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WSTĘP

Nie ulega wątpliwości, że w ciągu całego okresu 1956–1989 Służba Bez-
pieczeństwa PRL żywo interesowała się zachodnimi placówkami dyploma-
tycznymi, głównie w kontekście kontrwywiadowczym. Dlatego też to przede 
wszystkim służby wyspecjalizowane w zwalczaniu obcych wywiadów zostały 
wyznaczone do prowadzenia działań operacyjnych względem tych obiektów. 
Zgodnie z logiką systemu komunistycznego w MSW dostrzegano również po-
wiązaną z kwestiami politycznymi i wywiadowczymi działalność dyplomatów 
z zakresu dywersji ideologicznej, która zresztą była zjawiskiem całkiem realnym. 
Ona również stanowiła podstawowy przedmiot zainteresowania PRL-owskich 
służb specjalnych.

Kontrwywiad doskonale zdawał sobie sprawę z możliwości wywiadowczych, 
jakie otwierały się przed obcokrajowcami zatrudnionymi na etatach dyploma-
tycznych. W raporcie Departamentu II z maja 1985 r., dotyczącym działalności 
brytyjskich służb specjalnych, stwierdzano wyraźnie: „największe zagrożenie wy-
wiadowcze występuje aktualnie ze strony rezydentury uplasowanej w placówce 
[dyplomatycznej] W[ielkiej] Brytanii w Polsce”1. Zdanie to jest prawdziwe dla 
całego interesującego nas okresu i wszystkich zachodnich ambasad, z amerykań-
ską na czele. Świadomi tej sytuacji, funkcjonariusze departamentu traktowali 
przedstawicieli dyplomatycznych jako priorytetowy cel swych działań.

Rzecz jasna aparat bezpieczeństwa i instytucje państwowe interesowały się 
także stricte polityczną działalnością ambasad, związaną z realizacją polityki za-
granicznej danego państwa, reprezentowanego przez jego warszawską placówkę. 
Ta strona aktywności przedstawicielstw dyplomatycznych wymaga przeanalizo-
wania odrębnego zagadnienia związanego ze stosunkami międzynarodowymi, 
a także problematyki procesu decyzyjnego w kreowaniu zachodniej Ostpolitik 
oraz roli w tym procesie poszczególnych ambasad. Jako że tematyka ta nie sta-
nowi podstawowego przedmiotu zainteresowania tej książki, jak również ze 

1 AIPN, 0731/7, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych elementów w działalności 
brytyjskich służb specjalnych przeciw Polsce, 2 V 1985 r., k. 86.
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względu na podjęcie jej w innych monografiach autora2 – tutaj wątek ten zosta-
nie pominięty.

Warto zwrócić przy tym uwagę na rzecz oczywistą, ale niestety czasami pomi-
janą w analizach historycznych bazujących na materiałach wytworzonych przede 
wszystkim przez SB: nie można utożsamiać rzeczywistej charakterystyki działal-
ności zachodnich placówek dyplomatycznych z raportami i sprawozdaniami kon-
trwywiadu dotyczącymi tej problematyki. Rzecz jasna można (i trzeba) próbować 
„przebijać się” przez te źródła w celu odkrycia prawdopodobnych działań realnych 
(i próby takie podejmowane są w tej książce), ale wciąż należy pamiętać, że doku-
menty proweniencji esbeckiej oferują zdecydowanie subiektywne, wykrzywione, 
a często po prostu nieprawdziwe spojrzenie na rzeczywistość, którą opisują. Tylko 
konfrontacja tych źródeł z analogicznymi materiałami zachodnich służb wywia-
dowczych i reprezentatywną liczbą świadectw aktorów opisywanych wydarzeń 
pozwoliłaby na pełne opracowanie tematu o wywiadowczej działalności ambasad. 
Ponieważ przeprowadzenie tej konfrontacji okazało się niemożliwe (głównie z po-
wodu braku możliwości dostępu do wciąż chronionych archiwaliów zagranicznych 
oraz olbrzymiego rozproszenia świadków historii), pozostaliśmy przy skromniej-
szym celu opisania owego subiektywnego punktu widzenia służb PRL.

W niektórych wypadkach, dzięki wyrywkowym kwerendom zagranicznym, 
udało się jednak skonfrontować źródła różnej proweniencji. Nieliczne, choć cie-
kawe z punktu widzenia pracy materiały autor znalazł w zbiorach Stacji Na-
ukowej PAN w Paryżu, Archiwum paryskiej Szkoły Wyższej Nauk Społecznych 
(Archives d’École des Hautes Études en Sciences Sociales, AEHESS), Archiwum 
francuskiego MSZ (Archives du Ministère des Affaires Étrangères, AMAE), 
Ośrodku Archiwów Współczesnych w Fontainebleau (Centre des Archives Con-
temporaines, CAC), Ośrodku Archiwów Dyplomatycznych w Nantes (Centre 
des Archives Diplomatiques de Nantes, CADN) oraz brytyjskich Archiwach Na-
rodowych w Kew Gardens (The National Archives – TNA).

Autorowi udało się także dotrzeć do świadectw pewnej liczby dyplomatów, 
którzy pracowali przed 1989 r. w Polsce. Część z nich jest dostępna w internecie, 
pokaźny zbiór relacji posiada np. Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Studiów 
Dyplomatycznych i Szkolenia (Association for Diplomatic Studies and Tra-
ining, ADST)3. Wiele z tych wspomnień w pełnym świetle ukazuje ograniczenia 

2 P. Pleskot, Determinacja, appeasement czy Realpolitik? Polityczne reakcje państw zachodnich wobec 
fenomenu „Solidarności” (1980–1989) [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7: Wokół Solidarności, 
red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 81–165; idem, Kłopotliwa panna „S”. Postawy 
polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Warszawa 2013.
3 Zob. http://www.adst.org/Readers/Poland.pdf. Pełna analiza tych materiałów zasługuje na 
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esbeckiej perspektywy. Sir Rodric Braithwaite, II sekretarz ds. prasowych brytyj-
skiej ambasady w Warszawie w latach 1959–1961, po zapoznaniu się ze swoją 
teczką w archiwum IPN, zauważył w materiałach MSW „nieszczęśliwą tendencję 
do zmyślania i bezkrytycznego przyjmowania donosów tajnych współpracowni-
ków”4. Rozwijając tę myśl, dyplomata stwierdził: „do dokumentów SB trzeba 
podchodzić bardzo ostrożnie, oni wiele rzeczy zmyślali. Często nie potrafili na-
wet poprawnie zapisać naszych nazwisk! Ich działania nie były profesjonalne, co 
zresztą zdarza się w służbach całego świata. Problem polegał też na tym, że gdy 
ktoś znalazł się w materiałach służb, nigdy już tych akt nie opuszczał. Przypadki 
kreatywnej biurokracji są nagminne w tego typu działalności. Jestem zdumio-
ny, czytając dokumenty w IPN-ie, jak wiele zupełnie niepotrzebnych informa-
cji zapisywała SB: «wsiadł do pociągu, wysiadł…» – kompletny absurd! Moim 
zdaniem nie jest do końca prawdą, że zimna wojna zakończyła się pokojowo, bo 
antagonistyczne służby wiedziały wszystko o drugiej stronie. Było wiele błędów, 
przerysowań w interpretacjach, przeceniania sił wroga”5. W świetle przeprowa-
dzonej kwerendy autorowi wypada zgodzić się z tą argumentacją – z zastrzeże-
niem, że przy krytycznej lekturze dokumenty MSW mogą powiedzieć więcej, 
niżby się mogło wydawać.

Zagadnienie działalności komunistycznych służb specjalnych w stosunku do 
zachodnich placówek dyplomatycznych działających w Warszawie pozostaje na 
tyle szerokie, że wymaga zastosowania kilku podstawowych ograniczników, które 
pozwolą lepiej zdefiniować właściwy przedmiot analizy. Oczywiste ramy poniż-
szych rozważań tworzy chronologia. O ile data końcowa nie może budzić więk-
szych wątpliwości, o tyle warto uzasadnić rozpoczęcie narracji od 1956 r. Wybór 
ten nie został podyktowany jedynie wagą przemian politycznych, jakie się wtedy 
dokonały. Październikowa odwilż stanowi na tyle wyraźny punkt graniczny, że 
oparcie na nim chronologii badań nad „ludową” Polską daje się łatwo wyjaśnić. 
Przewartościowaniom uległy wówczas nie tylko stosunki wewnętrzne, ale również 
uwarunkowania geopolityczne: zmieniły się wytyczne Paktu Północnoatlantyckie-
go wobec PRL w kierunku wyraźnie większej niż wcześniej życzliwości w stosun-
ku do nowych polskich władz6. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że rok ten przyniósł 
również poważne zmiany organizacyjne w strukturze aparatu bezpieczeństwa 

oddzielne opracowanie i czeka jeszcze na swojego badacza.
4 Korespondencja mailowa autora z sir Rodrikiem Braithwaite’em (3 III 2011 r.).
5 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
6 Więcej na temat dyplomatycznego kontekstu październikowej odwilży zob. w: J. Tebinka, Uza-
leżnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
1956–1961, Warszawa 2011.
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– likwidację efemerycznego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego i umiesz-
czenie struktur Służb Bezpieczeństwa w ramach zreformowanego MSW.

W kontekście tajnych służb przemiana ta miała nie tylko podłoże stricte po-
lityczne, ale również bardzo ważny z naszego punktu widzenia wymiar ideolo-
giczno-światopoglądowy. Rok 1956 ostatecznie kończył bowiem okres najwięk-
szej ideologizacji aparatu bezpieczeństwa, która przejawiała się m.in. w zjawisku 
„szpiegomanii”7. W rzeczywistości stalinowskiego totalitaryzmu działania wobec 
zachodnich dyplomatów (jak również inne) nie miały wiele wspólnego z „pro-
fesjonalnymi” zadaniami służb specjalnych. Optyka ideologiczna nakładała się 
na sprawy „techniczne”, tworząc nierozerwalny – przynajmniej z dzisiejszej 
perspektywy – węzeł. Dla tego okresu, mieszczącego się mniej więcej w latach 
1948–1954, bardzo często nie da się zatem odróżnić realnej działalności apara-
tu bezpieczeństwa od akcji pozorowanych, stanowiących realizację wytycznych 
ideologii i bieżącej linii politycznej. Stanowi on może nie tyle odrębną, ile spe-
cyficzną całość, zasługującą na osobne opracowanie. Last but not least, w tych 
latach stosunki dyplomatyczne z Zachodem zostały w dużej mierze zamrożone, 
a działalność zachodnich placówek – bardzo mocno ograniczona.

Za specyficzne wypada uznać również dwa krótkie okresy przejściowe. Pierw-
szy, „prestalinowski” (1944–1947), został zdominowany przez tworzenie struktur 
aparatu represji i walkę z antykomunistycznym podziemiem. Kontrwywiadowcze 
zainteresowanie problematyką międzynarodową sprowadzało się wtedy w dużej 
mierze do wykrywania pozostałości struktur nazistowskich i rozpracowywania 
działań Rządu RP na Uchodźstwie wraz z jego „szpiegami”8. Obie te sprawy, ze 
względu na ich wyjątkowy charakter, nie w pełni przystają do podjętego w niniej-
szej publikacji tematu. Drugi okres, „poststalinowski”, to dwa lata funkcjonowania 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego – struktury przejściowej między zlikwi-
dowanym w końcu 1954 r. Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego a zrefor-
mowanym w końcu 1955 r. MSW. W rzeczywistości Komitet zaczął działać na 
wiosnę 1955 r., a jego struktury, siłą rozpędu, o kilka miesięcy przeżyły jego likwi-
dację. W ciągu tych dwóch lat następowała częściowa zmiana atmosfery polityczno- 
-społecznej wokół aparatu bezpieczeństwa. Zawirowania polityczne i tymczaso-
wość sytuacji powodowały jednak, że Komitet nie mógł rozwinąć „normalnej” 
działalności, w związku z czym należy go postrzegać jako instytucję efemeryczną, 
przygotowującą dopiero grunt pod właściwą, nową organizację służb.

7 Zob. D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich 
w latach 1948–1953, Toruń 2001.
8 Por. P. Pleskot, „Tarcza partii i narodu”. Cywilny pion kontrwywiadu Polski Ludowej w latach 
1944–1956, Warszawa 2010, s. 11–61.
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Nie byłoby właściwe wysunięcie wniosku, że po 1956 r. całkowicie zniknął 
chaos i zamieszanie, podobnie jak tendencje do „szpiegomanii” i ideologizacji 
działań operacyjnych. Sam rok 1956 też zresztą jest w pewnej mierze umowny, 
bo nowe struktury MSW zaczęły tak naprawdę funkcjonować nieco później. 
Nastała jednak pewna nowa jakość, o czym świadczył długi okres względnej sta-
bilizacji służb: jak jeszcze zobaczymy, mimo wielu przetasowań i mnożących się 
reorganizacji, z których największe przeprowadzono w okresie stanu wojennego, 
zasadnicze zręby struktury przetrwały aż do 1989 r. Po 1956 r. nastąpił też proces 
„profesjonalizacji” wywiadu i kontrwywiadu oraz pewnego (relatywnego i ogra-
niczonego) ich upodobnienia do służb zachodnich, związanego z poluzowaniem 
ideologicznego gorsetu.

Nie można zapominać o jeszcze jednym zjawisku, które przyniosła paździer-
nikowa odwilż: gwałtownym wzroście wymiany osobowej z zagranicą i zwią-
zanej z nią aktywizacji zachodnich placówek dyplomatycznych, których – na 
kanwie odwilży – zaczęło zresztą w Warszawie przybywać. Aktywizacja ta po-
wodowała natężenie kontaktów między pracownikami placówek a Polakami, 
a przez to wzrost zainteresowania tą problematyką ze strony komunistyczne-
go kontrwywiadu. Intensyfikację kontaktów z Polakami dostrzegał i doceniał 
m.in. brytyjski ambasador Eric Berthoud w sprawozdaniu dla Foreign Office 
za 1957 r.9 

Rozumiejąc zastrzeżenia, jakie może wywołać taki, a nie inny wybór dat gra-
nicznych, w rozdziałach dotyczących głównie struktury instytucji inwigilują-
cych dyplomatów autor nie pominął wydarzeń z okresu 1945–1956. Podejście 
to było łatwiejsze w wypadku opisywania struktur kontrwywiadu, a trudniejsze 
dla streszczenia historii placówek dyplomatycznych, w ramach którego historyk 
napotyka na zaskakujące niekiedy braki źródłowe. Mimo przyjętych ograniczeń 
ramy chronologiczne wciąż są bardzo szerokie i obejmują co najmniej 35 lat 
historii PRL. Szerokość ujęcia, mająca niewątpliwe walory syntetyzujące, siłą rze-
czy musi być realizowana kosztem szczegółów.

Drugie ograniczenie analizowanej problematyki można by określić jako tema-
tyczne. Pomijając kwestię dostępnych źródeł, która automatycznie generuje selek-
cję informacji, ograniczenie to wiąże się z podziałem kompetencji wewnątrz MSW. 
Jakkolwiek placówki państw zachodnich interesowały – pod różnym kątem – róż-
ne piony aparatu bezpieczeństwa, to jedna struktura zajmowała się nimi „z urzędu” 
– był to kontrwywiadowczy Departament II. Na nim właśnie autor postanowił się 

9 Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945–1970, oprac. M. Nurek, Warszawa 2003, 
s. 213.
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skupić, biorąc jeszcze pod uwagę „usługowe” w stosunku do departamentu Biu-
ro „B”, zajmujące się obserwacją. Te dwie struktury dominowały w organizacyj-
nym systemie kontrolowania dyplomatów. Bardziej szczegółowo wątek podziału 
kompetencji wewnątrz różnych jednostek MSW zostanie rozwinięty dalej. Tutaj 
zauważmy, że z racji stanu zachowania źródeł i ograniczeń kompetencyjnych au-
tor pobieżnie potraktował działalność kontrwywiadu wojskowego, skupiając się 
zasadniczo na strukturach cywilnych. Zabieg ten jest o tyle usprawiedliwiony, że 
właśnie te ostatnie miały – przynajmniej w teorii – organizować inwigilację placó-
wek dyplomatycznych i to nawet ich pionów wojskowych.

Związany z płaszczyzną tematyczną jest także „filtr”, który nazwałbym mery-
torycznym. Historyk, badając zagadnienie rozpracowywania placówek dyploma-
tycznych, musi stawić czoła poważnemu wyzwaniu: istnieniu olbrzymiej spuści-
zny archiwalnej, która – w odróżnieniu od innych tematów z najnowszej historii 
Polski – w dużej mierze się zachowała. Co prawda, jak można przypuszczać na 
podstawie kwerendy i pewnej intuicji badawczej, wiele cennych dokumentów 
zostało zniszczonych. Nie zmienia to jednak faktu, że zachowanych teczek, 
choć często mało interesujących, jest bardzo dużo: w archiwum IPN znajdu-
je się z pewnością kilka tysięcy sygnatur związanych z problematyką zagranicz-
nych placówek, zajmujących setki metrów bieżących akt. Wśród nich można 
się doszukać co najmniej kilkuset rozpracowań obiektowych i zagadnieniowych. 
Do tego zbioru należałoby dodać teczki personalne dotyczące osób pracujących 
w ambasadach (zarówno obywateli polskich, jak i innych państw), a także osób 
stykających się z tymi placówkami. Według orientacyjnych i umownych sza-
cunków autora, zachowało się ich co najmniej kilka tysięcy. Gdyby brać pod 
uwagę tylko i wyłącznie ambasadorów, dostępnych jest 55 sygnatur, niekiedy 
wielotomowych. Z kolei np. jedna tylko sygnatura sprawy o kryptonimie „Ire-
na”, w ramach której rozpracowywano ambasadę amerykańską, liczy 44 opasłe 
tomy. Wiele wątków, które można znaleźć na ich kartach, rozwinęło się w osobne 
rozpracowania.

Jest oczywiste, że jeden historyk nie jest w stanie przeanalizować takiej ilo-
ści materiału. Dlatego też autor postanowił skupić się na źródłach ogólnych, 
syntetycznych i umożliwiających przyjęcie szerszej perspektywy (podsumowa-
niach, raportach, sprawozdaniach, analizach itp.), ograniczając podejmowanie 
tematyki dotyczącej pojedynczych osób czy instytucji, które pojawiały się przede 
wszystkim w ramach spraw obiektowych i personalnych. Po wielu z nich pozo-
stało na tyle dużo materiału, że można im poświęcić osobne prace. Autor posta-
nowił wykorzystać ponadto – z dużą dozą ostrożności – materiały szkoleniowe 
MSW: instrukcje, a także prace dyplomowe czy magisterskie oficerów. Zdając 
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sobie sprawę z zawodności tej dokumentacji, traktował ją z reguły jako punkt 
wyjścia do dalszych poszukiwań – na tyle użyteczny, że zawierający syntetyzujące 
informacje, ale też na tyle zawodny, by informacjom tym w pełni nie ufać.

Rzecz jasna selekcja materiałów musi odbyć się na podstawie przeprowadzo-
nej szerokiej kwerendy. Z powyższych względów książka nie ma charakteru case 
study: nie opisuje kolejnych spraw obiektowych i personalnych, tylko prezentuje 
wyciągnięte na ich podstawie wnioski. Nawet taka perspektywa nie zwalnia oczy-
wiście od dokładniejszego zapoznania się z poszczególnymi sprawami, niemniej 
pozwala na spojrzenie sondażowe, a nie całościowe. Dotyczy to zwłaszcza spraw 
personalnych.

Kolejne ograniczenie tematyczne dotyczy „geografii”. Po pierwsze, autor sku-
pia się na Warszawie – bierze zatem pod uwagę placówki i dyplomatów działają-
cych tylko w tym mieście, nie zajmując się przedstawicielstwami regionalnymi, 
przede wszystkim konsulatami. Należy zarazem pamiętać, że to w stolicy loko-
wano główne instytucje państw Zachodu na poziomie ambasad, mające ogólno-
krajowy zasięg działania i kompetencji. Stanowiły one zdecydowaną większość 
wszystkich placówek dyplomatycznych. W sumie więc ogranicznik ten jest tylko 
pozorny, choć zawęża zbiór interesujących źródeł archiwalnych w zasadzie do 
materiałów centralnych. W materiałach tych gromadzono jednak również infor-
macje napływające z terenu.

Po drugie, kryterium „geograficzne” dotyczy także liczby państw zachodnich, 
które zostały objęte badaniami w ramach tej książki. Z oczywistych względów wzię-
cie pod uwagę kilkudziesięciu państw, jakie można zaliczyć do szeroko rozumia-
nego „obozu kapitalistycznego”, przekracza możliwości jednego badacza. Wydaje 
się zresztą, że nie jest to konieczne – duża część spośród tych krajów po prostu nie 
utrzymywała bliskiej współpracy z PRL i nie stała się obiektem intensywnych dzia-
łań ze strony MSW. Jest ponadto oczywiste, że w „obozie zachodnim” znajdowały 
się zarówno silne mocarstwa, prowadzące aktywną politykę międzynarodową, jak 
i kraje mniejsze, mniej znaczące i mniej wpływowe. Kierując się tą hierarchią, autor 
postanowił skupić się na czterech głównych krajach Zachodu: USA, Wielkiej Bry-
tanii, Francji i RFN. Wybór ten jest o tyle uzasadniony, że – jak jeszcze zobaczymy 
– były to zarazem główne kierunki (wraz z Izraelem, który zasługuje na osobne 
opracowanie10) zainteresowania i działań polskiego kontrwywiadu. Właśnie służby 
wywiadowcze USA, Wielkiej Brytanii, Francji i RFN „bezpieka” uważała za najak-
tywniejsze i najgroźniejsze dla interesów PRL11.

10 Poważnym krokiem w kierunku takiego opracowania jest monografia B. Szaynok, Z historią 
i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Wrocław 2007.
11 Zob. np. AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
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Opracowanie tak określonej problematyki badawczej natrafiło na poważne 
trudności warsztatowe. Z jednej strony, przy olbrzymiej liczbie dostępnych ma-
teriałów, poziom szczegółowości zawartych w nich informacji pozostaje niezwy-
kle wysoki; materiały te zawierają np. tysiące komunikatów z bardzo szczegóło-
wymi danymi o osobach odwiedzających placówki; dzienne raporty z obserwacji 
opisujące, godzina po godzinie, zachowanie „figurantów” (czyli inwigilowanych 
osób); czysto biurokratyczną korespondencję itp. Na podstawie tych danych 
trudno wysnuwać szersze wnioski. Stopień ich zachowania jest przy tym tak 
przypadkowy, że nie można też pokusić się o dokładniejsze obliczenia o staty-
stycznym charakterze. (Dokument nr 84) Trzeba przy tym unikać posługiwania 
się żargonem SB, co nie zawsze jest możliwe. Autor, świadomy tego niebezpie-
czeństwa, starał się rozgraniczać język źródeł od prowadzonej narracji.

Z drugiej strony, zachowało się niestety niezwykle mało owej postulowa-
nej, bardziej ogólnej dokumentacji sprawozdawczej, na której autor starał się 
oprzeć syntetyzujące badania. Okazuje się ponadto, że część bardzo ciekawych 
– jak można przypuszczać – dokumentów dotyczących inwigilacji dyplomatów, 
zwłaszcza z lat osiemdziesiątych, znajduje się nadal w zbiorze zastrzeżonym IPN 
i może być współcześnie wykorzystywana przez tajne służby. W argumentach za 
dalszym utajnieniem tych materiałów zwraca się m.in. uwagę na ryzyko zaszko-
dzenia relacjom Polski z dzisiejszymi sojusznikami. Taką utajnioną sprawą jest 
chociażby „Sekwana”, koncentrująca się na tematyce francuskiej. Niedostępna 
jest ponadto trudna do sprecyzowania ilość materiałów odnoszących się do deli-
katnej kwestii wydaleń dyplomatów, a także wiele teczek personalnych. W tym 
kontekście ilość nie idzie zatem w parze z jakością, a także dostępnością. W do-
datku trzeba się zmierzyć z praktycznym brakiem literatury przedmiotu, choćby 
przyczynkarskiej, którą można by wykorzystać do badań12. Te uwarunkowania 
sprawiają, że nawet oceniając tylko pracę samego kontrwywiadu, z reguły nie 
jesteśmy w stanie sformułować w pełni przekonujących tez dotyczących skutecz-
ności jego działań i ich efektów.

Mimo powyższych ograniczeń książka stanowi pierwszą próbę opisania dzia-
łań kontrwywiadu PRL wobec zachodnich dyplomatów. Nieuniknioną ceną 
za to pierwszeństwo jest niedostateczne opracowanie niektórych wątków, któ-
re wciąż czekają na rozwinięcie – i to nie tylko w perspektywie udostępnienia 

przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec 
na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 15); E. Podpora, H. Lewandow-
ski, Metody i środki działania służb wywiadowczych głównych państw NATO, Departament Szkolenia 
i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1977.
12 Nieliczne przydatne opracowania zostały zamieszczone w bibliografii.
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źródeł zachodnich. Schemat książki można wypełnić kolejnymi przykładami, 
danymi statystycznymi i nazwiskami. Zamieszczone historie da się uszczegóło-
wić. Takie zagadnienia, jak współpraca kontrwywiadowcza „bratnich krajów” czy 
wiedza SB o zachodnich służbach specjalnych domagają się bardziej wnikliwe-
go potraktowania. Z drugiej strony autor nie unika długich niekiedy opisów 
faktograficznych, zdając sobie sprawę, że pewne zagadnienia (jak choćby dane 
statystyczne dotyczące dyplomatów czy też ewolucja struktur kontrwywiadow-
czych) nie zostały dotąd w literaturze przedmiotu przedstawione w całościowej 
formie. Z tego względu książka ma cechy kompendium, z którego można korzy-
stać wyrywkowo.

Najważniejszym być może postulatem badawczym na przyszłość jest stwo-
rzenie zbiorowej biografii kadr kierowniczych kontrwywiadu, w tym pracowni-
ków zajmujących się rozpracowaniem dyplomatów. Pogłębiona charakterysty-
ka obsady (co najmniej) kierowniczego szczebla oraz najważniejszych tajnych 
współpracowników wydaje się pożytecznym uzupełnieniem zaproponowanych 
w tym opracowaniu wątków i może pomóc w lepszym zrozumieniu opisywa-
nych mechanizmów oraz precyzyjniej określić skuteczność działań kontrwywia-
du. Konieczność analizy setek teczek personalnych funkcjonariuszy SB oraz TW 
przerosła jednak możliwości autora. Być może taka zbiorowa charakterystyka 
może powstać tylko stopniowo, tworzona fragmentarycznie przez większe grono 
historyków podejmujących w swych badaniach pokrewne wątki.

Usiłując uporządkować niejednorodny materiał i znaleźć klucz do opracowa-
nia tematu, autor zdecydował się na wybór dwuczęściowej formy pracy. W części 
pierwszej („Generalia”) postarano się opisać ogólne wątki i zagadnienia. Zostały 
one uzupełnione niezbędnymi do ich wyjaśnienia przykładami lub takimi wąt-
kami szczegółowymi, których nie da się przedstawić w formie wyboru dokumen-
tów (np. rozpracowania obiektowe). Z kolei w części drugiej („Exempla”) autor 
już całkowicie skupił się na egzemplifikacji i rozwinięciu zarysowanej uprzed-
nio ogólnej problematyki właśnie na podstawie wyboru źródeł. Zamieszczone 
w przypisach merytorycznych dane biograficzne wymienianych w dokumentach 
dyplomatów i funkcjonariuszy SB stanowią pierwszy krok ku postulowanemu 
opisaniu obranego przedmiotu badań od strony personalnej: życiorysów i karier 
zawodowych.

Układ pierwszego tomu w pewnej mierze odzwierciedla logikę inwigilacji 
dyplomatów przez polskie służby. Otwierają go dwa rozdziały wprowadzające 
i porządkujące całość tematyki. Stanowią one niezbędną podstawę dalszych roz-
ważań. Zgodnie z powyższymi uwagami chronologicznymi autor pokrótce zary-
sował obraz warszawskich placówek dyplomatycznych (rozdział 1) oraz bardziej 

WSTĘP



20

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

szczegółowo przedstawił charakterystykę struktur SB odpowiedzialnych za „od-
cinek dyplomatyczny” (rozdział 2), przy czym postanowił uwzględnić szerszą 
perspektywę czasową, rozpoczynając swoje rozważania w 1944/1945 r. Uznał, że 
ta strukturalna część książki wymaga szerszego spojrzenia. W dalszej kolejności 
następują trzy rozdziały zawierające analizę poszczególnych metod pracy apa-
ratu bezpieczeństwa PRL na interesującej nas płaszczyźnie; prezentujące efekty 
tych działań, które miały – przynajmniej w zamierzeniach – umożliwić zgroma-
dzenie wiedzy o „antypolskiej” aktywności dyplomatów; i wreszcie ukazujące 
skutki takiego rozpracowania: od kontrposunięć placówek dyplomatycznych po 
dyplomatyczne skandale implikowane ekspulsją przyłapanych na szpiegostwie 
cudzoziemców.

Składający się na drugi tom wybór źródeł został skonstruowany z zamiarem 
przedstawienia jak najbardziej różnorodnych dokumentów, ukazujących dzia-
łalność i funkcjonowanie pionu kontrwywiadowczego „na odcinku” dyploma-
tycznym z możliwie największej liczby punktów widzenia, wychodzących nie-
kiedy poza kontekst warszawski i problematykę czterech najważniejszych państw 
zachodnich. Dla przejrzystości dokumenty te zostały ułożone chronologicznie. 
Część ta nie jest jednak tylko dodatkiem do rozważań ogólnych: co prawda moż-
na ją czytać jako odrębną całość, lecz zarazem nieustannie koresponduje ona 
z wątkami poruszonymi na płaszczyźnie syntetyzującej. Na korespondencję tę 
wskazują umieszczone w tomie pierwszym odsyłacze do konkretnych źródeł 
(w nawiasach zwykłych, pogrubioną czcionką), co powinno ułatwić korzystanie 
z obu tomów.

*

Chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
powstania tego wydawnictwa: naczelnikowi OBEP IPN w Warszawie dr. Toma-
szowi Łabuszewskiemu (pomysłodawcy projektu), Annie Prusek, Iwonie Spałek, 
recenzentom: prof. dr. hab. Jackowi Tebince i dr. hab. Robertowi Klementow-
skiemu, a także zespołowi redakcyjnemu: Beacie Jankowiak-Konik, Ingebordze 
Jaworskiej-Róg i Aleksandrowi Barnasiowi.
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ROZDZIAŁ 1.

ZACHODNIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE 
W WARSZAWIE (1945–1989)

Według klasyfikacji amerykańskiej, stosowanej również pod różnymi nazwa-
mi przez inne państwa zachodnie, w okresie powojennym Warszawa zaliczała się 
do kategorii „B” na skali „jakości” i atrakcyjności placówek dyplomatycznych, 
w których można było pełnić służbę. Do kategorii „A” należały najbardziej pre-
stiżowe miejsca, takie jak Moskwa czy Waszyngton. Grupę „B” tworzyły ośrodki 
ważne w konstelacji stosunków Wschód–Zachód, gdzie można było rozwijać 
karierę i awansować dalej. W kategorii „C” znajdowały się egzotyczne i mało 
znaczące placówki (np. w większości państw afrykańskich czy niektórych azjatyc-
kich), traktowane przeważnie jako miejsca „zesłania”.

Dlatego też na stanowiska średniego szczebla do Warszawy trafiali przeważnie 
młodzi, obiecujący dyplomaci, dopiero rozpoczynający swoją karierę. Sir Rodric 
Braithwaite wspomina: „przyjechałem do Polski w lutym lub marcu 1959 r., 
a wyjechałem w sierpniu 1961 r. Moment, w którym przyjechałem – to było 
tylko dwa i pół roku po Październiku. Polska była wtedy zupełnie innym kra-
jem niż inne państwa bloku wschodniego, o czym się dzisiaj zapomina. To była 
moja druga posada dyplomatyczna; właśnie wróciłem z Indonezji. Spędziłem 
trzy–cztery miesiące w Londynie i wyjechałem do Polski. Dla mojej żony pobyt 
w Polsce był pierwszym zagranicznym zatrudnieniem. Wtedy nie można było 
wybierać posady: myślę, że Foreign Office wysłało mnie do Polski, bo znałem 
język rosyjski, co w ich przeświadczeniu ułatwiało naukę polskiego”13.

Pierwsze lata powojenne były czasem odradzania się stosunków dyplomatycz-
nych Polski z zagranicą. Proces ten był utrudniony w związku z powojennym 
chaosem, charakterystycznym dla wielu regionów świata, a także warunkowany 
wewnętrzną ewolucją systemu polityczno-społecznego w Polsce. Dopiero pod 
koniec lat czterdziestych nastąpiła pewna stabilizacja, którą z perspektywy Za-
chodu, z racji wprowadzanego coraz skuteczniej stalinizmu, można by raczej  
określić mianem stagnacji czy zamrożenia kontaktów. Według Krzysztofa Persaka, 
do 1956 r. w całej Polsce działały 23 ambasady i poselstwa oraz 14 konsulatów 

13 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
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państw traktowanych jako kapitalistyczne. W 1957 r. otwarto w Warszawie am-
basadę Japonii, w 1960 r. ambasadę Indonezji oraz konsulat generalny Urugwaju 
w Gdyni, rok później pojawiła się ambasada Ghany, w 1962 r. – Wenezueli i Ma-
roka, a w 1963 r. zaczęło działać Przedstawicielstwo Handlowe RFN. W 1963 r. 
już w 28 nienależących do „bratniego obozu” ambasadach/poselstwach i 15 kon-
sulatach pracowało łącznie ok. 340 dyplomatów i urzędników14.

Dwa lata później PRL utrzymywała stosunki dyplomatyczne z 57 państwami. 
41 z nich miało swoje placówki w Warszawie, pozostałe – w innych państwach 
(ZSRR, Czechosłowacji i Norwegii) z akredytacją w Polsce. Oprócz warszawskich 
przedstawicielstw dyplomatycznych działało jeszcze w tym czasie 14 konsulatów 
w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Katowicach i we 
Wrocławiu. MSW oceniało, że w Warszawie w placówkach pracowało 758 cudzo-
ziemców i 821 obywateli polskich, w konsulatach zaś odpowiednio 61 i 81 osób15. 
Zauważalne w materiałach SB różnice danych w porównaniu z obliczeniami Krzysz-
tofa Persaka wynikają stąd, że MSW uwzględniło również instytucje „bratnich kra-
jów”, które „nie podlegają operacyjnej kontroli ze strony Służby Bezpieczeństwa 
MSW”16. W praktyce nie stosowano tej zasady aż tak bezwzględnie. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że naturalną grupę zainteresowania „bezpieki” stanowiła kil-
kusetosobowa kadra misji państw kapitalistycznych (czy niesocjalistycznych).

Według stanu na listopad 1970 r. w Warszawie działały 52 przedstawicielstwa 
dyplomatyczne i handlowe, zatrudniające łącznie ok. 1000 pracowników. Wraz 
z rodzinami tworzyli oni grupę prawie 2400 osób. W placówkach nazywanych 
kapitalistycznymi pracowało ok. 400 osób17.

Na początku 1976 r. Protokół Dyplomatyczny MSZ obliczał, że według sta-
nu z końca poprzedniego roku w Polsce było zatrudnionych ogółem 527 obco-
krajowców o statusie dyplomatycznym, reprezentujących 55 krajów. Wraz z nimi 
przebywało 931 członków rodzin. Do tej liczby należy dodać 843 pracowników 
nieposiadających statusu dyplomatycznego, ale pracujących jako cudzoziem-
cy w placówkach (wraz z 1144 członkami rodzin). Dysponowali oni w sumie 
1120 samochodami. W instytucjach tych pracowało też 998 Polaków18. Liczby 

14 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006, s. 75.
15 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitalistycznych pla-
cówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, b.p. (s. 9–10).
16 Ibidem (s. 10).
17 AIPN, 01062/35, t. 22, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych kontrwywia-
dowczych problemów Warszawy, [listopad 1970 r.], k. 188–194.
18 AIPN, 01228/2876, t. 3, Protokół dyplomatyczny MSZ, Wykaz i stan osobowy obcych przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw RWPG i ONZ w Pol-
sce na dzień 31 XII 1975 r., [1976 r.], k. 175–191.
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te doskonale pokazują, jak trudno było kontrwywiadowi prowadzić inwigilację 
tej grupy: cały centralny Departament II MSW zatrudniał w tym czasie ogółem 
mniej niż 300 pracowników19.

W wypadku najważniejszych dla nas państw zachodnich liczby te wyglądały 
następująco:

Tabela 1. Personel wybranych przedstawicielstw dyplomatycznych w Warszawie (1975 r.)20

kraj dyplomaci rodziny niedyplomaci rodziny razem liczba
samochodów

pracownicy
polscy

Francja 20 38 22 32 112 63 29
RFN 22 37 33 14 106 52 53
USA 30 77 31 24 162 61 183

Wielka
Brytania 31 59 28 31 149 78 72

dla porównania
ZSRR 40 73 226 390 729 127 57
NRD 27 47 94 149 317 97 91
Chiny 19 3 28 – 50 10 –

W tabeli warto zwrócić uwagę na specyfikę ambasady USA, w której zatrud-
niano wyjątkowo dużo Polaków.

W placówkach „bratnich krajów” (kwalifikowano tu 14 państw: Albanię, 
Bułgarię, Chiny, Czechosłowację, Jugosławię, Koreę Północną, Kubę, Mongolię, 
NRD, Demokratyczną Republikę Wietnamu i Republikę Wietnamu Południo-
wego, Rumunię, Węgry i ZSRR) rezydowało w sumie 1970 obcokrajowców: 201 
dyplomatów, 592 niedyplomatów oraz ich rodziny. Z kolei placówki „kapitali-
styczne” zatrudniały 326 dyplomatów i 251 niedyplomatów, co wraz z rodzina-
mi dawało liczbę 1527 osób. Liczby te nie uwzględniały pracowników polskich21.

Do tych ogólnych danych dodano jeszcze 35 państw, których przedstawiciel-
stwa dyplomatyczne na Polskę miały siedziby w innych krajach: w Moskwie dzia-
łały przedstawicielstwa Birmy, Boliwii, Cypru, Etiopii, Jordanii, Kenii, Kuwej-
tu, Laosu, Liberii, Luksemburga, Malezji, Mali, Mauretanii, Nepalu, Republiki 

19 AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/31. Departament II MSW, 15 VI 1977 r. (z późniejszymi zmia-
nami), 15 VI 1977 r., k. 39–45.
20 Opracowanie własne na podstawie AIPN, 01228/2876, t. 3, Protokół dyplomatyczny MSZ, 
Wykaz i stan osobowy obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz 
przedstawicielstw RWPG i ONZ w Polsce na dzień 31 XII 1975 r., [1976 r.], k. 175–191.
21 AIPN, 01228/2876, t. 3, Protokół dyplomatyczny MSZ, Wykaz i stan osobowy obcych przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw RWPG i ONZ w Pol-
sce na dzień 31 XII 1975 r., [1976 r.], k. 175–191.
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Środkowoafrykańskiej, Rwandy, Senegalu, Sierra Leone, Singapuru, Sri Lanki, Su-
danu, Tanzanii, Ugandy i Zambii; w Berlinie – Gwinei, dwóch państw jemeńskich 
i Zairu; w Pradze – Ghany i Libanu; w Bukareszcie – Kostaryki; w Hadze – Filipin; 
w Oslo – Islandii; w Paryżu – Madagaskaru oraz w Wiedniu – Nowej Zelandii. 
Razem pracowało w nich 146 dyplomatów (wraz ze 107 członkami rodzin)22.

W PRL 17 państw (Belgia, Brazylia, Chiny, Czechosłowacja, Dania, Fin-
landia, Francja, Indie, Hiszpania, Holandia, Kuba, Norwegia, NRD, Szwecja, 
USA, Włochy, ZSRR) miało jedno lub więcej przedstawicielstw konsularnych. 
W 2 konsulatach amerykańskich (w Poznaniu i Krakowie) pracowało w su-
mie 6 cudzoziemców i 19 Polaków. Z kolei w dwóch konsulatach francuskich 
(w Warszawie i Krakowie) pracowało 7 cudzoziemców i 21 Polaków. Dla po-
równania 4 konsulaty radzieckie (w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku) 
zatrudniały 34 obywateli radzieckich i tylko 7 polskich23. 

Jednocześnie 13 państw NATO posiadających swoje placówki w Warszawie 
(Islandia i Luksemburg obsługiwały Polskę z siedzib umieszczonych odpowied-
nio w Oslo i Moskwie) dysponowało 839 pracownikami dyplomatycznymi (wraz 
z rodzinami). Stanowiło to 60 proc. ogółu korpusu dyplomatycznego. Najwięk-
szą liczbę dyplomatów spośród państw NATO zatrudniały USA, RFN, Wielka 
Brytania i Francja, a następnie Włochy, Kanada, Belgia i Turcja24. W połowie lat 
siedemdziesiątych w Warszawie funkcjonowało zarazem 10 attachatów wojsko-
wych, w których pracowały 33 osoby. Dodatkowo 5 attaché akredytowanych na 
Polskę i ZSRR urzędowało w Moskwie25.

W końcu 1976 r. liczby wyglądały podobnie. MSZ pisało o 57 państwach 
mających swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce. 36 posiadało swoje 
przedstawicielstwa na Polskę za granicą. Najważniejsze dla nas placówki nie uległy 
wyraźnym przekształceniom, choć ogólnie uwidacznia się niewielki spadek obsady 
personalnej (z wyjątkiem polskich pracowników)26. Mimo to ogólna liczba cudzo-
ziemców o statusie dyplomatycznym wzrosła do 551 osób. Osób nieposiadających 
statusu dyplomatów doliczono się 750. Wraz z rodzinami środowisko to tworzyło 

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych na tere-
nie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, b.p. (s. 113).
25 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw ka-
pitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich penetracyjno-
-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 28).
26 AIPN, 01228/2876, t. 3, Protokół dyplomatyczny MSZ, Wykaz i stan osobowy obcych przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw RWPG i ONZ w Pol-
sce na dzień 31 XII 1976 r., [1977 r.], k. 93–104.
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3357 kobiet, mężczyzn i dzieci (bez pracowników polskich, których liczbę szaco-
wano na ponad 1100). Państwa „kapitalistyczne” reprezentowało 348 dyplomatów 
(wraz z 675 członkami rodzin) i 227 niedyplomatów (z 243 członkami rodzin)27.
Według stanu na 31 grudnia 1977 r. swoje przedstawicielstwa w Polsce posiada-
ło już 60 krajów (34 miało swoje siedziby za granicą). Zatrudniały one w sumie 
565 dyplomatów i 810 niedyplomatów, co wraz z rodzinami dawało liczbę 3465 
obcokrajowców, posługujących się 1058 samochodami. Doliczono się też 1149 
polskich pracowników. Kraje socjalistyczne zatrudniały 197 dyplomatów i 554 
niedyplomatów (z rodzinami w sumie 1370 osób), kapitalistyczne zaś – 368 dy-
plomatów i 256 niedyplomatów (z rodzinami w sumie 1594 osoby). W wypadku 
najważniejszych państw liczby pozostały dość stabilne, choć warto zwrócić uwagę 
na stały wzrost personelu młodej jeszcze, bo działającej formalnie od 1972 r., pla-
cówki zachodnioniemieckiej, w której pracowało teraz 25 obywateli RFN28.

W następnych latach powyższe liczby i proporcje nie ulegały znaczącym zmia-
nom. Niemniej jednak uwidoczniła się przy tym pewna tendencja spadkowa, zwią-
zana z ogólną ewolucją stosunków międzynarodowych: na początku lat osiem-
dziesiątych w Warszawie funkcjonowało 49 placówek dyplomatycznych29. Z kolei 
w połowie 1989 r. w wykazie Biura „B” MSW wymieniono o dwie mniej30.

Warto przedstawić bliżej historię i strukturę ambasad czterech najważniej-
szych dla nas państw. Jak sygnalizowaliśmy, ich działalność w „ludowej” Pol-
sce w oczywisty sposób wiązała się z powojenną odbudową międzynarodowych 
stosunków dyplomatycznych, a na gruncie polskim była bezpośrednio związana 
z uznaniem tworzonego na terenach polskich „koalicyjnego” rządu, w ramach 
zobowiązań podjętych podczas konferencji jałtańskiej w lutym 1945 r.

Pierwszym państwem zachodnim, które uznało Tymczasowy Rząd Jedno-
ści Narodowej, była Republika Francuska. Stało się to 29 czerwca 1945 r.31, 
zaledwie dzień po przekształceniu Rządu Tymczasowego RP w nową formę. 
Ta szybsza niż w wypadku Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii decyzja 

27 Ibidem.
28 AIPN, 01228/2876, t. 3, Protokół dyplomatyczny MSZ, Wykaz i stan osobowy obcych przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw RWPG i ONZ w Pol-
sce na dzień 31 XII 1977 r., [1978 r.], k. 68–76.
29 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników dy-
plomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–1980, 
Legionowo 1982, b.p. (s. 14).
30 AIPN, 0657/4, Wykaz podstawowy personelu placówek dyplomatycznych w PRL sporządzony 
przez Wydział VIII Biura „B” MSW, 30 VI 1989 r., b.p.
31 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 1: Europa 1918–2006, red. B. Janicka, A. Herman-
-Łukasik, K. Szczepanik, Warszawa 2007, s. 148–149.
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miała świadczyć o niezależności polityki francuskiej32. Specyfika podejścia fran-
cuskiego uwidoczniła się już kilka miesięcy wcześniej – 9 grudnia 1944 r. doszło 
w Moskwie do spotkania delegacji „Polski Lubelskiej” i Republiki Francuskiej, 
kierowanych odpowiednio przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego i gen. Char-
les’a de Gaulle’a. W wyniku rozmów strona francuska de facto nawiązała sto-
sunki dyplomatyczne z tworzonymi władzami komunistycznymi, nie zrywając 
oficjalnie relacji z prawowitym rządem RP w Londynie. W następstwie pouf-
nych ustaleń 23 grudnia 1944 r. rząd francuski wyznaczył swego pełnomocnika 
Christiana Foucheta, który cztery dni później znalazł się w Polsce33. Po oficjal-
nym uznaniu TRJN pierwszym ambasadorem Republiki w powojennej Polsce 
został formalnie od 3 sierpnia 1945 r. Roger Garreau34.

Zatem od 1944 r. kolejnymi przedstawicielami Republiki Francuskiej w Polsce byli:
– Christian Fouchet (przedstawiciel dyplomatyczny): od 23 XII 1944 r.
–  Roger Garreau (delegat i minister pełnomocny, następnie ambasador): 2 V 

1945–IX 1945
– Jean de Beausse (chargé d’affaires a.i.): IX 1946–22 I 1948
– Jean-Gustave Baelen (ambasador): 23 I 1948–1 X 1950
– Étienne Dennery (ambasador): 2 X 1950–3 X 1953
– Pierre de Leusse (ambasador): 4 X 1954–7 XI 1956
– Éric de Carbonnel (ambasador): 8 XI 1956–14 VI 1958
– Yves Debreise (chargé d’affaires a.i.): 15 VI 1958–22 IX 1958
– Étienne Burin des Roziers (ambasador): 23 IX 1958–18 I 1962
– Emmanuel d’Harcourt (chargé d’affaires a.i.): 19 I 1962–14 VII 1962
– Pierre Charpentier (ambasador): 15 VII 1962–31 III 1966
– Arnaud Wapler (ambasador): 1 IV 1966–28 IV 1970
– Augustin Jordan (ambasador): 29 IV 1970–27 XI 1973
– Louis Dauge (ambasador): 28 XI 1973–16 VIII 1977
– Serge Boidevaix (ambasador): 17 VIII 1977–16 III 1980
– Jacques Dupuy (ambasador): 17 III 1980–19 IX 1982
– Jean-Bernard Raimond (ambasador): 20 IX 1982–29 V 1985
– Jean-François Noiville: 30 V 1985–23 IX 1986
– Claude Harel: 24 IX 1986–21 V 199035.

32 Zob. K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na Uchodźstwie 1945–
1990, Warszawa 2003, s. 21.
33 Zob. P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi. Kontakty polskich historyków z francuskim środowiskiem 
„Annales” w latach 1945–1989, Warszawa 2010, s. 69–71.
34 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 1, s. 149.
35 Ibidem, s. 151–152.
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Dla interesującego nas okresu w większym stopniu zachowały się materiały 
dotyczących des Roziersa, Charpentiera, Waplera, Jordana, Dauge’a, Boidevaixa, 
Dupuy, Raimonda oraz Harela, a w mniejszym – wszystkich pozostałych.

Jako że poznaliśmy już z grubsza stan liczbowy personelu najważniejszych 
zachodnich ambasad z połowy lat siedemdziesiątych, warto uszczegółowić te in-
formacje i pokazać dla porównania dane z innych okresów.

W 1947 r. kontrwywiad szacował liczbę obywateli francuskich zatrudnionych 
w warszawskiej ambasadzie na 36 osób (od ambasadora po szofera; bez uwzględ-
niania rodzin). Personel polski miał z kolei składać się z 31 pracowników. Nie 
jest pewne, czy uwzględniono osoby zatrudnione w konsulatach. Naczelnik Wy-
działu I Departamentu I MBP przyznawał zresztą, że obliczenia „mogą być nie-
ścisłe”36. W końcu 1949 r. – tuż przed faktycznym zamrożeniem bilateralnych 
relacji – MSZ doliczyło się 25 dyplomatycznych pracowników ambasady i kon-
sulatu Francji w Warszawie (wliczono tu żony) oraz 50 urzędników-obywateli 
Francji zatrudnionych w placówce (z żonami)37.

Liczba zatrudnionych w przedstawicielstwie francuskim przez kolejnych kilka 
lat pozostawała w miarę stabilna. Pewien wzrost zaczął się uwidaczniać od lat 
sześćdziesiątych. W 1965 r. w ambasadzie i konsulatach francuskich pracowa-
ło 35 obywateli francuskich (14 dyplomatów) i 30 obywateli polskich38. Kolej-
na dekada przyniosła tendencję wzrostową. W 1973 r. Francuzów było już 58: 
7 pracowało w attachacie wojskowym, 25 w wydziale politycznym, 13 w wydzia-
le kulturalno-prasowym, a 13 w wydziale ekonomicznym39.

W 1980 r. ambasada francuska zatrudniała z kolei 55 obywateli francuskich, 
z których 23 posiadało paszporty dyplomatyczne. Personel dzielił się na stałych 
pracowników MSZ oraz pracowników kontraktowych, zatrudnionych nomi-
nalnie w innych resortach czy instytucjach, którzy podpisali czasową umowę 
z MSZ na wyjazd do pracy w ambasadzie. Ta druga grupa pracowała przede 
wszystkim w pionie handlowym i kulturalnym. Takie rozwiązanie ułatwiało za-
trudnianie fachowców i – zdaniem kontrwywiadu – sprzyjało konspirowaniu 

36 AIPN, 00231/16, Pismo naczelnika Wydziału I Departamentu I MBP do naczelnika Wydziału 
VIII Departamentu I MBP w sprawie obywateli państw obcych zatrudnionych w placówkach dy-
plomatycznych w Polsce, 4 XII 1947 r., k. 17–21.
37 Ibidem, Lista pracowników ambasady francuskiej w Warszawie, sporządzona przez Departament 
II MSZ, 25 VI 1949 r., k. 10–16.
38 AIPN, 01062/35, t. 5, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności francuskich 
placówek w Polsce, [sierpień 1966 r.], k. 339–343.
39 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania przed-
stawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec na 
środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 2).
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agentów wywiadu. Oprócz tego personelu ambasada zatrudniała praktykantów: 
studentów francuskich uczelni, przygotowujących się do służby dyplomatycz-
nej. Według MSW polski personel (nie podano jego liczby) ograniczony był do 
absolutnego minimum. Nie mógł przy tym swobodnie poruszać się po terenie 
ambasady. Wielu polskich pracowników nie znało nawet rozkładu i przeznacze-
nia niektórych pomieszczeń40.

W połowie lat osiemdziesiątych placówki dyplomatyczne Francji w Polsce 
zatrudniały łącznie 64 obywateli francuskich: ambasada – 55 osób (23 z pasz-
portami dyplomatycznymi, 32 ze służbowymi), konsulat w Warszawie – 3 osoby 
(2 z paszportami dyplomatycznymi, jedna ze służbowym), a konsulat w Krako-
wie – 6 osób (3 z dokumentami służbowymi, 3 z dyplomatycznymi). Od połowy 
poprzedniej dekady utarł się zwyczaj codziennych narad szefów poszczególnych 
pionów41. Już w czasie transformacji ustrojowej, w czerwcu 1989 r., MSW doli-
czyło się 62 francuskich pracowników placówki42.

Pierwszą stałą powojenną siedzibą ambasady francuskiej (wraz z misją wojsko-
wą) była willa przy ul. Zakopiańskiej 9c na warszawskiej Saskiej Kępie. Ogranicze-
nia lokalowe sprawiały, że konsulat umieszczono w innym miejscu, na Mokotowie 
(ul. Willowa). Osobną siedzibę miał też attachat handlowy (ul. Zwycięzców 16). 
Tuż po wojnie funkcjonowało ponadto francuskie Biuro Rewindykacji, rozlokowa-
ne przy ul. Francuskiej 15, jak również Misja Poszukiwawcza przy ul. Krynicznej 
na Saskiej Kępie. Tuż przy głównej siedzibie, przy ul. Zakopiańskiej 9b, działała 
ochronka dla dzieci personelu. Dodatkowo w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, 
Szczecinie i Trójmieście rozmieszczone były francuskie konsulaty, w Łodzi zaś ist-
niała wydzielona kancelaria konsularna43. Na początku lat pięćdziesiątych, w miarę 
szybkiego ochładzania się relacji między Polską a Francją44, doszło do zamknięcia 
placówek w Szczecinie i Łodzi45. 

40 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na tere-
nie Polski, Warszawa 1985, b.p. (s. 24–25).
41 AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady Francji 
w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 1985, b.p. 
(s. 7–20).
42 AIPN, 0657/4, Wykaz podstawowy personelu placówek dyplomatycznych w PRL sporządzony 
przez Wydział VIII Biura „B” MSW, 30 VI 1989, b.p.
43 AIPN, 00231/16, Schemat zależności organizacyjnej i zakres działania ambasady Francji w Pol-
sce. Schemat ogólny [1945 r.?], k. 7; ibidem, Schemat placówek dyplomatyczno-konsularnych 
i wojskowych Francji w Warszawie, [1945 r.?], k. 8.
44 Zob. P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi…, s. 83–92; D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni…
45 AIPN, 00231/16, Pismo dyrektora Departamentu II MSZ do dyrektora Departamentu I MBP 
w sprawie likwidacji konsulatu francuskiego we Wrocławiu i kancelarii konsularnej w Łodzi, 3 XI 
1949 r., k. 28; ibidem, Pismo dyrektora Departamentu II MSZ do MBP w sprawie noty ambasady 
francuskiej w Warszawie w sprawie likwidacji konsulatów, 28 III 1951 r., k. 138.
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W wyniku odwilży politycznej przedstawicielstwo dyplomatyczne Republiki 
Francuskiej zyskało nową, dużą siedzibę: dwupiętrowy gmach przy ul. Pięknej 1. 
W tym czasie kierownictwo placówki mieszkało w wolno stojących willach, a szere-
gowi pracownicy – w blokach. Taki podział miał utrudniać pracę polskiemu kontr-
wywiadowi46. W połowie lat osiemdziesiątych SB dysponowała szczegółowym opi-
sem budynku ambasady francuskiej. Obiekt przy ul. Pięknej składał się z dwóch 
oddzielnych, dwupiętrowych bloków, zwanych przez Francuzów „wschodnim” 
i „zachodnim”. Oba budynki łączył wiszący łącznik o lekkiej konstrukcji, mają-
cy charakter pasażu. W skrzydle wschodnim, w piwnicach, mieściły się prywatne 
mieszkania sekretarza, archiwisty, dwóch strażników oraz magazyny. Na parterze 
znajdowały się centrala telefoniczna, radioteleksy serwisu prasowego, skład tzw. 
walizy dyplomatycznej (służącej do transportu poczty dyplomatycznej), służbowe 
pokoje sekretarza, archiwisty, strażników, polskiego personelu, a także hall i pry-
watne mieszkanie jednego ze strażników. Na pierwszym piętrze rozlokowane były 
biura wydziału politycznego z biurami ambasadora, radcy, sekretarzy (I, II i III), 
szyfranta oraz sekretariatu. Piętro wyżej mieściły się attachat wojskowy (z biurami 
attaché, jego dwóch zastępców i czterech sekretarzy), a także archiwum, laborato-
rium fotograficzne, pokój szyfrancki oraz pokój łączności radiowej47.

Skrzydło zachodnie miało bardziej pomocniczy charakter: w piwnicach znaj-
dowały się garaże i sprzęty obsługi technicznej samochodów, na parterze – biura 
konsulatu i szkoła dla dzieci personelu, na pierwszym piętrze – attachat han-
dlowy i kulturalny, na drugim zaś – prywatne mieszkania radcy, I sekretarza, 
konsula oraz pokoje gościnne48.

W latach osiemdziesiątych struktura organizacyjna francuskiej placówki 
w Warszawie składała się z następujących komórek:

– wydział polityczny (kierowany bezpośrednio przez ambasadora, zbierający 
i opracowujący informacje na temat życia politycznego kraju);

– attachat kulturalny (nadzorujący m.in. lektoraty i czytelnie francuskie);
– attachat handlowy (podlegający zarówno Ministère des Affaires Étrangères 

– MAE, jak i resortom handlu i finansów, współpracujący z Francuskimi Ośrod-
kami Dokumentacji Technicznej w Warszawie, Katowicach i Gdańsku);

– attachat wojskowy49.

46 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na tere-
nie Polski, Warszawa 1985, b.p. (s. 23, 124).
47 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 12–13).
48 Ibidem.
49 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 13–16); 
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Schemat ten, z niewielkimi wariacjami, obowiązywał w całym interesującym nas 
okresie. Pionowi konsularnemu podlegały konsulaty w Warszawie i w Krakowie. 
Z kolei attachat kulturalny starał się nadzorować i koordynować pracę francuskich 
instytucji kulturalno-naukowych w Polsce: czytelni w Warszawie i Krakowie, Ośrod-
ka Kultury Francuskiej przy UW oraz kilkunastu lektoratów języka francuskiego 
przy szkołach wyższych50. Współpracował również z Instytutem Francuskim51.

Rząd Wielkiej Brytanii uznał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej nieco 
później niż Francja – 5 lipca 1945 r. Jednocześnie wyraził gotowość nawiązania 
stosunków dyplomatycznych z nowymi polskimi władzami. Dwa dni później 
pierwszym przedstawicielem Zjednoczonego Królestwa w Polsce został – w ran-
dze chargé d’affaires a.i. – Robert Hankey. 24 sierpnia zastąpił go ambasador 
Victor F.W. Cavendish-Bentinck, który pełnił tę funkcję do 6 czerwca 1947 r.52 
Lista jego następców w randze ambasadora kształtowała się następująco:

– Donald Clair Gainer: 10 VI 1947–26 VII 1950
– Charles Harold Bateman: 27 VII 1950–21 V 1952
– Francis Michie Shepherd: 22 V 1952–7 V 1954
– Andrew Napier Noble: 8 V 1954–26 X 1956
– Eric Alfred Berthoud: 27 X 1956–10 V 1960
– George L. Clutton: 11 V 1960–2 IX 1966
– Thomas Brimelow: 3 IX 1966–26 III 1969
– John Nicholas Henderson: 27 III 1969–4 VI 1972
– Thomas Frank Brenchley: 5 VI 1972–14 VII 1974
– George Frank Norman Reddaway: 15 VII 1974–28 V 1978
– Kenneth Robert Comyn Pridham: 29 V 1978–24 V 1981
– Cynlais James: 25 V 1981–25 V 1983
– John Albert Leigh Morgan: 26 V 1983–8 VI 1986
– Brian Leon Barder: 9 VI 1986–4 IX 1988
– Stephen Jeremy Barrett: 5 IX 1988–24 IX 199153.
Prócz Barretta wszyscy ambasadorzy z lat 1956–1988 zostawili wyraźny ślad 

w materiałach MSW.

AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady Francji 
w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 1985, b.p. 
(s. 7–20).
50 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na te-
renie Polski, Warszawa 1985, b.p. (s. 23); zob. też P. Pleskot, Molier w defensywie. Regres znajomości 
języka francuskiego w PRL, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2008, z. 166, s. 66–87.
51 Por. Instytut Francuski w Warszawie od 1925 do 1990, red. M. Frybes, Warszawa 2008.
52 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 1, s. 478.
53 Ibidem, s. 480–481.
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Gmach ambasady mieścił się przy Alei Róż 154.
W 1971 r. ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie liczyła 23 dyplomatów, 

31 pracowników posiadających paszporty służbowe oraz 40 pracowników z pol-
skim obywatelstwem. Główne piony placówki stanowiły 4 wydziały-attachaty: po-
lityczny, prasowo-kulturalny, handlowy i wojskowy, a także 2 wydziały: konsularno- 
-wizowy i administracyjny55. W 1973 r. SB doliczyła się 48 pracowników:  
7 w attachacie wojskowym, 8 w wydziale politycznym, 28 w wydziale kulturalno- 
-prasowym i 5 w wydziale handlowym56. Dwa lata później kontrwywiad dyspono-
wał spisem 50 pracowników-obywateli brytyjskich zatrudnionych w ambasadzie 
i konsulacie brytyjskim w Warszawie (12 osób było zatrudnionych w attachacie 
kulturalno-prasowym, 16 w attachacie wojskowym i służbie wartowniczej, 4 w at-
tachacie handlowym, 10 w attachacie administracyjnym i 8 w konsulacie)57.

W 1982 r. SB nieco inaczej opisywała strukturę brytyjskiej ambasady. Najważ-
niejszym pionem placówki był wydział polityczny, kierowany przez ambasadora, 
któremu podlegał radca stojący na czele sekretariatu. W skład tej struktury wchodzili 
trzej sekretarze ds. politycznych, urzędnicy tajnej kancelarii oraz sekretarki. W amba-
sadzie ważną rolę odgrywały również pion administracyjny, kierowany przez I sekre-
tarza (podlegało mu czterech attaché, kasjerzy, radioelektrycy i szef strażników), pion 
handlowy, na czele z radcą (trzej sekretarze i sekretarka), pion konsularny oraz pion 
wojskowy (oficjalnie Biuro Attaché Wojskowego Wielkiej Brytanii)58. 

Attachat wojskowy zatrudniał oficerów z brytyjskiego resortu obrony, akredy-
towanych na prawach dyplomatycznych przy Sztabie Generalnym WP. Biurem 
zarządzał attaché wojskowo-morski, który miał do dyspozycji dwóch zastępców 

54 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czerwiec 
1982 r.], k. 23–37; zob. ten sam dokument w: AIPN, 01211/27, k. 27–55.
55 AIPN, 01228/2876, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności rezydentury 
wywiadowczej w ambasadzie Wielkiej Brytanii w I kwartale 1972 r., 11 IV 1972 r., k. 109–115; 
AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności w Polsce ambasady 
Wielkiej Brytanii, British Council oraz ambasady Kanady w 1971 r., [luty 1972 r.], k. 1–20.
56 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania przed-
stawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec na 
środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 2).
57 AIPN, 01211/26, t. 2, Departament II MSW, Wykaz pracowników ambasady Wielkiej Brytanii 
w Warszawie, [październik 1976 r.], k. 88–91; więcej na temat działalności brytyjskiego pionu kon-
sularnego w Polsce zob. w: J. Tebinka, R. Techman, Z archiwów brytyjskich: raport attaché morskiego 
i wojskowego D.J. Leara z wizyty fregaty HMS „Ashanti” w Szczecinie (październik 1971 r.), „Przegląd 
Zachodniopomorski” 2005, z. 1; eidem, Z archiwów brytyjskich: raport George’a Careya-Fostera z po-
dróży do Gdańska i Szczecina (marzec 1956 r.), „Przegląd Zachodniopomorski” 2003, z. 4.
58 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywiadowczych: 
ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czerwiec 1982 r.], k. 23–37.
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(ds. wojskowych i ds. morskich – ten drugi ze stałą siedzibą w Moskwie). 
W skład tej struktury wchodzili ponadto attaché lotniczy oraz czterech pod-
oficerów (w tym archiwista i radiotelegrafista). Równoległym pionem organiza-
cyjnym w placówce było Kolegium Kierownicze, kierowane przez ambasadora. 
W jego skład wchodzili radca ds. politycznych, radca ds. handlowych, I sekretarz 
ds. administracyjnych oraz konsul59.

W połowie 1982 r. w ambasadzie brytyjskiej pracowało 46 osób, w tym 
23 z paszportami dyplomatycznymi. Jeśli chodzi o czas pobytu w Polsce, moż-
na było wyróżnić trzy grupy: pierwszą tworzyła kadra kierownicza, pracująca 
przeważnie 3–4 lata. Druga grupa, personelu średniego szczebla, przebywała 
w placówce przeciętnie 2–3 lata. Pozostali – sekretarki, wartownicy, szyfrant, 
pracownicy tajnej kancelarii – rzadko kiedy pozostawali na dłużej niż rok. Więk-
szość kadry mieszkała poza placówką, w wolno stojących domach. Tylko najniżsi 
urzędnicy, sekretarki i strażnicy zamieszkiwali w blokach60.

Personel polski ambasady składał się w tym czasie z 17 urzędników, 36 osób 
pełniących funkcje usługowe (kierowcy, stolarze, murarze, mechanicy itp.), 
7-osobowej służby w rezydencji ambasadora, 4 osób obsługi klubu przy placów-
ce oraz 30 osób do pomocy domowej. W sumie zatrudniano 94 obywateli PRL. 
Co charakterystyczne, Polacy zarabiali nawet do dwóch razy więcej niż na ana-
logicznych stanowiskach w instytucjach polskich61. Pod koniec interesującej nas 
epoki, w połowie 1989 r., placówka liczyła już 71 pracowników niepolskich62.

Co ciekawe, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ambasada Wiel-
kiej Brytanii dysponowała własnym Klubem Dyplomatycznym w podwarszaw-
skim Miedzeszynie, przy ul. Romantycznej 3. Główny budynek obiektu był 
jednopiętrowy, murowany, wolno stojący. Cała przestrzeń wokół obiektu była 
zadrzewiona. Obok budynku klubu znajdowały się korty tenisowe, przenośny 
basen plastikowy i boisko do siatkówki. Z racji specyficznego usytuowania SB 
nie miała możliwości obserwacji terenu i nie była w stanie zamontować pod-
słuchów. Z Klubu korzystali głównie dyplomaci brytyjscy, ale częstymi gość-
mi byli też dyplomaci USA, Kanady, RFN i Francji. Polacy (prócz personelu 
pomocniczego) z zasady nie mieli dostępu do klubu, chyba że zostali wprowa-
dzeni przez któregoś z członków. Klub miał rozrywkowo-kulturalny charakter: 

59 Ibidem.
60 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czerwiec 
1982 r.], k. 23–37.
61 Ibidem.
62 AIPN, 0657/4, Wykaz podstawowy personelu placówek dyplomatycznych w PRL sporządzony 
przez Wydział VIII Biura „B” MSW, 30 VI 1989 r., b.p.
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organizowano w nim imprezy taneczne, projekcje filmów, spotkania itp. Klub 
dysponował dwoma koktajlbarami, ale nie miał pokoi gościnnych63.

Ośrodek ten dobrze zapisał się w pamięci brytyjskich dyplomatów. Jak wspo-
mina Andrew Carter, pracownik ambasady brytyjskiej w latach 1972–1975, „klub 
Ambasady – była to raczej ambitna nazwa jak na niewielki dom na przedmieściach 
Warszawy – pozwalał ludziom wydostać się z Warszawy i zrelaksować. Kierował nim 
bardzo uroczy polski dżentelmen, który w kapitalistycznej gospodarce zostałby mi-
lionerem. Był niesamowitym kombinatorem, handlarzem posiadającym dostęp do 
niezwykłych towarów wszelkiego rodzaju. Można było do niego zadzwonić o 16.00 
i powiedzieć: «przyjeżdżamy na kolację dla trzech osób o 19.30 i chcielibyśmy wę-
dzonego łososia, stek i truskawki» – a on to wszystko załatwiał. Było wiadomo, że 
posiadał dostęp przez tylne drzwi do specjalnych sklepów Komitetu Centralnego”64.

Tego samego dnia co Brytyjczycy, 5 lipca 1945 r., amerykański prezydent 
Harry Truman, w odpowiedzi na notę premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego, 
przesłał za pośrednictwem polskiej ambasady w Moskwie notę, w której ogło-
sił decyzję o nawiązaniu przez Stany Zjednoczone stosunków dyplomatycznych 
z TRJN65. Relacje polsko-amerykańskie w okresie zimnej wojny, mimo zachowa-
nej ciągłości, pełne były napięć i nacisków, co wpływało na działalność placówek 
dyplomatycznych obu krajów, skutkując np. długoletnim wzajemnym nieuzna-
waniem ambasadorów w latach osiemdziesiątych. Między 1983 a 1987 r. John 
R. Davis, wyznaczony przez stronę amerykańską na ambasadora, musiał zado-
wolić się tymczasowym tytułem chargé d’affaires66.

Pełna lista przedstawicieli dyplomatycznych USA w Polsce Ludowej wygląda 
następująco:

– Arthur Bliss-Lane (ambasador): 4 VIII 1945–8 VII 1947
– Stanton Griffis (ambasador): 9 VII 1947–14 X 1948
– Waldemar J. Gallman (ambasador): 15 X 1948–29 XI 1950
– Joseph Flack (ambasador): 30 XI 1950–22 V 1955
– Joseph E. Jacobs (ambasador): 23 V 1955–8 VII 1957
– Jacob D. Beam (ambasador): 9 VII 1957–29 XI 1961
– Albert William Sherer (chargé d’affaires a.i.): 30 XI 1961–1 III 1962

63 AIPN, 01211/26, t. 2, Notatka służbowa Wydziału II Departamentu II MSW na temat brytyj-
skiego klubu dyplomatycznego w Miedzeszynie, 12 II 1977 r., k. 84–86.
64 Churchill College Archives Centre [dalej: ChCAC], Relacja Andrew Cartera z 2007 r., b.p. 
(http://www.chu.cam.ac.uk/archives/collections/BDOHP/Carter.pdf )
65 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1978. Informator, t. 3: Ameryka, Warszawa 1979.
66 AMSZ, Depesze przychodzące – Waszyngton, 74/p/IV, t. 4, Szyfrogram nr 4197/III z Waszyng-
tonu, 18 IX 1987 r., k. 637; zob. też P. Pleskot, Determinacja, appeasement czy Realpolitik…, s. 121 
i n.; idem, Kłopotliwa panna „S”…, s. 631.
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– John M. Cabot (ambasador): 2 III 1962–6 XII 1965
– John A. Gronouski (ambasador): 7 XII 1965–11 IX 1968
– Walter J. Stoessel (ambasador): 12 IX 1968–4 I 1973
– Richard T. Davies (ambasador): 5 I 1973–29 III 1978
– William E. Schaufele (ambasador): 30 III 1978–11 VIII 1980
– Francis Joseph Meehan (ambasador): 27 X 1980–11 II 1983
– Herbert E. Wilgis (chargé d’affaires a.i.): II 1982–VII 1983
– John R. Davis (chargé d’affaires a.i., ambasador): IX 1983– 20 VII 199067.
W archiwum IPN w największym stopniu zachowały się dokumenty MSW 

dotyczące Beama, Cabota, Stoessela, Daviesa, Schaufelego, Meehana, Davisa, 
a nawet krótko przecież działającego Wilgisa.

W pierwszych powojennych latach (do 1947 r.) tymczasową siedzibą amerykań-
skiego przedstawicielstwa był Hotel „Polonia”. Przez długi czas placówka musiała 
zadowalać się dość prowizorycznymi warunkami lokalowymi. Dopiero w 1956 r. 
Amerykanie podpisali umowę państwową z PRL, na mocy której rodzina Cze-
twertyńskich – właściciele pałacyku w Alejach Ujazdowskich (willi przedwojen-
nego przedsiębiorcy Stefana Lilpopa) i przyległego terenu – wydzierżawiła posesję 
na okres 80 lat na potrzeby amerykańskiego przedstawicielstwa. Korzystając z tej 
sytuacji, Waszyngton postanowił gruntownie zmodernizować otrzymaną działkę. 
Ostatecznie w 1963 r., w miejsce zburzonej willi Lilpopa, oddano do użytku cał-
kowicie nowy budynek (Al. Ujazdowskie 29–31), który stał się siedzibą placówki.

Personel ambasady amerykańskiej reprezentował w zasadzie pięć federal-
nych agencji rządowych, Departamenty: Stanu, Obrony, Handlu, Rolnictwa 
oraz Amerykańską Agencję Informacyjną (United States’ Information Agency 
– USIA). Ogólne wytyczne z zakresu polityki formułował Departament Sta-
nu, który pełnił też funkcje koordynacyjne. W połowie lat siedemdziesiątych 
na strukturę placówki składały się: kierownictwo (ambasador jako kierownik 
placówki, przełożony personelu i reprezentant USA w Polsce), kierowane przez 
radców/I sekretarzy wydziały (ekonomiczno-handlowy, polityczny i kulturalno-
-prasowy), kierowane przez attaché wydziały/attachaty (rolny, konsularny, admi-
nistracyjny, wojskowy i naukowy), sekcja łączności i archiwum oraz jednostka 
ochrony i bezpieczeństwa. Ta ostatnia formalnie działała w ramach wydziału 
administracyjnego, ale w rzeczywistości była autonomiczna i kierowana przez 
Biuro Bezpieczeństwa Departamentu Stanu68.

67 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1978. Informator, t. 3.
68 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania przed-
stawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec na 
środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 50–51).
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Poszczególne piony miały przypisane właściwe pola działania i kompetencje. 
Wydział polityczny specjalizował się w uzyskiwaniu informacji dzięki kontak-
tom z obywatelami polskimi. Wydział ekonomiczny podlegał Departamentowi 
Handlu USA. Do 1972 r. – momentu utworzenia Ośrodka Rozwoju Handlu 
w Warszawie – pełnił też funkcję biura radcy handlowego. Kontrwywiad w natu-
ralny sposób podejrzewał ten wydział o prowadzenie wywiadu ekonomicznego. 
Co ciekawe, attachaty naukowe w rejonie państw bloku wschodniego działały 
tylko w Warszawie i Moskwie, co świadczy o wadze placówki polskiej. Rzecz 
jasna pion ten podejrzewano o prowadzenie wywiadu naukowo-technicznego. 
Attachat rolny, podlegający Departamentowi Rolnictwa, jak również wydział ad-
ministracyjny nie odgrywały ważniejszej roli z punktu widzenia kontrwywiadu. 
Baczniej przyglądano się attachatowi kulturalno-prasowemu, który miał być od-
powiedzialny za amerykańską „propagandę”. Attachat wojskowy po prostu utoż-
samiano z rezydenturą wywiadowczą. Z kolei pion konsularno-wizowy m.in. 
nadzorował pracę istniejących od 1974 r. konsulatów w Poznaniu i Krakowie. 
Z ambasadą związany był też wspomniany Ośrodek Rozwoju Handlu, kierowa-
ny przez dyplomatę w stopniu I sekretarza. Według kontrwywiadu ośrodek miał 
być powiązany z CIA69.

Od początku 1961 r. wewnątrz placówki funkcjonowała autonomiczna in-
stytucja: American Claims Commission (Komisja Roszczeń). Celem jej działa-
nia były próby restytucji mienia należącego do obywateli amerykańskich, a zna-
cjonalizowanego przez komunistyczne władze polskie po zakończeniu II wojny 
światowej. Jej powstanie było rezultatem polsko-amerykańskiego układu pań-
stwowego o restytucji mienia, podpisanego 16 lipca 1960 r. Przez pierwszych 
kilka miesięcy Komisja działała w gmachu ambasady, po czym przeniosła się do 
lokalu przy ul. Nowy Świat 58a m. 370. Zakończyła działalność w 1967 r.71

Amerykańska placówka – przynajmniej w latach siedemdziesiątych – była 
największym amerykańskim przedstawicielstwem w krajach „demokracji ludo-
wej”, z wyjątkiem ZSRR72. Na początku 1970 r. zatrudniała 59 obywateli USA 

69 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycznych am-
basady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 21–25); AIPN, 001708/555, Józef Tarasiuk, Działal-
ność ambasady USA na odcinku dywersji ideologicznej, Legionowo 1978, b.p. (s. 35–46).
70 AIPN, 002086/407, Raport z przeprowadzonej rozmowy z Aleksandrem Antonim Wiechow-
skim, sporządzony w Wydziale II KW na m.st. Warszawę, 20 V 1961 r., k. 3–5; AIPN, 0208/1846, 
Wyciąg z raportu dotyczącego przeprowadzonej rozmowy z obywatelem „W” w dniu 13 maja 
1961 r., sporządzony w Wydziale I Departamentu II MSW, 26 V 1961 r., k. 69–70.
71 AIPN, 002086/407, Wniosek o zaniechanie współpracy z TW ps. „Janek”, sporządzony w Wy-
dziale II KW na m.st. Warszawę, 2 XI 1967 r., k. 164–165.
72 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 21–25)
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(26 o statusie dyplomatycznym) oraz 140 obywateli polskich73. W 1973 r. personel 
ambasady USA w Warszawie liczył 62 osoby, z czego 14 pracowało w attachacie 
wojskowym, 9 w wydziale politycznym, 25 w wydziale kulturalno-prasowym, a 14 
w wydziale ekonomicznym. Zapewne nie wliczono tu personelu pomocniczego74. 
Według nieco innych danych, niż te zawarte w tabeli nr 1, ogólnie w 1975 r. 
personel ambasady tworzyło 162 obywateli amerykańskich (107 o statusie dyplo-
matycznym, z czego 77 zaliczało się do rodzin dyplomatów; 55 o statusie niedyplo-
matycznym, z czego 24 należało do rodzin pracowników) oraz 183 pracowników 
polskich (urzędnicy i pracownicy fizyczni). Polacy z zasady nie pracowali w pionie 
politycznym ambasady. Placówka dysponowała aż 61 samochodami. Zatrudnieni 
Amerykanie mieli własny klub, kantynę oraz szkołę dla dzieci75. W połowie 1989 r. 
Wydział VIII Biura „B” MSW zidentyfikował 91 obywateli amerykańskich pracu-
jących w ambasadzie76. Liczba ta nie wydaje się pełna.

Przypadek niemiecki wyraźnie różni się od pozostałych, co wynika ze specy-
ficznej sytuacji państwowości niemieckiej i trudnych relacji niemiecko-polskich, 
związanych chociażby z problemem polskiej granicy zachodniej. Stosunki między 
„ludową” Polską a utworzoną oficjalnie w 1949 r. Republiką Federalną Niemiec 
(do końca lat sześćdziesiątych nazywaną w Polsce Niemiecką Republiką Federalną) 
przez długi czas nie miały oficjalnego charakteru i pozostawały bardzo chłodne. 
Oficjalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych nastąpiło dopiero 14 września 
1972 r. na podstawie porozumienia podpisanego w Bonn. W tym samym dniu 
ustanowiono ambasady i przedstawicieli dyplomatycznych w randze ambasado-
ra w obu państwach. Porozumienie było możliwe dzięki układowi o normalizacji 
wzajemnych stosunków, zawartemu 7 grudnia 1970 r. w Warszawie (ratyfikowa-
nemu 17 maja 1972 r. przez Bundestag, a 26 maja przez Radę Państwa PRL)77. 

Należy jednak pamiętać, że już kilka lat wcześniej, 7 marca 1963 r., podpi-
sano międzypaństwowe porozumienie o utworzeniu w Warszawie Przedstawi-
cielstwa Handlowego RFN, akredytowanego przy Ministerstwie Handlu Zagra-
nicznego i nieoficjalnie pełniącego funkcje quasi-ambasady. Przedstawicielstwo 

73 AIPN, 01062/35, t. 20, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności ambasady 
USA w Polsce, 16 II 1970 r., k. 294–307.
74 AIPN, 0397/237, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania przed-
stawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec na 
środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 2).
75 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu 
i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych amba-
sady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 31–32).
76 AIPN, 0657/4, Wykaz podstawowy personelu placówek dyplomatycznych w PRL sporządzony 
przez Wydział VIII Biura „B” MSW, 30 VI 1989 r., b.p.
77 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 1…, s. 288–289.
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funkcjonowało w praktyce od września 1963 r. (analogiczna polska instytucja 
działała na terenie Niemiec już od 1948 r.78). Nałożono na nie sporo ograniczeń, 
nieznanych „prawdziwym” ambasadom – np. liczba jego pracowników nie mo-
gła przekroczyć 25 osób – ale i tak starało się ono wykraczać poza sferę gospo-
darczą, utrzymując m.in. kontakty ze środowiskami twórczymi i naukowymi czy 
też urzędnikami polskiego MSZ. O politycznej roli Przedstawicielstwa najlepiej 
świadczy fakt, że jego kierownictwo zostało włączone w negocjacje między PRL 
a RFN, prowadzone w 1970 r.79

Przedstawicielstwo Handlowe składało się z następujących referatów: ad-
ministracyjnego, politycznego, prasowego, kulturalnego, prawno-konsularnego 
i gospodarczego. Stanowiło więc wierne odzwierciedlenie struktury typowej am-
basady. Podobnie jak w wypadku pracowników placówek dyplomatycznych, 
personel przedstawicielstwa przed przybyciem do Polski odbywał kurs języ-
ka polskiego i przeszkolenie dotyczące m.in. wiedzy o Polsce. W pierwszym 
roku funkcjonowania placówki zatrudnionych zostało tylko dwanaście osób. 
W 1971 r., wobec rozluźnienia dotychczasowych ograniczeń, stan osobowy się-
gnął 31 etatów. W tym też czasie, tuż przed oficjalnym utworzeniem ambasady, 
rozszerzono kompetencje Przedstawicielstwa o część uprawnień konsularnych 
(łączenie rodzin, opieka nad aresztowanymi obywatelami niemieckimi itp.)80.

Przez cały okres funkcjonowania Przedstawicielstwa przewinęło się przez nie 
ok. dziewięćdziesięciu obywateli RFN. Co znamienne, liczba pracowników pla-
cówki specjalizujących się w tematyce gospodarczo-handlowej nie przekraczała 
kilku osób, co dobitnie świadczyło o rzeczywistym znaczeniu tej instytucji. 
W 1970 r. tylko 9 proc. sprawozdań wysłanych do bońskiego MSZ dotyczyło 
kwestii gospodarczych – tak to przynajmniej wyliczał polski kontrwywiad81.

Funkcjonariusze Departamentu II zwracali uwagę, że personel Przedstawi-
cielstwa systematycznie wypytywał zachodnioniemieckich korespondentów pra-
sowych i polskich interesantów o kwestie polityczne. Placówka podejmowała też 
próby prowadzenia działalności kulturalnej (kontakty z ministerstwem kultury, 

78 Ibidem; zob. też AIPN, 01062/35, t. 2, Informacja Departamentu II MSW o Przedstawicielstwie 
Handlowym RFN w Polsce, 14 IX 1963 r., k. 1–4; AIPN, 01211/87, Działalność rezydentury wy-
wiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975. Opracowanie Wydziału VIII 
Departamentu II MSW, [1976 r.], k. 4–22.
79 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane w amba-
sadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 2).
80 AIPN, 01211/87, Działalność rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie 
w okresie 1970–1975. Opracowanie Wydziału VIII Departamentu II MSW, [1976 r.], k. 4–22.
81 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego zabez-
pieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych w PRL na 
przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 15–22).
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Polską Agencją Artystyczną „Pagart”), a ponadto nawiązywała kontakty z polski-
mi środowiskami dziennikarskim i kulturalnymi, na wzór podobnej aktywności 
zachodnich ambasad. Placówka próbowała też ułatwiać wyjazdy do RFN, pre-
tendując do uprawnień konsularnych, wbrew umowie z PRL (uprawnienia te zy-
skała de facto dopiero w 1970 r.). Kontrwywiad oskarżał przy tym pracowników 
Przedstawicielstwa o próby działalności wywiadowczej: w listopadzie 1965 r. je-
den z nich, Wolfgang Schundau, przedostał się na zamknięty teren wojskowy 
w rejonie Mińska Mazowieckiego82.

Od momentu oficjalnego otwarcia ambasady w PRL do początku lat dzie-
więćdziesiątych pracowało w niej siedmiu zachodnioniemieckich ambasadorów:

– Hans Helmuth Ruete: 8 XI 1972–1977
– Werner Ahrens: 1977–1979
– Georg Negwer: 22 X 1979 –13 III 1983
– Horst Röding: 14 III 1983–4 VI 1985
– Franz Pfeffer: 5 VI 1985–15 XI 1987
– Franz Joachim Schöller: 16 XI 1987–6 XI 1989
– Günter Knackstedt: 7 XI 1989–16 VI 199283.
Nie może dziwić, że wszyscy byli rozpracowywani, a akta ich dotyczące (czę-

ściowo) się zachowały.
Cechą charakterystyczną niemieckiej ambasady było to, że władze polskie nie 

pozwoliły na powołanie w jej strukturze attachatu wojskowego84. Powstał on do-
piero w kwietniu 1990 r.85 Według stanu na 1975 r. nowo utworzona placówka 
RFN była podzielona na pięć głównych pionów:

– referat polityczny, prasy i pracy z opinią publiczną (zajmujący się głównie 
zbieraniem materiałów o Polsce); 

– referat kultury (wymiana naukowa, stypendia, kontakty z Polakami); 
– referat ekonomiczny (analizy polityki gospodarczej Polski, wspieranie nie-

mieckiego handlu);

82 AIPN, 01062/35, t. 5, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności Przedstawiciel-
stwa Handlowego RFN w Warszawie, 1 II 1966 r., k. 138–141.
83 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 1…, s. 288–289. W informatorze podano niepraw-
dziwą informację, jakoby Ruete pełnił swą funkcję do 1979 r. W istocie już w początkach 1977 r. 
objął stanowisko ambasadora RFN w Wielkiej Brytanii. Informator pomija też osobę Wernera Ah-
rensa; zob. Helmut Schmidt zakończył wizytę w Polsce, „Głos Pomorza”, 20 VIII 1979.
84 AIPN, 01228/2935, Wydział VIII Departamentu II MSW, Działalność rezydentury wywiadow-
czej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975, [1976 r.], k. 2–20; zob. też AIPN, 
001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane w ambasadzie 
RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 2).
85 Zob.  http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/03/Militaer/Attache__Aufgaben 
__PL.html (dostęp: 5 IV 2013 r.).
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– referat prawno-konsularny (problematyka łączenia rodzin, pomoc prawna 
dla obywateli RFN, wizy, pomoc dla ubiegających się o wyjazd do RFN);

– referat administracyjny (sprawy administracyjne, ochrona placówki itp.)86.
W związku z późnym ukonstytuowaniem się ambasady RFN w Warszawie, 

polskie służby miały wiele czasu, by poznać budynek przeznaczony pod zachod-
nioniemiecką placówkę. Dysponowały bardzo szczegółowymi planami archi-
tektonicznymi i rozkładami pomieszczeń budynków należących do ambasady. 
Obiekt ten składał się z trzech budynków, umieszczonych przy sąsiadujących ze 
sobą ulicach: Dąbrowieckiej (nr 30), Katowickiej (nr 31) i Walecznych (nr 10). 
W sumie ambasada, według stanu na 1977 r., zatrudniała 94 osoby: 60 obywa-
teli niemieckich (22 z paszportami dyplomatycznymi, 38 z paszportami niedy-
plomatycznymi) i 34 polskich. Wśród Niemców znajdowało się 46 mężczyzn 
(14 samotnych) i 14 kobiet (9 samotnych). Kadencja personelu dyplomatycz-
nego trwała 2–4 lata, z wyjątkiem sekretarek (6 miesięcy) i pracowników ochro-
ny (9 miesięcy)87. Rok wcześniej na pełnych etatach pracowało 54 Niemców  
i 35 Polaków88 – zatem z roku na rok personel się powiększał.

Kierownictwo placówki zajmowało budynek przy ul. Dąbrowieckiej, na I pię-
trze. W obiekcie tym mieściły się jeszcze referaty administracyjny, polityczny, kul-
turalny, prasowy oraz dział tłumaczy. Budynek przy ul. Katowickiej był siedzibą 
działu wizowego i referatu prawno-konsularnego, a obiekt przy ul. Walecznych 
– referatów prawno-konsularnego oraz ekonomicznego. W ramach planowanej 
rozbudowy ambasady planowano przeprowadzić roszady w tym rozlokowaniu 
(np. dodać centralę telefoniczną przy ul. Katowickiej, a także stworzyć kabinę 
rozmów przy ul. Dąbrowieckiej)89.

86 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat dzia-
łalności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14; 
AIPN, 01211/87, Działalność rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okre-
sie 1970–1975. Opracowanie Wydziału VIII Departamentu II MSW, [1976 r.], k. 4–22; AIPN, 
001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania przedstawicieli 
placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec na środowisko 
akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 35–38).
87 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działal-
ności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14; AIPN, 
001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane w ambasadzie 
RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 12–15).
88 AIPN, 01211/87, Działalność rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie 
w okresie 1970–1975. Opracowanie Wydziału VIII Departamentu II MSW, [1976 r.], k. 4–22.
89 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działal-
ności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14; AIPN, 
001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane w ambasadzie 
RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 12–15).
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W 1981 r. kontrwywiad wymieniał nowe struktury w organizacji ambasady: 
dział popierania handlu, istniejący obok referatu ekonomicznego, a także sze-
ścioosobową Radę Personalną, wybieraną okresowo spośród wszystkich pracow-
ników ambasady, w tym polskich (1 reprezentant). Miała ona niewielką rolę do-
radczą w sprawach socjalnych90. Dział popierania handlu okazał się efemeryczną 
strukturą i szybko został włączony do pionu ekonomicznego91.

W tym czasie placówka zatrudniała 112 osób, w tym 74 obywateli niemieckich 
(jeszcze w 1973 r. pracowało tu tylko 30 Niemców i 10 Polaków). 36 Niemców 
posiadało rangę dyplomatyczną, pozostali legitymowali się paszportami służbowymi. 
W okresach szczególnego nasilenia ruchu turystycznego referat prawno-konsularny 
czasowo zatrudniał dodatkowo ok. piętnastu osób92. Bezpieczeństwa placówki broni-
ło w 1983 r. siedmiu wartowników rekrutujących się z Federalnej Straży Granicznej. 
Kierował nimi pełnomocnik ds. bezpieczeństwa w randze zastępcy ambasadora93.

W 1983 r. Departament II w wykazie niemieckich pracowników ambasa-
dy RFN umieścił 69 nazwisk. Placówka miała do dyspozycji cztery samochody 
służbowe: dwa mercedesy, opla i bus marki Volkswagen94. Według danych Biura 
„B” MSW w połowie 1989 r. w placówce pracowało 77 obywateli niemieckich95.

*

Jest charakterystyczne, że z wyjątkiem Francji, w placówkach tych najważniej-
szych państw najliczniej obsadzony był pion kulturalno-prasowy. Może to wska-
zywać na hierarchię zainteresowań przedstawicielstw dyplomatycznych, choć 
takie proporcje wynikały zapewne również ze specyfiki działań poszczególnych 
specjalizacji: np. attachat wojskowy obejmował znacznie węższy zakres zagad-
nień niż rozległa problematyka kulturalno-prasowa. Jak jeszcze zobaczymy, to 
właśnie wojskowi, a nie cywilni członkowie personelu dyplomatycznego budzili 
szczególne zainteresowanie SB.

90 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego zabez-
pieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych w PRL na 
przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 27–35).
91 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działal-
ności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14.
92 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego zabez-
pieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych w PRL na 
przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 27–35).
93 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działal-
ności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14.
94 Ibidem, k. 15–24.
95 AIPN, 0657/4, Wykaz podstawowy personelu placówek dyplomatycznych w PRL sporządzony 
przez Wydział VIII Biura „B” MSW, 30 VI 1989 r., b.p.
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INWIGILACJA DYPLOMATÓW:  
WYMIAR STRUKTURALNY (1945–1989)

Działania operacyjne polskich służb specjalnych wobec zachodnich placówek 
dyplomatycznych funkcjonujących w Warszawie nie były tylko specyfiką PRL czy 
państw bloku wschodniego. Do dziś służby kontrwywiadowcze każdego, także 
demokratycznego państwa „z urzędu” interesują się działalnością zagranicznych 
przedstawicielstw dyplomatycznych. Jest też przyjętą praktyką, że przedstawiciel-
stwa te wykazują aktywność wywiadowczą (w szerokim znaczeniu zdobywania 
informacji) i propagandową (w znaczeniu promowania reprezentowanego kraju).

Techniki używane przez polski kontrwywiad w „zabezpieczaniu” zachodnich 
ambasad nie różniły się wiele od praktyk stosowanych na Zachodzie – przy-
najmniej do końca lat sześćdziesiątych. W kolejnych dekadach coraz większą 
rolę zaczęła odgrywać nowoczesna technologia (komputery, elektronika), która 
w Polsce nie była tak dostępna, jak na Zachodzie. Oczywiście nie można tych 
różnic zbyt wyolbrzymiać. Ciekawe zjawisko podobieństw kontrwywiadów do-
skonale ukazuje książka Petera Wrighta Łowca szpiegów. Opisane w niej metody 
operacyjne brytyjskiego kontrwywiadu – MI6 – w dużym stopniu przypominają 
nieraz zalecenia zawarte w dokumentach Departamentu II MSW1. Można więc 
powiedzieć, że przynajmniej przez pewien czas komunistycznemu kontrwywia-
dowi udawało się trzymać „zachodnie standardy”.

Należy podkreślić, że SB uważała nie tylko przedstawicielstwa dyplomatycz-
ne, ale także wszystkie zagraniczne placówki kulturalne i naukowe działające 
w Polsce za centra pracy wywiadowczej. Podejście to nie zmieniło się podczas 
całego istnienia „ludowej” Polski. Na przykład w wypadku Francji w 1985 r. 
wskazywano, oprócz ambasady, na Instytut Francuski, Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej, a także na paryską Francuską Agencję ds. Współpracy Tech-
nicznej, Przemysłowej i Ekonomicznej ACTIM (Agence pour la Coopération 
Technique, Industrielle et Économique) jako na główne ośrodki wywiadowczej 

1 P. Wright, P. Greengrass, Łowca szpiegów. Autobiografia oficera brytyjskiego kontrwywiadu, 
Warszawa 1991.
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działalności skierowanej na Polskę. Zdaniem MSW funkcje wywiadowcze peł-
niła większość lektorów języka francuskiego w Polsce (Polaków i Francuzów), 
zwłaszcza w Instytucie Francuskim i na politechnikach2.

O tym, jak ważna dla kontrwywiadu była „obsługa” zachodnich dyploma-
tów, świadczy fakt, że znalazła się ona na pięciopunktowej liście w sporządzonym 
7 maja 1965 r. przez dyrektora Departamentu II Mikołaja Krupskiego dokumen-
cie, określającym zakres działania podległego mu pionu. Oprócz dyplomatów wy-
mieniono cudzoziemców i obywateli PRL uczestniczących w międzynarodowym 
ruchu osobowym i towarowym; personel instytucji związanych z międzynarodo-
wym transportem; instytucje naukowo-badawcze, którymi interesowały się obce 
wywiady; oraz rejony stacjonowania specjalnych jednostek wojskowych i okolice 
granicy państwowej. Te ostatnie – jak zobaczymy – również ściśle wiązały się z dzia-
łaniami ambasad3. Listę tę zawarł także Mieczysław Moczar w swym zarządzeniu 
z 15 czerwca 1965 r. w sprawie organizacji Departamentu II MSW4.

Późniejsze o ponad dziesięć lat zarządzenie w sprawie regulaminu organiza-
cyjnego Departamentu II MSW i jego struktur terenowych, podpisane przez 
szefa MSW Stanisława Kowalczyka 16 czerwca 1976 r., jeszcze lepiej pokazuje, 
jak ważnym zagadnieniem dla służb wywiadowczych była działalność zachod-
nich placówek dyplomatycznych. Zarządzenie wymienia w siedmiu punktach 
zakres działania Departamentu II. Praktycznie wszystkie punkty, bezpośrednio 
lub pośrednio, dotyczyły problematyki dyplomatycznej:

„1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie działalności wywiadowczej 
prowadzonej przeciwko Polsce przez służby specjalne państw NATO i innych 
krajów kapitalistycznych,

2) podejmowanie ofensywnych przedsięwzięć operacyjnych wobec rezyden-
tur wywiadowczych przeciwnika uplasowanych w przedstawicielstwach państw 
obcych w PRL oraz – w porozumieniu z Departamentem I MSW – wobec ich 
ośrodków dyspozycyjnych za granicą,

3) kontrola operacyjna i przeciwdziałanie destrukcyjno-ideologicznej działal-
ności placówek dyplomatyczno-konsularnych, innych przedstawicielstw państw 
obcych i organizacji międzynarodowych w Polsce oraz rozpoznawanie charakte-
ru i treści ich kontaktów,

2 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski, Warszawa 1985, b.p.; na temat lektorów zob. P. Pleskot, Molier w defensywie…,  
s. 66–87.
3 AIPN, 0731/141, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., k. 9–15.
4 Ibidem, Zarządzenie nr 0065/65 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulaminu orga-
nizacyjnego Departamentu II MSW, 15 VI 1965 r., k. 16–18.
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4) ochrona kontrwywiadowcza wyselekcjonowanych osób oraz obiektów po-
zostających w szczególnym zainteresowaniu służb specjalnych przeciwnika,

5) rozpracowywanie uczestników międzynarodowej wymiany osobowej, po-
dejrzanych o prowadzenie działalności wywiadowczej przeciwko PRL,

6) prowadzenie prac analityczno-informacyjnych dotyczących głównych kie-
runków i metod działania służb specjalnych państw NATO i innych krajów ka-
pitalistycznych przeciwko Polsce, koniecznych do prawidłowego organizowania 
kontrwywiadowczej ochrony kraju, 

7) określanie, stosownie do bieżących potrzeb i wywiadowczego zagrożenia, 
kierunków pracy operacyjnej i taktyki działania wydziałów II Komend Woje-
wódzkich MO (równorzędnych)”5.

Zarządzenie zastępowało dotychczasowe rozwiązania: zarządzenie nr 042/72 
ministra SW z 8 maja 1972 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Depar-
tamentu II; instrukcję nr 005/58 dyrektora Departamentu II MSW z 26 maja 
1958 r. w sprawie naboru operacyjnego służby bezpieczeństwa nad cudzoziemca-
mi przyjeżdżającymi na pobyt czasowy w sprawach prywatnych do PRL z krajów 
kapitalistycznych; wytyczne nr AZ-443/58 dyrektora Departamentu II MSW 
z 3 czerwca 1958 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań w zakresie indy-
widualnych i prywatnych wyjazdów obywateli PRL na czasowy pobyt do kra-
jów kapitalistycznych; instrukcję dyrektora Departamentu II MSW z 2 sierp-
nia 1958 r. o trybie ewidencji materiałów operacyjnych dotyczących marynarzy 
krajów kapitalistycznych; wytyczne nr AZ-200/59 dyrektora Departamentu II  
MSW z 4 marca 1959 r. w sprawie organizacji pracy i zadań operacyjnych wy-
działów II KW MO i referatów SB; a także wytyczne nr AZ-02689/60 dyrekto-
rów Departamentu II i III MSW z 8 grudnia 1960 r. do pracy operacyjnej SB 
w zakresie zabezpieczenia tajemnicy państwowej oraz ujawniania i zwalczania 
wrogiej działalności na tym polu6.

W załączonych do zarządzenia wytycznych odnośnie do działania pionu 
kontrwywiadowczego na składającej się z dwóch pozycji liście „obiektów i za-
gadnień rozpracowywanych lub kontrolowanych operacyjnie” znalazły się „służ-
by specjalne państw NATO i innych krajów kapitalistycznych” (wraz z wyko-
rzystywanymi przez nie instytucjami i organizacjami) oraz właśnie „placówki 

5 AIPN, 1585/4024, Zarządzenie Nr 048/76 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regu-
laminu organizacyjnego oraz zakresu i systemu działania Departamentu II MSW i wydzia-
łów II komend wojewódzkich (równorzędnych) MO wraz z załącznikiem: instrukcją „Przed-
miot, zadania i system działania Departamentu II i Wydziałów II KW MO (równorzędnych)”, 
16 VI 1976 r., k. 1–9; zob. ten sam dokument w: AIPN, 01096/3, k. 9–16.
6 Ibidem.
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dyplomatyczno-konsularne państw kapitalistycznych i inne przedstawicielstwa 
tych państw na terytorium PRL”. Wśród tych placówek na pierwszym miejscu 
wymieniono ambasady i konsulaty, a w dalszej kolejności ośrodki kulturalne, biu-
ra medialne, stałe przedstawicielstwa handlowe, naukowo-techniczne itp., kluby, 
szkoły dyplomatyczne, a także rezydencje i prywatne mieszkania pracowników 
przedstawicielstw. Również na liście osób rozpracowywanych i kontrolowanych 
operacyjnie nie zabrakło „personelu placówek dyplomatyczno-konsularnych” oraz 
osób „kontaktujących się systematycznie z placówkami dyplomatycznymi”7.

Nie ulega wątpliwości, że kwestie ambasad znajdowały się w centrum zainte-
resowania „ludowego” kontrwywiadu. Jeszcze w grudniu 1989 r. w zarządzeniu 
ministra SW w sprawie zasad działalności operacyjnej SB w punkcie wymieniają-
cym czynności „w ramach operacyjnych działań profilaktycznych” na pierwszym 
miejscu wymieniona została koordynacja „działań operacyjnych w celu zapo-
biegania wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, innych misji z państw 
obcych”8. W innym miejscu wśród kategorii osób podlegających szczególnej pro-
filaktyce operacyjnej wymieniono – obok obywateli polskich podejrzewanych 
o szpiegostwo – personel placówek dyplomatycznych wraz z rodzinami9. Bez 
względu na upływ lat zasadnicze priorytety pozostawały praktycznie niezmienne.

2.1. Pion kontrwywiadu cywilnego
Pierwszym ważnym etapem w historii komunistycznego kontrwywiadu 

w Polsce było powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, powoła-
nego formalnie ustawą Krajowej Rady Narodowej z 21 lipca 1944 r., a naprawdę 
utworzonego dzień wcześniej w Moskwie. Jednym z trzynastu resortów PKWN 
stał się Resort Bezpieczeństwa Publicznego. Co charakterystyczne, wśród pierw-
szych trzech jednostek RBP znalazły się: Kontrwywiad, Wydział Personalny 
oraz Sekretariat10. Na czele Kontrwywiadu stanął Władysław Dominik (dzia-
łacz Komunistycznej Partii Polski), a od września 1944 r. – Roman Romkowski 

7 Ibidem.
8 AIPN, 0731/76, Zarządzenie nr 00102 ministra SW w sprawie zasad działalności operacyj-
nej Służby Bezpieczeństwa, 9 XII 1989 r., k. 14–15.
9 Ibidem, s. 17.
10 A. Bilińska-Gut, Struktura i organizacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach  
1944–1954, „Zeszyty Historyczne WIN-u” 2001, nr 15, s. 91; Ochrona bezpieczeństwa pań-
stwa i porządku publicznego w Polsce 1944–1988, red. T. Walichnowski, Warszawa 1989,  
s. 16; zob. też A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1, Warszawa 1996. 
Henryk Dominiczak wskazuje tylko na dwie jednostki: kontrwywiad i zaopatrzenie techniczne,  
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle doku-
mentów MSW, Warszawa 1997, s. 21.
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(Menasze Grinszpan, działacz Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej 
oraz KPP)11. Początkowo Kontrwywiad składał się z sześciu sekcji: aresztowań, 
obserwacji, zwalczania podziemia, śledczej, cenzury oraz więziennictwa i obo-
zów pracy. We wrześniu dodano trzy nowe sekcje: kartoteki, łączności i techniki 
operacyjnej. Z oczywistych względów – trwała jeszcze wojna – zabrakło tu ko-
mórki zajmującej się dyplomatami. W kolejnych miesiącach sekcje te będą się 
usamodzielniać, tworząc odrębne Biura, Wydziały, Departamenty (np. Wydział 
Cenzury, Komendantura, Wydział Ochrony Rządu)12.

2.1.1. Departament I MBP (1945–1954)
W momencie przekształcenia PKWN w Rząd Tymczasowy, 31 grudnia 

1944 r., struktura MBP zaczęła się tylko częściowo porządkować. Odtąd ak-
tywność kontrwywiadowcza skupiała się zasadniczo w Departamencie I MBP 
(oraz częściowo w utworzonym w lipcu 1947 r. Departamencie VII, zwłaszcza 
w Wydziale V/VI, którego jednym z zadań była kontrwywiadowcza ochrona pol-
skich instytucji za granicą)13. Nie można przy tym zapominać, że w praktyce 
najróżniejsze jednostki Ministerstwa bardzo często wymieniały się kompeten-
cjami i współpracowały (czy też rywalizowały), pozostając w różnych stopniach 
i relacjach wzajemnej zależności i hierarchii. Zadania kontrwywiadowcze, poza 
Departamentem I, prowadziły niekiedy Wywiad, Departament III, Biuro „B”, 
„W”14, Sekcja III Wydziału II Departamentu Śledczego15, Wydział II Departa-
mentu X16 czy też Biuro Paszportów Zagranicznych (często zmieniające nazwę)17. 
Działalność pionu stricte kontrwywiadowczego ukazują ponadto materiały m.in. 

11 Z racji istniejącej analizy obsady kierowniczej aparatu bezpieczeństwa, w tym pionu kontr-
wywiadowczego, w tekście nie będziemy – z wyjątkami – podawać imiennych kadr Departa-
mentu I/II, skupiając się na samych strukturach, zob. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 
kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005; zob. też mniej wiarygodne, 
ale bardziej szczegółowe dane w: M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. 
Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, Lu-
blin 1999.
12 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL…, s. 21; B. Kopka, G. Majchrzak, Centrala a te-
ren na przykładzie działań Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 
1944–1954 [w:] „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajew-
ski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 204; więcej na ten temat zob. P. Pleskot, „Tarcza partii 
i narodu”. Kontrwywiad Polski Ludowej…, s. 11–61.
13 A. Bilińska-Gut, Struktura i organizacja MBP…, s. 94.
14 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 
kierownicza, t. 1…, s. 42. 
15 Ibidem, s. 41.
16 Ibidem, s. 44.
17 Ibidem, s. 43.
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Gabinetu Ministra, Biura ds. Funkcjonariuszy i Biura Personalnego (Departa-
ment Kadr), które prowadziły swego rodzaju „kontrwywiad wewnętrzny”, dba-
jąc o prawomyślność funkcjonariuszy.

Oskarżenia o szpiegostwo na rzecz obcych wywiadów nieodłącznie towarzy-
szyły innego rodzaju zarzutom i były formułowane praktycznie we wszystkich wy-
działach/departamentach MBP/KdsBP. Z drugiej strony, pion kontrwywiadowczy 
aktywnie działał na polach, które nie miały wiele wspólnego z „klasycznym” kontr-
wywiadem (np. „lustracja” byłych funkcjonariuszy II RP). Dlatego precyzyjne 
rozdzielenie zakresu kompetencji tych wszystkich jednostek i jednoznaczne zdefi-
niowanie instytucji cywilnego kontrwywiadu nie jest w pełni możliwe18.

Nowo utworzony Departament I MBP nadal łączył funkcje kontrwywiadow-
cze z wywiadowczymi i innymi19. Kierowany przez Romana Romkowskiego pion 
tworzyło na szczeblu centralnym osiem wydziałów (dawnych sekcji):

–  Wydział I: do walki z niemieckim szpiegostwem i pozostałościami hitlerow-
skiego podziemia;

– Wydział II: do walki z „reakcyjnym” podziemiem;
– Wydział III: do walki z „bandytyzmem politycznym”;
– Wydział IV: ochrona gospodarki narodowej;
–  Wydział V: ochrona legalnych organizacji politycznych i społecznych przed 

infiltracją podziemia;
– Wydział VI: transport, łączność;
– Wydział VII: obserwacja zewnętrzna;
– Wydział VIII: śledczy20.
Oprócz Wydziałów wyróżniono jeszcze dwie jednostki: Kierownictwo (dy-

rektor, zastępca, adiutant i kilku osobistych sekretarzy) oraz Sekretariat (kierow-
nik sekretariatu, kierownik kancelarii, referent personalny, młodszy referent ewi-
dencji agentury, pomoc biurowa, szoferzy, gońcy, maszynistki, stenografistki)21.

18 Obok struktur cywilnych istniał, rzecz jasna, kontrwywiad wojskowy, o którym tutaj nie 
piszemy.
19 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa…, s. 26.
20 Ibidem; zob. nieco inne dane w: H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL…, s. 21–22. Au-
tor inaczej definiuje niektóre piony: jego zdaniem Wydział IV zajmował się ochroną transportu, 
a VI – aresztami (zob. też jeszcze inne sformułowania w: Ochrona bezpieczeństwa państwa…, 
s. 24; M. Piotrowski, Przedmowa [w:] idem, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, 
s. 15). Dane Dominiczaka zostały wykorzystane w: B. Kopka, G. Majchrzak, Centrala a teren na 
przykładzie działań Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944–
1954…, s. 205.
21 AIPN, 1572/3037, Tabela nr 2 tymczasowego zaszeregowania funkcjonariuszy do grup upo-
sażeniowych zgodnie z art. 3 Dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu 
uposażeń funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, [sierpień 1945 r.], k. 1–8.
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Jak widać, wciąż nie interesowano się kwestiami dyplomatycznymi. Sprawa-
mi ściśle kontrwywiadowczymi zajmował się w zasadzie tylko Wydział I, które-
mu w dodatku wytyczono monotematyczny zakres działań, ograniczający się do 
problematyki niemieckiej. W tym okresie, ciągle wojennym, działania dyploma-
tyczne innych państw wciąż nie znajdowały się w centrum uwagi MBP.

Po konferencji poczdamskiej i w wyniku zakończenia procesu tworzenia sieci 
terenowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w nowych granicach kraju, po 
raz kolejny przeorganizowano strukturę pionu kontrwywiadowczego. Reformę 
tę przeprowadzono w ramach szerszej reorganizacji resortu, ustalonej rozkazem 
nr 51 ministra BP z 6 września 1945 r.22 Rozkaz ten można uznać za koniec fazy 
wstępnej istnienia aparatu bezpieczeństwa, a w niej – kontrwywiadu. Z Depar-
tamentu I wyłączono część jednostek zajmujących się rozpracowywaniem i zwal-
czaniem przeciwników nowej władzy. Tylko dotychczasowy Wydział I pozostał 
w niewiele zmienionym składzie personalnym23. Okrojony Departament I, któ-
ry wreszcie zajął się pierwszoplanowo pracą kontrwywiadowczą, podzielono na 
pięć Wydziałów (nie licząc sekretariatu dyrektora i sekretariatów poszczególnych 
wydziałów):

– Wydział I: do walki ze szpiegostwem niemieckim;
– Wydział II: do walki z wywiadem brytyjskim;
– Wydział III: do walki z wywiadem amerykańskim i francuskim;
– Wydział IV: do walki z wywiadem innych państw;
–  Wydział V: „operacyjnej obsługi i ochrony” zagranicznych misji na terenie 

Polski; miał on w szczególny sposób współpracować z Sekcją I Wydziału II 
(między tymi jednostkami na schemacie struktury Departamentu naryso-
wano strzałkę)24.

Najbardziej nas interesujący Wydział V składał się z Sekcji I (agenturalno-
-operacyjnej), Sekcji II (obserwacji zewnętrznej) oraz Sekcji III (techniki ope-
racyjnej)25. Bardziej szczegółowa charakterystyka tego pionu zostanie przedsta-
wiona dalej. Tutaj zwróćmy uwagę na fakt, że w myśl nowej organizacji powstała 
odrębna jednostka zajmująca się inwigilacją dyplomatów, łącząca działalność 

22 AIPN, 1572/2582, Rozkaz nr 51 ministra BP dotyczący reorganizacji I Departamentu, 6 IX 
1945 r., k. 4–6.
23 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 68.
24 AIPN, 1572/870, Struktura Departamentu I [luty 1946 r.], k. 1; zob. też Z. Nawrocki, Struk-
tura aparatu bezpieczeństwa…, s. 27–28, 40; A. Dudek, A. Paczkowski, Poland [w:] A Handbook of 
The Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, 
Warsaw 2005, s. 222; M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 49.
25 AIPN, 1572/2582, Rozkaz nr 51 ministra BP dotyczący reorganizacji I Departamentu, 6 IX 
1945 r., k. 4–6; AIPN, 1572/870, Struktura Departamentu I [luty 1946 r.], k. 1.
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operacyjną z obserwacyjną. Zmiany te wprowadzano w życie przez kilka mie-
sięcy. Co ciekawe, powyższy podział pokazuje, że wywiad brytyjski traktowano 
w tym czasie zapewne jako groźniejszy niż amerykański: przeznaczono mu od-
rębny pion – stąd też może wzięła się wspomniana wyżej strzałka. Prawdopodob-
nie do tego wywiadu zaliczano też działalność polskich ośrodków emigracyjnych.

Dokładniejsze dane dotyczące organizacji Departamentu I MBP można od-
szukać w dokumentach pochodzących z pierwszych miesięcy 1946 r. Doszło 
wtedy do dalszej stabilizacji i scementowania się struktur pionu kontrwywia-
dowczego, które przetrwały do kolejnej poważnej reformy z początku 1948 r. 
Wciąż jednak można w tym czasie zaobserwować częste, choć raczej drugopla-
nowe korekty. Trzeba przy tym pamiętać, że materiały źródłowe przedstawiają 
sytuację „idealną”, nie zawsze pokrywającą się z rzeczywistością.

Na początku 1946 r. doszło do ważnych przetasowań kadrowych w pio-
nie kontrwywiadowczym. Dyrektor Roman Romkowski zakończył swą służbę 
w styczniu, awansując na stanowisko wiceministra MBP. Jego następcą na kilka 
miesięcy został Ludwik Sielicki, radziecki oficer26. Zmianom kadrowym towa-
rzyszyły nowe rozwiązania administracyjne. Rozkaz nr 19 z 18 marca 1946 r. 
wprowadził ujednoliconą nomenklaturę kierownictwa resortu: odtąd wszyscy 
kierownicy departamentów i zarządów otrzymali tytuł dyrektora, ich zastępcy 
zostali wicedyrektorami, a kierownicy wydziałów zostali przemianowani na na-
czelników27. Wcześniej nie stosowano tego nazewnictwa konsekwentnie.

Porządkującą rolę wewnątrz pionu kontrwywiadowczego odegrał rozkaz or-
ganizacyjny nr 22 ministra BP z 25 marca 1946 r., któremu towarzyszyło nowe 
rozdanie etatów w Departamencie I28. Na podstawie sformułowanych tam wy-
tycznych da się obliczyć, że Departament dysponował 291 etatami. W kierow-
nictwie pionu kontrwywiadowczego miało pracować 8 osób: dyrektor (gen. 
bryg.), jego zastępca (płk), 3 osobistych sekretarzy (ppor.), adiutant (por.) oraz 
3 szoferów (sierż.). Sekretariat Departamentu otrzymał 12 etatów29. W Wydziale I,  
składającym się z 4 sekcji, pracowało co najmniej 38 osób30. Wydział II nie dzielił 

26 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 78. Prawdopodobnie Sielicki już wcześniej przestał 
kierować departamentem; funkcję p.o. dyrektora pełnił w tym czasie (między lipcem a wrze-
śniem 1946 r.) Artur Jastrzębski (Ritter). Kolejnego dyrektora wybrano dopiero 1 XII 1946 r. 
Został nim Adam Gajewski, oficer NKWD. Na tym stanowisku pozostał do 15 VI 1948 r., po 
czym wyjechał do ZSRR. Według innego źródła Sielicki został dyrektorem 5 II 1946 r., zob.  
M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 68.
27 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 49.
28 AIPN, 1572/2598, Etat nr M1[?]/520. Departament I MBP. Zatwierdzono rozkazem orga-
nizacyjnym nr 22 z 25 marca 1946 r., [marzec 1946 r.], k. 1–3.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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się na sekcje, pracowało w nim tylko 21 wojskowych i 3 cywilów31. Wydział 
III dysponował 24 etatami. O jeden etat mniej przeznaczono dla Wydziału IV.  
Tu także nie wyróżniano sekcji32.

Co znamienne, zdecydowanie największy był Wydział V, liczący aż 167 osób. 
Świadczy to o wadze, jaką zaczęto przykładać nie tylko do wątków dyploma-
tycznych, ale też do tajnej obserwacji. Jego kierownictwo dysponowało 10 etata-
mi: naczelnika (ppłk), 2 zastępców (mjr), sekretarza (ppor.), 3 szoferów (sierż.) 
oraz kancelistki i 2 maszynistek. W Sekcji I pracowało 26 osób: kierownik sekcji 
(mjr), zastępca kierownika (kpt.), ośmiu starszych referentów (kpt.) i szesnastu 
referentów (por.). W najliczniejszej Sekcji II – obserwacji zewnętrznej – działały 
aż 122 osoby: kierownik (mjr), zastępca (kpt.), 6 brygadierów (kpt.), 20 star-
szych wywiadowców (por.), 60 wywiadowców (ppor.), 16 młodszych wywia-
dowców (chor.), 12 szoferów (sierż.) oraz 6 pracowników cywilnych: kancelista,  
2 maszynistki, dwóch krawców i fryzjer. Najmniejsze rozmiary miała Sekcja III, 
złożona z 9 etatów: kierownika (mjr), inżyniera łączności (kpt.), starszego tech-
nika łączności (por.), 2 techników łączności (ppor.), 2 fotografów (chor.) oraz 2 mon-
terów33. Wydział dysponował ponadto własnym baonem specjalnym MO o dużym 
zakresie samodzielności, co nie podobało się kierownictwu Wydziału34. Być może 
chodziło tu o Batalion Specjalny MO, o którym będzie jeszcze mowa.

W pierwszych tygodniach nowej organizacji Departament borykał się z dużymi 
problemami strukturalnymi i personalnymi. Limity etatowe nie były realizowane, 
np. w Wydziale V pracowało faktycznie tylko 111 osób. W kwietniu nie działały 
jeszcze Wydział III i IV, a ich zadania chwilowo wykonywał Wydział II, w którym 
na dodatek pracowało zbyt mało ludzi. Brakowało ponadto sprzętu technicznego 
i wykwalifikowanych funkcjonariuszy35. Jak widać, biurokratyczne ustalenia z mar-
ca szybko zaczęły być weryfikowane przez praktykę. Implikowało to odgórne ko-
rekty dopiero co wprowadzonej struktury. Modyfikacje rozkazu nr 22 nastąpiły 
jeszcze w 1946 r., dotyczyły jednak mniej nas interesujących Wydziałów I i II36.

Od początku 1947 r. do końca tegoż roku Departament I nie przeżył poważ-
nych restrukturyzacji. Rozkaz ministra BP z 10 sierpnia 1947 r. powołał do życia 

31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 AIPN, 0649/9, t. 1, Raport z pracy komisji ds. kontroli kadr MBP, 17 IV 1946 r., k. 75–84.
35 Ibidem.
36 AIPN, 1572/870, Rozkaz organizacyjny ministra BP nr [brak numeru] o połączeniu Sekcji 
1 i 2 Wydziału I Departamentu I MBP w jedną Sekcję, [lipiec 1946 r.], k. 5; AIPN, 1572/2598, 
Etat nr M1[?]/3. Wydział II Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym 
nr 49, 12 XII 1946 r., k. 6–7; zob. Z. Nawrocki, Struktury aparatu bezpieczeństwa…, s. 27–28.
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nową jednostkę MBP: Biuro Rejestracji Cudzoziemców. Zarządzenie następcy 
Ludwika Sielickiego na stanowisku dyrektora Departamentu I Adama Gajew-
skiego (1946–1948) z 5 listopada ustanawiało kuratelę Wydziału I Departamen-
tu I nad nowo utworzonym Biurem37. Nie wydaje się, by ta struktura zajmowała 
się dyplomatami, chodziło tu raczej o nielicznych „zwykłych” obcokrajowców 
przybywających na teren „ludowej” Polski.

Kolejna poważna reorganizacja pionu kontrwywiadowczego nastąpiła na 
początku 1948 r. na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 05 z 31 stycznia38. 
Według niektórych badaczy problemu Departament I został rozbudowany do 
ośmiu wydziałów:

–  Wydział I: wywiad niemiecki i austriacki (hitlerowskie organizacje i insty-
tucje, volksdeutsche itp.);

–  Wydział II: wywiad brytyjski i brytyjskich dominiów (Kanada, Indie, Au-
stralia) – siatki wywiadowcze, instytucje, placówki;

–  Wydział III: wywiad krajów romańskich (Belgia, Francja, Szwajcaria, Luk-
semburg, Hiszpania, Portugalia, Włochy) – siatki wywiadowcze, instytucje, 
placówki;

–  Wydział IV: wywiad krajów skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Finlan-
dia, Dania, Holandia [sic!]), bałkańskich (Jugosławia, Bułgaria, Rumunia, 
Węgry [sic!], Czechosłowacja [sic!], Albania, Grecja), Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu (Egipt, Turcja, Palestyna, kraje arabskie, Chiny, Japonia, Malaje) 
– siatki wywiadowcze, instytucje, placówki;

–  Wydział V: wywiad Stanów Zjednoczonych, państw Ameryki Łacińskiej 
i Południowej – siatki wywiadowcze, instytucje, placówki;

–  Wydział VI: wywiad polskich ośrodków emigracyjnych (andersowski, Od-
działu VI, „Dwójki”) oraz wywiad organizacji podziemnych w czasie oku-
pacji i po wojnie, a także rozpracowywanie i infiltracja repatriantów;

– Wydział VII: rejestracja cudzoziemców;
–  Wydział Ogólny: „sprawy ogólne, kancelaryjne, organizacyjne, personalne, 

ewidencyjne, sprawozdawczość”39.
Tymczasem w rozrysowanym schemacie organizacyjnym, zawartym w roz-

kazie nr 05, wyróżniono dziesięć jednostek: kierownictwo, Wydział Ogólny, 

37 AIPN, 01062/18, t. 1, Zarządzenie nr 9 dyrektora Departamentu I MBP, 5 XI 1947 r., k. 10; 
AIPN, 0649/9, t. 5, Rozkaz organizacyjny nr 056 ministra BP, 26 VIII 1947 r., k. 32–33.
38 Ibidem, t. 6, Rozkaz organizacyjny nr 05 ministra BP, 31 I 1948 r., k. 6–7; zob. ten sam doku-
ment w: AIPN, 1572/2586, k. 6–7.
39 Z. Nawrocki, Struktury aparatu bezpieczeństwa…, s. 28; Z dziejów kontrwywiadu w Polsce 
Ludowej (wybór dokumentów 1944-1984), t. 1, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodo-
wego MSW, Warszawa 1987, s. 45–46.
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Wydziały I–VII (o tych samych, co powyżej, kompetencjach) oraz Wydział „O”, 
zajmujący się obserwacją zewnętrzną (w miejsce dotychczasowego Wydziału V)40. 
W obliczu zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej i jednoczesnej konsolidacji 
nowej władzy w Polsce, kompetencje kontrwywiadu zostały rozszerzone zarówno 
geograficznie (objęły praktycznie całą kulę ziemską), jak i tematycznie (rejestra-
cja cudzoziemców, wywiad emigracyjny, repatrianci). Rozszerzenie to przełożyło 
się na rozbudowę strukturalną, co z kolei pociągało za sobą reorganizację etatów 
w Departamencie I. Co dla nas najważniejsze, nastąpiła ciekawa ewolucja w or-
ganizacji inwigilacji zachodnich placówek dyplomatycznych: zamiast skupić ją 
w odrębnym wydziale (dotychczasowym Wydziale V MBP), do każdej z jedno-
stek geograficznych dodano obowiązek zainteresowania się ambasadami i innymi 
obiektami tego typu (wraz z ich personelem). Jednoznacznie powiązano zarazem 
działalność obcych wywiadów z działalnością placówek. Ciekawe, że podobna 
ewolucja strukturalna zaszła też wiele lat później, na przełomie lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych. Zostanie ona omówiona dalej.

Analiza nowego „rozdania” stanowisk w pionie kontrwywiadowczym pozwala 
na dokładniejsze przedstawienie zarysowanego powyżej schematu organizacyjne-
go kontrwywiadu. Rozkład etatów w zreformowanym kontrwywiadzie został od 
razu zatwierdzony w rozkazie organizacyjnym ministra BP nr 05 z 31 stycznia 
1948 r. Wchodził on w życie 1 lutego. Podstawowe zręby schematu funkcjono-
wały aż do 27 maja 1953 r., kiedy to rozkaz organizacyjny nr 063 zniósł ustalenia 
rozkazu z 1948 r.41 Ten ostatni był jednak kilkakrotnie modyfikowany42. Zmiany 

40 AIPN, 0649/9, t. 6, Rozkaz organizacyjny nr 05 ministra BP, 31 I 1948 r., k. 6–7.
41 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 05 z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15.
42 Modyfikacje te przeprowadzono w lipcu 1948 r. (rozkaz organizacyjny nr 065 z 3 VII 1948 r.), 
październiku 1949 r. (rozkaz organizacyjny nr 089 z 4 X 1949 r.), maju i wrześniu 1950 r. (rozkaz 
organizacyjny nr 037/04 z 19 V 1950 r., rozkaz organizacyjny nr 099 z 13 IX 1950 r.), w marcu 
1951 r. (rozkazy organizacyjne nr 020 i 022 z 14 III 1951 r.), a także dwukrotnie w 1952 r. (roz-
kaz organizacyjny nr 015 z 18 II 1952 r. i rozkaz organizacyjny nr 0155 z 10 X 1952 r.). AIPN, 
1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 05 
z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15; zob. ten sam dokument 
w: AIPN, 1572/2586, k. 167–173 (z załącznikami); AIPN, 1572/2587, Rozkaz organizacyjny nr 
089 ministra BP, 4 X 1949 r., k. 254; zob. ten sam dokument w: AIPN, 1572/168, k. 116 oraz w: 
AIPN, 0649/9, t. 7, k. 20; AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono 
rozkazem organizacyjnym nr 05 z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., 
k. 8–15; AIPN, 1572/169, Rozkaz organizacyjny nr 020 ministra BP, 14 III 1951 r., k. 25–26; 
ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 022 ministra BP, 14 III 1951 r., k. 30–31; AIPN, 1572/2598, Etat 
nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 05 ministra BP z dnia 
31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15; zob. też AIPN, 1572/170, Rozkaz 
organizacyjny nr 015 ministra BP, 18 II 1952 r., k. 44; ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 0155 mi-
nistra BP, 10 X 1952 r., k. 247.
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te dotyczyły głównie roszad etatowych i obejmowały każdorazowo co najwy-
żej kilkanaście stanowisk. Poważniejsze przekształcenia zostaną przedstawione 
poniżej.

Według schematu z 1948 r. w Departamencie I MBP miało pracować w su-
mie 379 osób (do 1953 r. ogólna liczba wahała się od 363 do 396 etatów)43. 
Kierownictwo Departamentu miało zatrudniać 8 osób: dyrektora departamentu 
(gen. bryg.), jego dwóch zastępców (płk.), pomocnika dyrektora dla Wydzia-
łu „O” (płk.) oraz 4 osobistych sekretarzy (3 podporuczników i 1 porucznika; od 
grudnia 1948 r. wszyscy mieli być porucznikami)44. Dyrektor miał swój sekre-
tariat, czynny od 8.00 do 22.00. W nocy i w święta czuwali w nim operacyjni 
dyżurni, wyznaczani spośród referentów (lub pracowników wyższych stopniem) 
według rozkładu dyżurów45.

Wydział I dzielił się początkowo na 2 sekcje. Pracowało w nim 19–21 osób46. 
Sekcja III, powołana rozkazem organizacyjnym nr 089 ministra BP z 4 paź-
dziernika 1949 r., zajmowała się prawdopodobnie kwestiami „białej emigracji”. 
Liczyła 10 etatów i działała jedynie przez kilka miesięcy47. Wydział II, podzielo-
ny na 3 sekcje, zatrudniał 28–30 osób48. Podobną strukturę miał Wydział III, 
w którym znalazło się miejsce dla 19–25 pracowników. Wydział V wciąż dzielił 
się na 3 sekcje, ale jego rozmiary – w związku z wydzieleniem pionu obserwacji 
– zostały bardzo ograniczone. Pracowało w nim teraz 28–30 osób. Wydział VI 
został podzielony na 2 sekcje, zatrudniające odpowiednio 9 i 11 osób. Struktura 
kierownictwa była taka sama, jak w nowym Wydziale V. Pracowało tu ogółem 
23–25 osób. Również z 2 sekcji składał się Wydział VII. Był on nieco mniejszy 
i liczył 15–16 etatów49. Działalność Wydziału VII w latach 1948–1951 pozostaje 
dziś bardzo niejasna. Niektóre dokumenty datują jego powstanie dopiero na rok 
1951. Być może było tak, że w pierwotnej formie wydział ten przestał w pew-
nym momencie działać – np. w 1950 r., wraz z uformowaniem się Wydziału 

43 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 05 ministra BP z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15.
44 Ibidem.
45 AIPN, 01062/18, t. 1, Instrukcja Sekretariatu Departamentu I dla operacyjnego dyżurnego 
w Departamencie I, 22 V 1947 r., k. 8–9.
46 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 05 z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15.
47 AIPN, 1572/2587, Rozkaz organizacyjny nr 089 ministra BP, 4 X 1949 r., k. 254; AIPN, 
01062/18, t. 1, Zarządzenie nr 16/50 dyrektora Departamentu I MBP, 17 VI 1950 r., k. 77–79.
48 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 05 z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15.
49 Ibidem.
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Paszportów Zagranicznych MBP, który mógł przejąć rejestrację cudzoziemców50. 
Zdecydowanie największą jednostką Departamentu stał się Wydział „O”, który 
zostanie omówiony później.

Niedługo po reorganizacji pionu kontrwywiadowczego, 1 kwietnia 1948 r., Ar-
tur Jastrzębski zastąpił Adama Gajewskiego na stanowisku dyrektora Departamen-
tu. Funkcję tę sprawował tylko przez kilka miesięcy. Jego następcą został Stefan 
Antosiewicz, który pozostał szefem kontrwywiadu aż do końca istnienia MBP51.

14 marca 1951 r., na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 020, powołano 
do życia nową jednostkę Departamentu I – Halę Maszyn. Na jej czele stał kie-
rownik (por.), personel zaś tworzyło 6 starszych maszynistek i 11 maszynistek 
(liczby te szybko zmniejszono do 13 osób). Dotychczas pracowały one przy po-
szczególnych wydziałach Departamentu52. Hala była pomieszczeniem, w którym 
maszynistki (dziś powiedzielibyśmy: sekretarki) przepisywały na maszynach do 
pisania brudnopisy sporządzane przez funkcjonariuszy w ramach pracy operacyj-
nej. Teoretycznie przekazywanie brudnopisów miało odbywać się przez sekreta-
rzy wydziałów, ale pracownicy nagminnie sami odwiedzali maszynistki – nie bez 
podtekstów towarzyskich53.

14 marca 1951 r. szef MBP wydał jeszcze jeden rozkaz organizacyjny (nr 022), 
na mocy którego utworzono Samodzielny Referat przy Departamencie I. Miały 
w nim pracować trzy osoby: starszy referent (kpt.) i dwóch referentów (por.).  
Referat, pomimo nazwy, został włączony do Wydziału IV (Skandynawia, Bał-
kany, Wschód, kraje egzotyczne). Ten ostatni sam uległ dalszej reorganizacji. 
Znacznie zwiększono jego rozmiary. Dotychczasowe referaty zostały przemia-
nowane na sekcje. Odtąd Wydział IV składał się z Sekcji I (8 etatów), II (5) i III (8). 
W sumie miało w nim pracować 27 osób, czyli niemal dwukrotnie więcej niż 
dotychczas54. Widocznie stwierdzono, że sprawami polskimi intensywniej zain-
teresowały się państwa uważane dotychczas za mniej ważne. Takie podejście wią-
zało się zapewne ze stalinizacją i narastającą „szpiegomanią”.

Trzy miesiące później doszło do kolejnej korekty w strukturze Departamentu I. 
Zarządzeniem nr 28/52 dyrektora Antosiewicza z 7 czerwca 1951 r. powołano 
do życia odnowiony Wydział VII Departamentu I (jak wspominaliśmy, pierwot-
ny Wydział VII być może po 1949 r. – albo później – przestał działać). Ogólnie 

50 Zob. Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 87.
51 Ibidem, s. 78.
52 AIPN, 1572/2589, Rozkaz organizacyjny nr 020 ministra BP, 14 III 1951 r., k. 50–51.
53 AIPN, 01062/18, t. 2, Zarządzenie nr 11/53 dyrektora Departamentu I MBP dotyczące 
uregulowania pracy w Hali Maszyn, 12 II 1953 r., k. 128–129.
54 AIPN, 1572/169, Rozkaz organizacyjny nr 022 ministra BP, 14 III 1951 r., k. 30–31; zob. ten 
sam dokument w: AIPN, 1572/2589, k. 57–58.
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określono, że Wydział ma zapewnić „należytą ochronę operacyjną” MSZ, Komi-
tetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, Instytutu Spraw Międzynarodowych 
oraz „operacyjne zabezpieczenie” Wydziału Zagranicznego „Orbisu” i „opraco-
wania” przyjeżdżających do Polski cudzoziemców. Powstanie jednostki pociągnę-
ło za sobą zmiany w dotychczasowych strukturach: do Wydziału VII włączono 
referat agencyjny B Sekcji I Wydziału „O” wraz z jego personelem55. Odtąd Wy-
dział składał się z dwóch sekcji56.

Rok 1953 przyniósł znaczące przekształcenia w strukturze całego aparatu bez-
pieczeństwa. Powstał wtedy m.in. Departament XI, zajmujący się walką z Ko-
ściołem57. Zmiany nie mogły ominąć również pionu kontrwywiadowczego. Re-
strukturyzacja Departamentu I została zatwierdzona rozkazem organizacyjnym 
ministra BP nr 063 z 27 maja 1953 r.58 Towarzyszył mu nowy rozdział etatów, ujęty 
w kilkanaście dokumentów59. Na podstawie tych źródeł można odtworzyć struk-
turę Departamentu I w momencie szczytowego nasilenia „szpiegomanii”. Nowa 
organizacja obowiązywała praktycznie aż do 11 marca 1955 r. (mimo likwidacji 
MBP w grudniu 1954 r.), kiedy to rozkaz organizacyjny nr 017 określił organizację 
Departamentu II KdsBP. Wcześniej doszło do marginalnej korekty, polegającej na 
nieznacznym zwiększeniu liczby etatów (na poziomie referentów), ujętej w rozkaz 
organizacyjny nr 097 z 8 lipca 1953 r.60 oraz poważniejszej zmiany z połowy 1954 r. 
(rozkaz organizacyjny nr 045 z 12 czerwca), w wyniku której powstał Wydział X61.

W latach 1953–1954 pion kontrwywiadowczy składał się 14 jednostek:
– Kierownictwo (wraz z sekretariatem dyrektora);
– Wydział I („Zachodnio-niemiecki”);
– Wydział II („Angielski”);
– Wydział III („Europejski”);
– Wydział IV (inne kraje);
– Wydział V („Amerykański”);
– Wydział VI („Cudzoziemcy”);

55 AIPN, 01062/18, t. 1, Zarządzenie nr 28/51 dyrektora Departamentu I MBP, 7 VI 1951 r., k. 139.
56 Ibidem, t. 5, Struktura i zakres działalności Wydziału VII Departamentu I, 14 VI 1951 r., k. 1–4.
57 A. Dudek, A. Paczkowski, Poland…, s. 222.
58 AIPN, 1572/2591, Rozkaz organizacyjny nr 063 ministra BP, 27 V 1953 r., k. 162; zob. ten 
sam dokument w: AIPN, 1572/171, k. 91.
59 Nowe etaty formalnie obowiązywały od 1 czerwca, AIPN, MBP, Departament Kadr, 
1572/2598, Etat nr 01/5. Kierownictwo Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organi-
zacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 19–20. Kolejne etaty 
noszą numery od 01/06 do 01/16 i dotyczą poszczególnych jednostek Departamentu. Zostaną 
one wyszczególnione w kolejnych przypisach.
60 AIPN, 1572/171, Rozkaz organizacyjny nr 097 ministra BP, 8 VII 1953 r., k. 140–141.
61 AIPN, 1572/172, Rozkaz organizacyjny nr 045 ministra BP, 12 VI 1954 r., k. 77–78.
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– Wydział VII („Dyplomatyczny”);
– Wydział VIII (obserwacja zewnętrzna);
– Wydział IX („Studiów i Inspekcji”);
– Samodzielna Sekcja „F”;
– Wydział X (od czerwca 1954 r.);
– Wydział Ogólny;
– etaty niejawne w Wydziale VI.
Nowe struktury wprowadziły zamieszanie w najbardziej nas interesujące za-

gadnienia dyplomatyczne. Z jednej strony poszczególne jednostki geograficzne 
nadal miały m.in. inwigilować ambasady i inne obiekty tego typu, a z drugiej 
strony powrócono do idei odrębnej jednostki zajmującej się tylko i wyłącznie 
dyplomatami. W ten sposób następcą starego Wydziału V (z lat 1946–1948) 
został Wydział VII.

W sumie w Departamencie I pracowało od 416 (czerwiec 1953 r.) do 449 
osób (czerwiec 1954 r.)62. Wydział I („Zachodnio-niemiecki”) był podzielony na 
kierownictwo, Sekcję I i Sekcję II. Składał się tylko z 14 stanowisk63. Wydział II 
(„Angielski”) był liczniejszy (21 etatów), ale tak samo zbudowany64. Wydział III 
(„Europejski”) także dzielił się na trzyosobowe kierownictwo oraz Sekcje I i II. 
Ogólnie miał zatrudniać 18 pracowników65. Identyczną strukturę otrzymał Wy-
dział IV, nieposiadający jednej „geograficznej” nazwy. Dysponował 16 etatami66. 
Zajmował się on wszystkimi tymi rejonami świata, które nie zostały przypisane 
pozostałym wydziałom, a więc przede wszystkim Grecją i Jugosławią (w szczegól-
ności emigrantami politycznymi z tych krajów), Skandynawią, Iranem, Izraelem, 
Egiptem oraz Turcją (głównie niewielkimi grupami tych narodowości mieszka-
jącymi w Polsce). W zakres jego zainteresowania wchodziły także, rzecz jasna, 
przedstawicielstwa dyplomatyczne tych krajów. Wydział V („Amerykański”) miał 
z kolei dokładnie taką samą strukturę i rozmiary jak Wydział II „Angielski”67. 

62 Nowe etaty formalnie obowiązywały od 1 czerwca, AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/5. Kierow-
nictwo Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. 
(z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 19–20.
63 Ibidem, Etat nr 01/6. Wydział I Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyj-
nym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 21–22.
64 Ibidem, Etat nr 01/7. Wydział II Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 23–24.
65 Ibidem, Etat nr 01/8. Wydział III Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 25–26.
66 Ibidem, Etat nr 01/9. Wydział IV Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 27–28.
67 Ibidem, Etat nr 01/10. Wydział V Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 29–30.
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Podobieństwo to zapewne nie jest przypadkowe, choć trudno orzec, czy w prak-
tyce oba wydziały rzeczywiście funkcjonowały w identyczny sposób.

Kompetencje wydziałów geograficznych pozostawały w zasadzie niezmienne 
od 1948 r. Wyszukiwanie szpiegów, informatorów i łączników poszczególnym 
krajów miało odbywać się m.in. przez rozpracowywanie zagranicznych ośrod-
ków wywiadowczych, inwigilację zagranicznych instytucji (np. Instytut Francu-
ski, British Council, YMCA), dziennikarzy (korespondentów), obcokrajowców 
na stałe mieszkających w Polsce i osób, z którymi się kontaktowali, Polaków 
wyjeżdżających czasowo za granicę, a także – last but not least – inwigilację placó-
wek dyplomatycznych, misji zagranicznych i ich personelu. W oczywisty sposób 
dochodziło tu do pokrywania się kompetencji tych wydziałów z Wydziałami VI 
i VII. Sprawa nie jest jasna; ale raczej nie wiąże się ona z interesującymi nas am-
basadami. Warto zwrócić uwagę, że w tym okresie wydziały geograficzne bardzo 
intensywnie interesowały się działalnością obcych wywiadów sprzed 1939 r. Co 
więcej, Wydział I miał jeszcze szersze pole zainteresowań: pełnił przecież swe-
go rodzaju funkcję „lustracyjną”, wyszukując współpracowników niemieckiego 
aparatu przemocy, volksdeutschów czy też pozostałości struktur hitlerowskich 
– ze szczególnym uwzględnieniem hitlerowskiego wywiadu. Do końca lat czter-
dziestych zajmował się niemieckim podziemiem, problematyką przestępstw wo-
jennych, wysiedleńców, a później nie pomijał kwestii mniejszości niemieckiej 
i „autochtonów”, aktywnie rozpracowując akcje repatriacyjne oraz – z roku na 
rok rzadsze – migracje68. Nazwa „Zachodnio-niemiecki” była więc w wypadku 
Wydziału I myląca i upraszczająca. W okresie po 1956 r. tego typu działalność 
praktycznie zaniknie.

Bardzo poważnej reformie uległ w maju 1953 r. dotychczasowy Wydział VI 
(„Cudzoziemcy”). Wiązało się to z szerszą restrukturyzacją resortu bezpieczeń-
stwa: postanowiono ujednolicić organizację zadań kontrwywiadowczych w mi-
nisterstwie przez przeniesienie części zadań Departamentu VII (wywiadu), zwią-
zanych z zabezpieczeniem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych 
przed obcą penetracją, do Sekcji I Wydziału VI Departamentu I. Rozdział nie 
okazał się jednak całkowity i w praktyce tylko komplikował sytuację: wywiad 
wciąż zajmował się pracownikami polskich placówek dyplomatycznych przeby-
wającymi za granicą, kontrwywiad zaś przejmował ich, kiedy wracali do Polski. 
W związku z tym materiały rozpracowań ciągle krążyły między obiema jednost-
kami. Warto dodać, że sieć informatorów nowej Sekcji I Wydziału VI nadal 

68 AIPN, 01062/18, t. 2, Projekt specyfikacji materiałów archiwalnych według zagadnień opra-
cowywanych w zakresie Departamentu I MBP, 22 V 1952 r., k. 56–60.
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tworzył w głównej mierze Departament VII69. Wraz z tymi zmianami zreformo-
wano pozostałe jednostki Wydziału VI. Dzielił się on teraz na 5 sekcji, w których 
pracowało 33 funkcjonariuszy. Sekcja I, jak wiemy, przejęła część kompetencji 
pozostających dotychczas w gestii wywiadu70. Sekcja II rozpracowywała „szpie-
gów” wśród cudzoziemców czasowo przebywających w Polsce i tworzoną przez 
nich agenturę71. Cudzoziemcy ci przybywali w ramach zaproszeń polskich insty-
tucji społecznych i politycznych, w misjach handlowych lub jako fachowcy do 
zakładów pracy. Sekcja II, wraz z Sekcjami VI Wydziałów I WUBP w Gdańsku, 
Szczecinie i Koszalinie, inwigilowała także marynarzy statków państw zachod-
nich. „Opiekowała się” ponadto personelem „Orbisu” i Komitetu Współpracy 
Kulturalnej z Zagranicą oraz „czuwała” nad orbisowskimi hotelami. Kierowała 
siatką 40 informatorów, rekrutujących się głównie spośród tłumaczy i pilotów 
wycieczek, posiadała także ok. 100 kontaktów służbowych pochodzących z tego 
samego środowiska oraz z instytucji, do których przybywali obcokrajowcy72. 
Sekcja III zajmowała się rozpracowaniem obywateli państw obcych (szczegól-
nie kapitalistycznych, ale nie tylko) na stałe mieszkających w Polsce. Zadaniem 
Sekcji IV była z kolei „operacyjna ochrona grup politycznej emigracji w Polsce 
przed penetracją wroga”. Pod tym niejasnym określeniem kryli się zagranicz-
ni emigranci polityczni, głównie Grecy (ok. 12 tys.), a także 22 Jugosłowian 
i ok. 140 przedstawicieli państw zachodnich (przede wszystkim Hiszpanów). Ich 
rozpracowywaniem zajmowało się ok. 50 agentów73, rekrutujących się głównie 
spośród samych emigrantów. Sekcja V określała prawdopodobnie etaty nieujaw-
nione, mające „zabezpieczać” hotele orbisowskie. W sumie więc, według sta-
nu ustalonego rozkazem z 27 maja 1953 r., Wydział VI składał się najpewniej 
z 4 sekcji i 3–4 etatów nieujawnionych, niekiedy nazywanych Sekcją V74.

Zachowane źródła nie pozwalają na udzielenie satysfakcjonującej odpo-
wiedzi, czym tak naprawdę zajmował się najważniejszy z punktu widzenia te-
matu książki Wydział VII („Dyplomatyczny”). Dochodziło tu najpewniej do 
dublowania zadań z wydziałami geograficznymi i biurokratycznego chaosu. 

69 Ibidem, t. 5, Notatka służbowa naczelnika Wydziału VI Departamentu I dotycząca niektórych 
zagadnień aktualnego stanu pracy operacyjnej Wydziału VI Departamentu I MBP, 14 IX 
1953 r., k. 66–76.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 AIPN, 1572/4074, Etat niejawny nr 062/4 Wydziału VI Departamentu I MBP, 7 XII 1954 r., 
k. 4; AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/11. Wydział VI Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozka-
zem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 31–32.
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Wydział VII został rozbudowany aż do 6 sekcji i dysponował 45 etatami. 
Kierownictwo wydziału tworzyły 4 osoby: naczelnik, 2 zastępców i sekretarz. 
Sekcja I składała się z 8 etatów: kierownika, 3 starszych referentów i 4 refe-
rentów. Sekcja II miała o 1 starszego referenta mniej. Sekcja III obejmowała 
7 stanowisk: kierownika oraz po 3 starszych referentów i referentów. Sekcje 
IV i V miały po 1 starszym referencie mniej. Z kolei Sekcja VI liczyła 7 eta-
tów, rozłożonych tak samo jak w Sekcji III75. W początkach 1954 r. pojawiły 
się – nie po raz pierwszy – pomysły zlikwidowania tego Wydziału i rozdzie-
lenia jego kompetencji pomiędzy inne jednostki. Ponownie projekty te nie 
zostały zrealizowane76. Sytuacja ta przypomina niejasny status jednostki od-
powiedzialnej za dyplomatów (Wydziału V Departamentu II MSW) w latach 
siedemdziesiątych.

Więcej wiemy na temat Wydziału IX („Studiów i Inspekcji”). Był on nie-
wielki, nie dzielił się na sekcje i dysponował 10 etatami77. Jego podstawowym 
zadaniem, określonym w zarządzeniu nr 54/53 dyrektora Departamentu I z 24 
lipca 1953 r., było „zbieranie danych dotyczących form i metod pracy wro-
gich wywiadów” oraz „wyciąganie na ich podstawie wniosków”. W swej pracy 
opierał się na dostarczanych z centrali i terenu materiałach operacyjnych. Wy-
dział istniał tylko na szczeblu centralnym. Naczelnicy wydziałów operacyjnych 
mieli niezwłocznie przesyłać mu najlepiej oryginały albo zdjęcia (z dokładnym 
opisem) wszelkich narzędzi używanych przez szpiegów: szyfrów, różnego typu 
instrukcji, fałszywych dokumentów, przedmiotów codziennego użytku, radio-
stacji, aparatów fotograficznych, „martwych skrzynek”, schowków. Ponadto 
należało dostarczać odpisy doniesień agencyjnych, protokołów przesłuchań, 
przechwyconych raportów szpiegowskich itp. Po sporządzeniu analiz Wydział 
miał je rozsyłać poszczególnym jednostkom kontrwywiadowczym, za każdo-
razową zgodą dyrektora, według ustalonego przez niego rozdzielnika78. Można 
przypuszczać, że w praktyce mechanizm ten nie funkcjonował tak sprawnie 
jak na papierze.

75 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/12. Wydział VII Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozka-
zem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 33–34.
76 AIPN, 1572/176, Raport komisji badającej możliwości redukcji obsady personalnej w MBP, 
12 II 1954 r. (wraz z załącznikami), k. 65–76.
77 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/14. Wydział IX Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozka-
zem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 37–38.
78 AIPN, 01062/18, t. 2, Zarządzenie nr 54/53 dyrektora Departamentu I MBP, 24 VII 1953 r., 
k. 151–154.
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2.1.2. Okres przejściowy (1954–1957)
Powstanie KdsBP nie wpłynęło na głęboką przebudowę struktur stricte kontr-

wywiadowczych. Nawet w oficjalnych materiałach resortowych stwierdzano, że 
zmiany miały bardziej personalny niż merytoryczny charakter79. Kierownictwo 
obu utworzonych z MBP instytucji dbało o zachowanie ciągłości. W piśmie 
z 11 grudnia 1954 r., precyzującym postanowienia dekretów z 7 grudnia, za-
lecano: „w okresie przejściowym (od czasu ukazania się Dekretu, aż do chwili 
zorganizowania pracy w myśl nowych zasad) Kierownicy Jednostek Centralnych 
i Dyrektorzy Departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obowiązani są 
dopilnować, aby tok obecnej pracy nie uległ żadnemu zahamowaniu i był kon-
tynuowany przy zachowaniu pełnej mobilizacji całego aparatu”80. Ciągłość ta, 
przynajmniej na poziomie kadrowym, nie wyglądała chyba tak dobrze, jak tego 
chcieli decydenci. Stefan Antosiewicz formalnie przestał pełnić funkcję dyrekto-
ra Departamentu I MBP w grudniu 1954 r. Zastąpił go (początkowo jako p.o.) 
Edward Leśniewski, który piastował to stanowisko do listopada 1956 r.81 

Część badaczy problemu przekonuje, że dopiero z dniem 1 kwietnia zmieniła 
się struktura i numeracja Departamentów82: odtąd kontrwywiad był przypisany 
do Departamentu II, a wywiad – do Departamentu I, utworzonego rozkazem 
organizacyjnym nr 031 z 12 marca 1955 r. na podstawie dotychczasowego De-
partamentu VII83. Trzeba jednak dodać, uściślając informacje podawane przez 
opracowania, że w materiałach archiwalnych na nową nomenklaturę można na-
trafić już od połowy marca. Na zachowanym schemacie organizacyjnym MBP/
KdsBP da się ponadto ustalić dokładniejsze daty oficjalnego przynajmniej utwo-
rzenia nowych departamentów Komitetu. I tak najważniejszy dla nas Departa-
ment II KdsBP uzyskał tę nazwę na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 017 
z 11 marca 1955 r. Tego samego dnia utworzono jeszcze Departament VI (rozkaz 
nr 018). Dzień wcześniej miały powstać Departamenty III, IV, V, Wydział „B” 
oraz Departament VII KdsBP84. 

Rozkaz organizacyjny nr 017 (wchodzący w życie 1 kwietnia) wprowadził 
zarazem rozkład etatów nowego, kontrwywiadowczego Departamentu II KdsBP, 

79 Ochrona bezpieczeństwa państwa…, s. 120.
80 AIPN, 1584/76, Pismo p.o. kierownika Gabinetu Ministra do kierowników jednostek cen-
tralnych MSW w sprawie powstania KdsBP, 11 XII 1954 r., k. 1.
81 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 78, 92.
82 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 169.
83 Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oprac. P. Gontarczyk, „Glaukopis” 2006,  
nr 5–6, s. 356, s. 361.
84 AIPN, 01453/8, Schemat organizacyjny MBP/KdsBP, [1955 r.], b.p.
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co pozwala przyjrzeć się strukturze tego pionu85. Organizacja jednostki przetrwa-
ła do końca 1955 r., była tylko nieznacznie modyfikowana86. W połowie kwiet-
nia 1955 r. Departament II liczył 356 etatów (generała, 63 starszych oficerów,  
272 młodszych oficerów, podoficera i 19 cywilów)87. Oznaczało to spadek o pra-
wie sto etatów w porównaniu z dotychczasowym stanem Departamentu I MBP. 
Pion kontrwywiadowczy nie był tutaj wyjątkiem: postępująca odwilż i kryzys 
wywołany rewelacjami Józefa Światły88 wpłynęły na znaczącą redukcję kadr 
wszystkich instytucji organów bezpieczeństwa.

Nowością w porównaniu z okresem wcześniejszym było stworzenie przy kilku 
wydziałach sekretariatów oraz nadanie nowych nazw niektórym kategoriom eta-
tów. Zlikwidowano grupę młodszych referentów. Departament został podzielony 
na trzynaście jednostek: Kierownictwo, Wydziały I–X, Sekretariat Ogólny oraz 
etaty niejawne. Zniknęła zatem Samodzielna Sekcja dawnego Departamentu I. 
W Kierownictwie przewidziano 7 etatów (o 1 mniej niż wcześniej): dyrektora 
(gen. bryg.), 3 wicedyrektorów (płk.), starszego inspektora i 2 inspektorów. Dy-
rektor miał swój sekretariat89. Wydział I został podzielony na sekretariat i dwie 
sekcje. W sumie zatrudniał 16 osób90. Według projektu z 1954 r. celem Wydzia-
łu była „walka z agenturą amerykańskich organów wywiadowczych”. Miał więc 
przejąć funkcje dawnego Wydziału V Departamentu I MBP. Sekcja I wykrywała 
agenturę na tererenie kraju, a Sekcja II rozpracowywała ośrodki wywiadowcze, 
bezpośrednio przerzucające swych agentów do Polski91.

Wydział II, mający – tak jak kiedyś – walczyć z wywiadem brytyjskim92, był 
zbudowany identycznie. Tak samo również rozdzielono kompetencje między 

85 AIPN, 1583/42, Rozkaz organizacyjny nr 017 Przewodniczącego KdsBP, 11 III 1955 r., k. 23.
86 Czterokrotnie dodano lub przemianowano po kilka etatów na podstawie rozkazów orga-
nizacyjnych: nr 061 z 14 kwietnia, nr 089 z 13 czerwca, nr 0143 z 28 października i nr 0157 
z 1 grudnia; AIPN, 1583/42, Rozkaz organizacyjny nr 061 Przewodniczącego KdsBP, 14 IV 
1955 r., k. 101–102; ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 089 Przewodniczącego KdsBP, 13 VI 
1955 r., k. 137; ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 0143 Przewodniczącego KdsBP, 28 X 1955 r., 
k. 206; ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 0157 Przewodniczącego KdsBP, 1 XII 1955 r., k. 223.
87 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9; zob. ten sam 
dokument w: AIPN, 0649/9, t. 15, k. 143–146.
88 Więcej na ten temat zob. A. Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii 
komunizmu w Polsce, Warszawa 2009.
89 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
90 Ibidem.
91 AIPN, 1572/176, Zadania i struktura departamentu kontrwywiadowczego, [1954 r.], k. 11–15.
92 Ibidem.
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sekcjami. Różnicą była tylko liczba etatów: 1993. Według jednego z projektów do 
Sekcji II miał być dodany referat do walki z „emigracyjnymi ośrodkami szpie-
gowskimi”, co zapewne zrealizowano, ale nie od razu94. Wydział III, na podstawie 
rozkazu z 11 marca, otrzymał taką samą strukturę, jak Wydziały I i II. Zatrudniał 
teoretycznie 17 osób95. Jednostka ta zajmowała się najprawdopodobniej wywia-
dem francuskim oraz wywiadami pozostałych „państw kapitalistycznych”96. Łą-
czyła zatem kompetencje dawnego Wydziału III i IV. Również Wydział IV skła-
dał się z dwuosobowego kierownictwa, jednoosobowego sekretariatu i dwóch 
sekcji, których kompetencje rozdzielono tak samo jak w pierwszych trzech wy-
działach97. W projektach organizacji pionu kontrwywiadowczego Wydziałowi IV 
próbowano przypisać różne funkcje. Według jednego planu miał przejąć obo-
wiązki dotychczasowego Wydziału I MBP i walczyć z agenturą niemiecką oraz 
wykrywać byłych pracowników wywiadu i kontrwywiadu hitlerowskiego, a tak-
że sanacyjnego (wraz z ich agenturą)98. W innym projekcie miał zwalczać działal-
ność agentury francuskiej, włoskiej, izraelskiej, krajów Beneluxu i państw skan-
dynawskich. W tym planie Wydział III miał ograniczać się jedynie do zwalczania 
wywiadu zachodnioniemieckiego99. Nie jest do końca pewne, która koncepcja 
ostatecznie zwyciężyła; najprawdopodobniej ta druga. Jak widać, we wszystkich 
czterech pierwszych wydziałach Departamentu II nie wprowadzono co prawda 
istotnych zmian etatowych w stosunku do wcześniejszego okresu, ale nastąpiły 
poważne roszady kompetencyjne, nie do końca sprecyzowane przez kierownic-
two kontrwywiadu.

Wydział V, w porównaniu do dotychczasowej organizacji, stracił na etatach: 
miał zatrudniać 16 osób100. W projektach tworzonych jeszcze przed powsta-
niem Komitetu Wydział V miał przejąć część kompetencji dawnego Wydzia-
łu VI Departamentu I MBP: wykrywanie obcych agentów wśród marynarzy 

93 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
94 AIPN, 0649/9, t. 15, Zakres działania i struktura Departamentu II KdsBP, [1954 r.?],  
k. 134–142; zob. też ibidem, t. 18, Notatka dot. wniosków reorganizacyjnych jednostek Komite-
tu, [lipiec 1957 r.], k. 27–36.
95 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
96 AIPN, 1572/176, Zadania i struktura departamentu kontrwywiadowczego, [1954 r.], k. 11–15.
97 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
98 AIPN, 1572/176, Zadania i struktura departamentu kontrwywiadowczego, [1954 r.], k. 11–15.
99 AIPN, 0649/9, t. 15, Zakres działania i struktura Departamentu II KdsBP, [1954 r.?], 
k. 134–142.
100 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
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(co zresztą wchodziło w kompetencje Departamentu V)101, a także „obsługę” 
bezpaństwowców, obywateli państw kapitalistycznych czasowo przebywających 
w Polsce oraz przedstawicieli zachodnich firm. Miał ponadto rozpracowywać 
„Orbis”, MSZ i MHZ. Jest jednak niemal pewne, że zmian tych nie przeprowa-
dzono102. Według innego projektu Wydział miał się dzielić na trzy sekcje, zajmu-
jące się „zwalczaniem nacjonalizmów”, odpowiednio: ukraińskiego, białoruskie-
go, litewskiego oraz białogwardyjskiego103. Prawdopodobnie taki właśnie zakres 
kompetencji został ostatecznie przydzielony tej jednostce.

Wraz z powstaniem KdsBP zmienił się nieco zakres kompetencji Wydziału VI, 
zmierzając nieśmiało w kierunku pewnej liberalizacji, choć ogólny obszar zain-
teresowań – cudzoziemcy – pozostał niezmienny. Dotychczas Biuro Paszportów 
Zagranicznych nadsyłało do Wydziału zawiadomienia o wydaniu wiz osobom 
prywatnym, specjalistom, handlowcom oraz uczestnikom delegacji kulturalnych, 
naukowych i sportowych, przybywającym z państw kapitalistycznych i NRD. 
W marcu 1955 r. Wydział postanowił ograniczyć nieco krąg „podejrzanych”: 
odtąd prosił o informacje dotyczące „tylko” specjalistów i handlowców przy-
bywających z NRF, Austrii, USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Włoch, 
Belgii, Holandii, Szwajcarii, Danii, Turcji i Finlandii. Nadsyłanie dokumentów 
dotyczących pozostałych grup uznano za niepotrzebne, choć pozostawiono sobie 
prawo wglądu w informacje o niektórych osobach104. 

To ograniczenie spowodowało, że reforma z marca–kwietnia 1955 r. wyraźnie 
zmniejszyła rozmiary Wydziału VI. Odtąd dzielił się on tylko na 3 sekcje (na 
samym początku nawet 2) i dysponował 21 etatami105. Nie zrealizowano w ten 
sposób projektów sprzed powstania Komitetu, które zakładały, że jednostka, po-
dzielona na cztery sekcje, zajmie się mniejszościami narodowymi106. Funkcje te 
mógł ostatecznie pełnić, jak zasygnalizowaliśmy, Wydział V. Jeszcze inny, być 
może częściowo zrealizowany plan zakładał, że Wydział VI będzie podzielony 
na dwie sekcje, a jego celem byłoby „aktywne poszukiwanie agentów państw 

101 AIPN, 0649/9, t. 15, Pismo dyrektora Departamentu V płk. Józefa Jurkowskiego do zastępcy 
Przewodniczącego KdsBP Jana Ptasińskiego, 24 III 1956 r., k. 438–439.
102 AIPN, 1572/176, Zadania i struktura departamentu kontrwywiadowczego, [1954 r.], k. 11–15.
103 AIPN, 0649/9, t. 15, Zakres działania i struktura Departamentu II KdsBP, [1954 r.?], 
k. 134–142.
104 AIPN, 01062/18, t. 5, Notatka Eugeniusza Grubera, 15 III 1955 r., k. 82–83. Gruber zapew-
ne 1 IV 1955 r. został naczelnikiem Wydziału VII, zob. M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce 
z Narodem i Kościołem…, s. 169.
105 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
106 AIPN, 1572/176, Zadania i struktura departamentu kontrwywiadowczego, [1954 r.], 
k. 11–15.
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kapitalistycznych oraz szczególnie niebezpiecznych przestępców”107. Mnogość 
pomysłów i rozbieżność proponowanych zadań świadczą o chaosie i niepewności 
kręgów decyzyjnych w okresie likwidacji MBP i kryzysu organów bezpieczeństwa.

Jeszcze większa redukcja dotknęła najważniejszy dla nas Wydział VII. O połowę 
zmniejszono liczbę sekcji (do 3) i prawię o połowę liczbę pracowników (do 25). 
Obok 3 etatów w kierownictwie i sekretariacie Sekcja I posiadała 10 stanowisk 
(kierownika, 4 starszych referentów i 5 referentów), Sekcja II – 5 (kierownika, 
po 2 starszych referentów i referentów), a III – 6 (o 1 stanowisko referenta więcej 
niż w II)108. Według wstępnych założeń jednostka ta miała, podobnie jak wcze-
śniej, „opiekować” się personelem placówek dyplomatycznych i dzielić się na 
sześć sekcji109. Ostatecznie sekcji było mniej, a zakres kompetencji przypuszczal-
nie został zmieniony – planowano przekazać Wydziałowi zadanie wykrywania 
agentury wśród cudzoziemców czasowo lub stale przebywających w Polsce oraz 
wśród bezpaństwowców110. Zachowane źródła nie dają pełnej odpowiedzi, czy 
tak się w istocie stało.

Wiąże się to z niepewnymi informacjami dotyczącymi nowego Wydziału VIII. 
Najprawdopodobniej nie zajmował się on już obserwacją zewnętrzną, choć 
w planach miał pełnić właśnie takie funkcje111. W rzeczywistości zatrudniał czter-
dziestu pracowników i dzielił się na siedem sekcji112. Według jednego z planów to 
właśnie ten wydział miał „wykrywać i zwalczać” „wrogą działalność” pracowni-
ków placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich. Sekcja I miała 
zajmować się pracownikami ambasady USA; II – ambasady/poselstwa Wielkiej 
Brytanii i Kanady; III – Francji, Belgii i Biura Przepustek (NRF); IV – Włoch, 
Szwajcarii, Austrii i Holandii; V – Argentyny, Brazylii, Meksyku, Danii, Fin-
landii, Norwegii i Szwecji; a VI – Turcji, Egiptu, Iranu i Izraela. Ostatnia sekcja 
pełniła funkcje „operacyjno-techniczne”113. Nie wiadomo, czy projekt ten zreali-
zowano. Zapewne nie nastąpiło to od razu. Niektóre dokumenty informują, że 
celem Wydziału rzeczywiście stała się ogólnie „obsługa operacyjna pracowników 

107 AIPN, 0649/9, t. 15, Zakres działania i struktura Departamentu II KdsBP, [1954 r.?], 
k. 134–142.
108 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
109 AIPN, 1572/176, Zadania i struktura departamentu kontrwywiadowczego, [1954 r.], k. 11–15.
110 AIPN, 0649/9, t. 15, Zakres działania i struktura Departamentu II KdsBP, [1954 r.?], 
k. 134–142.
111 AIPN, 1572/176, Zadania i struktura departamentu kontrwywiadowczego, [1954 r.], k. 11–15.
112 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
113 AIPN, 0649/9, t. 15, Zakres działania i struktura Departamentu II KdsBP, [1954 r.?], 
k. 134–142.
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dyplomatycznych i konsularnych państw kapitalistycznych”114. Tym samym Wy-
dział VIII przejąłby „pierwotne” kompetencje Wydziału VII. Być może zatem 
ten ostatni rzeczywiście zajął się bezpaństwowcami i cudzoziemcami, o czym 
przed chwilą pisaliśmy. Sprawa pozostaje niejasna, co stanowi jeszcze jeden 
dowód chaosu organizacyjnego panującego w Departamencie II (i zapewne 
w całym KdsBP), przypominając zarazem, że administracyjna organizacja pionu 
kontrwywiadowczego, nawet po „usankcjonowaniu” jej rozkazami i podziałami 
etatów, mogła daleko odbiegać od faktycznych praktyk. Można jednak zaryzy-
kować stwierdzenie, że w 1955 r. po raz kolejny wydzielono osobną placówkę 
do inwigilacji dyplomatów, która tym razem zyskała numer porządkowy VIII. 
Funkcjonowała ona w tej formie przez dziesięć lat. Jednocześnie nie sprecyzo-
wano zadań wydziałów „liniowych” w tym zakresie. W dalszych rozważaniach 
postaramy się uporządkować ten organizacyjny bałagan.

Najprawdopodobniej funkcje dawnego Wydziału VIII Departamentu I MBP 
przejął, w wyniku reformy z marca–kwietnia 1955 r., Wydział IX Departamentu II  
KdsBP, o którym też będzie mowa dalej. Nie jest całkowicie pewna natura i ska-
la zmian, jakie objęły Wydział X. Według jednego z projektów, który zapew-
ne wprowadzono z czasem w życie, miał on stać się pionem analiz i szkoleń. 
Opracowywał zbiorcze informacje dla innych wydziałów oraz innych pionów 
Komitetu, analizował wiadomości zdobyte przez obce wywiady, przygotowywał 
materiały informacyjne i dezinformacyjne na potrzeby agentów Departamentu II,  
dokonywał tłumaczeń dokumentów operacyjnych i rozmów z zatrzymanymi, 
a także organizował szkolenia115.

Sekretariat Ogólny – jednostka niewystępująca w dotychczasowej nomenkla-
turze – dysponował 23 etatami, czyli prawie trzykrotnie mniejszą ilością niż jego 
poprzednik, Wydział Ogólny. W strukturze Sekretariatu działały Hala Maszyn, 
a także Kartoteka i Sekretariat Dyrektora116. Wymienione na końcu listy jed-
nostek Departamentu II tajemnicze „etaty niejawne” tworzyły trzy stanowiska 
przy Wydziale VI: zastępcy naczelnika (ppłk), kierownika sekcji (mjr) i starszego 
referenta (kpt.)117. Nie udało się ustalić, czy etaty te nadal pełniły funkcję niefor-
malnej Sekcji V Wydziału VI, zajmującej się „obsługą” hoteli „Orbisu”. Wydaje 
się to prawdopodobne.

114 Ibidem, t. 18, Notatka dot. wniosków reorganizacyjnych jednostek Komitetu, [lipiec 1957 r.], 
k. 27–36.
115 Ibidem, t. 15, Zakres działania i struktura Departamentu II KdsBP, [1954 r.?], k. 134–142.
116 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
117 Ibidem, Etat niejawny nr 060/4. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 017, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 10–11.
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Kolejne poważniejsze zmiany w organizacji centralnego pionu kontrwy-
wiadowczego wprowadzono rozkazem organizacyjnym nr 0160 z 7 grudnia 
1955 r.118 i uzupełniającym rozkazem organizacyjnym nr 0166 z 12 grudnia119. 
Reforma wchodziła w życie 1 stycznia 1956 r., chociaż data ta nie jest do końca 
pewna: rozkaz z 7 grudnia, gwałtownie zwiększający liczbę etatów, miał obo-
wiązywać z mocą wsteczną od 1 grudnia. Z kolei następujący po nim rozkaz 
nr 0166, dodający tylko sześć nowych stanowisk, wchodził w życie 1 stycznia. 
Najbezpieczniej będzie stwierdzić, że grudzień był miesiącem przejściowym, fazą 
reorganizacji i roszad personalnych.

W tym miesiącu zwiększono liczbę etatów w Departamencie II o ponad 200, 
do 562120. Ten nagły wzrost został spowodowany znaczną rozbudową Wydziału IX, 
o której jeszcze napiszemy. W niewielkim stopniu reforma z grudnia 1955 r. 
objęła również Wydział VIII: w pierwszych 3 sekcjach zwiększono stan etatowy 
o 2 starszych referentów. Odtąd Wydział dysponował 46 etatami121.

Grudniowe zmiany były ostatnimi większymi ingerencjami w strukturę De-
partamentu II w krótkiej historii KdsBP. Mniejszy zasięg miały modyfikacje 
z kolejnych miesięcy122. Ustaliły one liczbę etatów w departamencie na 562 (570 
od maja). Najważniejsza zmiana dotyczyła nazw stanowisk: odtąd kierownika 
sekcji zastąpił starszy oficer operacyjny w stopniu majora. Starszy referent/star-
szy wywiadowca stał się oficerem operacyjnym/oficerem wywiadowcą w stopniu 
kapitana, a referent/wywiadowca – oficerem operacyjnym/oficerem wywiadowcą 
w stopniu porucznika. Nazwa „referent” pozostała tylko w Sekcji VI Wydziału IX  
na określenie niektórych pracowników cywilnych. Z kolei w Sekcji V zachowali 
się „wywiadowcy-kierowcy”123.

118 AIPN, 1583/42, Rozkaz organizacyjny nr 0160 Przewodniczącego KdsBP, 7 XII 1955 r., 
k. 235.
119 Ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 0166 Przewodniczącego KdsBP, 12 XII 1955 r., k. 241.
120 AIPN, KdsBP, Gabinet Przewodniczącego, Wydział Organizacyjno-Etatowy, 1583/616, 
Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 017, 11 III 
1955 r. (z późniejszymi zmianami), 11 III 1955 r., k. 1–9.
121 Ibidem.
122 Zostały one ujęte w rozkaz organizacyjny nr 058 z 3 kwietnia 1956 r. (obowiązujący teore-
tycznie już od 1 kwietnia), a uzupełnione rozkazami nr 0102 z 25 maja, 0112 z 2 sierpnia, 0118 
z 7 sierpnia i 0123 z 21 sierpnia; AIPN, 1583/609, Rozkaz organizacyjny nr 058 Przewodni-
czącego KdsBP, 3 IV 1956 r., k. 128; ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 0102 Przewodniczącego 
KdsBP, 25 V 1956 r., k. 237–238; ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 0112 Przewodniczącego 
KdsBP, 1 VIII 1956 r., k. 260; ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 0118 Przewodniczącego KdsBP, 
7 VIII 1956 r., k. 272; ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 0123 Przewodniczącego KdsBP, 21 VIII 
1956 r., k. 282–283.
123 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/20. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 058, 3 IV 1956 r. (z późniejszymi zmianami), 3 IV 1956 r., k. 12–20.
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Podstawowa struktura organizacyjna aż do listopada 1956 r. nie uległa zmianie,  
choć doszło do licznych przetasowań kadrowych, głównie na szczeblu kierow-
ników sekcji124. Kontrwywiad dysponował w tym czasie 44 samochodami oso-
bowymi. W kierownictwie przybył 1 etat – sekretarza Departamentu. Wydział I  
pozostał taki sam. W Wydziale II 7 sierpnia utworzono Sekcję III, dysponującą 
3 etatami. Wydziały III, IV i V pozostały niezmienione. W Wydziale VI zlikwi-
dowano 2 etaty w Sekcji III i 1 w Sekcji II125. Planowano również wyłączyć z jego 
kompetencji kwestie obozów filtracyjnych dla repatriantów, które miały się zna-
leźć w gestii WOP126. W Wydziale VII w maju 1956 r. Sekcja II otrzymała numer 
porządkowy IV, a nowo powstałej Sekcji II przyznano 8 etatów127. Jednostka ta 
została utworzona na podstawie Sekcji II Wydziału V Departamentu IV, którą 
wraz z personelem przeniesiono do pionu kontrwywiadowczego rozkazem 0102 
z 25 maja 1956 r.128 W Sekcji I Wydziału VII Departamentu II zlikwidowano 
1 etat (dawnego referenta). Sekcja III pozostała bez zmian. W sumie stan etatowy 
Wydziału zwiększył się z 25 do 33 stanowisk129.

Wydział VIII zachował swój stan posiadania130, choć w lipcu planowano jego 
rozbudowę131. W Wydziale IX nadal pracowało 326 osób, doszło za to do mody-
fikacji kategoryzacji stanowisk, podobnie jak w Wydziale X i Sekretariacie Ogól-
nym132. Liczba etatów niejawnych przy Wydziale VI początkowo pozostawała bez 
zmian133. Rozkazem nr 0112 z 2 sierpnia 1956 r. została zwiększona do siedmiu134. 

Jak się wkrótce okazało, ta względna stabilizacja była tylko ciszą przed burzą.

124 Zob. M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 178–181.
125 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/20. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 058, 3 IV 1956 r. (z późniejszymi zmianami), 3 IV 1956 r., k. 12–20.
126 AIPN, 0649/9, t. 18, Notatka dot. wniosków reorganizacyjnych jednostek Komitetu, [lipiec 
1957 r.], k. 27–36.
127 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/20. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 058, 3 IV 1956 r. (z późniejszymi zmianami), 3 IV 1956 r., k. 12–20.
128 AIPN, 1583/609, Rozkaz organizacyjny nr 0102 Przewodniczącego KdsBP, 25 V 1956 r., 
k. 237–238.
129 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/20. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 058, 3 IV 1956 r. (z późniejszymi zmianami), 3 IV 1956 r., k. 12–20.
130 Ibidem.
131 AIPN, 0649/9, t. 18, Notatka dot. wniosków reorganizacyjnych jednostek Komitetu, [lipiec 
1957 r.], k. 27–36.
132 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/20. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 058, 3 IV 1956 r. (z późniejszymi zmianami), 3 IV 1956 r., k. 12–20.
133 AIPN, 1583/616, Etat niejawny nr 060/18. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem 
organizacyjnym nr 058, 3 IV 1956 r. (z późniejszymi zmianami), 3 IV 1956 r., k. 21–22.
134 Ibidem, Etat niejawny nr 060/22. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 0112, 2 VIII 1956 r. (z późniejszymi zmianami), 2 VIII 1956 r., k. 23–24.



67

INWIGILACJA DYPLOMATÓW: WYMIAR STRUKTURALNY (1945–1989)

2.1.3. Wydziały „dyplomatyczne” (1957–1968)
Przeobrażenia społeczno-polityczne, skumulowane w październiku 1956 r., 

zmusiły kręgi partyjno-decyzyjne do kolejnej wielkiej – przynajmniej teoretycz-
nie – reformy organów bezpieczeństwa PRL. Istniejący zaledwie niecałe dwa lata 
Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego został zlikwidowany na mocy ustawy 
z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administra-
cji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego135. Kompetencje Komitetu 
przejęło zreorganizowane Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a w terenie – wo-
jewódzkie i powiatowe komendy MO. Tak więc oficjalnie struktury bezpieczeń-
stwa zaczęły podlegać komendantom Milicji Obywatelskiej. W praktyce referaty 
ds. bezpieczeństwa, kierowane przez pierwszych zastępców komendantów, dzia-
łały niezależnie, a zastępca miał często więcej do powiedzenia niż jego formalny 
przełożony136.

Zwięzła, czteropunktowa ustawa z 13 listopada nie zawierała szczegółowych 
ustaleń. Zostały one wpisane w rozporządzenie ministra SW z 28 listopada oraz 
uchwałę nr 781 Rady Ministrów z 13 grudnia 1956 r. Umieszczono tam statut 
organizacyjny MSW. Odtąd aparat bezpieczeństwa (nazywany teraz Służbą Bez-
pieczeństwa) posiadał w ministerstwie trzy departamenty „merytoryczne”: wy-
wiadu (I), kontrwywiadu (II) i do walki z „działalnością antypaństwową” (III). 
Najbardziej rozbudowany został ten trzeci. Wewnętrzną organizację tych pionów 
ustalono jeszcze 27 listopada 1956 r., na mocy zarządzenia nr 00268 ministra 
SW. Jednostki te były „obsługiwane” przez sieć usługowych z założenia biur: 
„A” (szyfry), „B” (obserwacja zewnętrzna), Biuro Ewidencji Operacyjnej (od 
1960 r. zwane Biurem „C”), „T” (technika operacyjna) oraz „W” (perlustracja 
korespondencji). W skład SB wchodziły też inne, autonomiczne jednostki, np. 
Biuro Paszportów Zagranicznych, Biuro Ochrony Rządu czy Główny Inspekto-
rat Ochrony Przemysłu, nie wspominając już o jednostkach administracyjnych 
(takich jak Gabinet Ministra czy pion kadr i szkoleń)137. Nowy system w praktyce 
zaczął na dobre funkcjonować dopiero wiosną 1957 r.

W kolejnych latach liczba jednostek SB – departamentów „merytorycz-
nych” – będzie się zmieniać, wraz z kolejnymi reorganizacjami MSW (np. już 
w 1962 r. utworzono Departament IV do walki z Kościołami). Przyjęła się też 

135 Ustawa z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji pu-
blicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego, DzU 1956, nr 54, poz. 231.
136 Ochrona bezpieczeństwa państwa…, s. 130; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL…, 
s. 126–127; A. Dudek, A. Paczkowski, Poland…, s. 227; P. Pleskot, „Tarcza partii i narodu”…, 
s. 60–61; K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 69.
137 A. Dudek, A. Paczkowski, Poland…, s. 227; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL…, 
s. 126–127. 
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zasada, że poszczególni wiceministrowie bezpośrednio nadzorowali poszczegól-
ne struktury SB. Historia tych zmian nie jest przedmiotem niniejszych roz-
ważań, więcej informacji na ten temat znajduje się w istniejącej już literaturze 
przedmiotu138.

W ramach pewnego uporządkowania problematyki inwigilacji dyplomatów 
przez struktury aparatu bezpieczeństwa można wyróżnić co najmniej osiem pod-
stawowych torów, którymi prowadzono rozpracowywanie placówek dyploma-
tycznych139. Metody te da się podzielić na dwie grupy.

Pierwsza to kontrwywiad: działalność własna Departamentu II. 
Wydziały VIII (1957–1965) i V (1965–1968 i częściowo później) Departa-

mentu II „z urzędu” zajmowały się zagranicznymi placówkami dyplomatyczny-
mi działającymi w Polsce – całością ich działań, ze szczególnym uwzględnieniem 
aktywności wywiadowczej.

Poszczególne wydziały geograficzne (I–IV) prowadziły w ramach rozpraco-
wywania placówek węższą działalność: według dość niejasnego podziału kompe-
tencji angażowały się (z różnym natężeniem w różnych okresach) w zwalczanie 
wykrytej przez Wydziały VIII/V (lub w inny sposób) wyłącznie wywiadowczej 
działalności danej osoby, obiektu. Zarazem ich głównym zadaniem była ogólna 
walka z obcymi wywiadami, a kwestia placówek dyplomatycznych była tylko jed-
nym z wielu obszarów ich zainteresowań. Zainteresowania te skupiały się przede 
wszystkim na zdobywaniu informacji o ośrodkach wywiadowczych działających 
w państwach zachodnich i wykrywaniu faktów werbunku obywateli polskich 
przez te służby na terenie danego państwa (wraz z ich działalnością). W pierw-
szych latach po reformie z 1956 r. starano się zresztą oddzielać sprawy placówek 
dyplomatycznych od innych140.

W ramach pracy powyższych wydziałów zakładano sprawy obiektowe doty-
czące danego obiektu czy wydarzenia lub/i przygotowywano sprawy dotyczące 
poszczególnych osób (praktyka ta automatycznie obejmowała ambasadorów, per-
sonel dyplomatyczny, a także np. wykrytych szpiegów czy osoby o szpiegostwo 

138 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2: 1956–1975, red. P. Piotrowski, War-
szawa 2006; Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3: 1975–1990, red. P. Piotrow-
ski, Warszawa 2008; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL…; Ochrona bezpieczeństwa 
państwa…; M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…; R. Terlecki, Histo-
ria aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007; P. Piotrowski, Struktury Służby 
Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1.
139 Por. AIPN, 0731/141, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., 
k. 9–15.
140 Zob. np. AIPN, 01062/23, t. 3, Sprawozdanie z pracy Wydziału IV Departamentu II za 
I kwartał 1958 r., k. 1–14.
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podejrzane). Praktycznie każdy pracownik placówki dyplomatycznej otrzymy-
wał pseudonim i teoretycznie powinien stać się celem operacyjnego sprawdzenia.  

Druga grupa to jednostki „usługowe”, realizujące „zlecenia” kontrwywiadu.
Jako bardzo ważny i podstawowy element należy na tej liście umieścić Biu-

ro „B” MSW, zajmujące się „usługami obserwacyjnymi” dla wszystkich pionów 
merytorycznych Służby Bezpieczeństwa. Pełniło ono raczej pasywną funkcję, 
realizując zlecenia napływające z departamentów (choć, jak jeszcze zobaczymy, 
próbowało z tej roli się wyzwolić). Jednakże to wywiadowcy Biura „B” zajmowa-
li się w największym stopniu inwigilacją dyplomatów, realizując jej najbardziej 
podstawową formę: tajną (a czasami i jawną) obserwację.

W latach siedemdziesiątych coraz większego znaczenia nabierał Departament 
Techniczny MSW, pełniący jeszcze bardziej usługowe funkcje (m.in. zakładanie 
podsłuchów, podgląd fotograficzny itp.).

W rozpracowywaniu dyplomatów wykorzystywano również działalność ra-
diokontrwywiadu, który co prawda przez krótki czas działał w ramach Departa-
mentu II, ale od 1965 r. stał się samodzielną jednostką. 

Na szczeblu warszawskim „ochroną” placówek dyplomatycznych zajmował 
się Batalion Specjalny Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych/Komendy Sto-
łecznej MO (w 1987 r. przeniesiony do Biura „B”).

Wprowadzony na fali zmian strukturalnych z lat 1956–1957 podział kompe-
tencji geograficznych wydziałów Departamentu II (często nazywanych wydziała-
mi liniowymi) ukazuje, jakimi państwami interesowano się najbardziej i uzasad-
nia zarazem dokonaną przez autora selekcję państw:

– Wydział I: wywiad amerykański i jego ośrodki;
– Wydział II: wywiad brytyjski i jego ośrodki;
–  Wydział III: wywiad zachodnioniemiecki i jego ośrodki (oraz, w miarę 

upływu lat w coraz mniejszym stopniu, rozpracowywanie dawnej agentury 
hitlerowskiej, a także walka z „rewizjonizmem” niemieckim);

– Wydział IV: wywiad francuski i izraelski oraz inne kraje kapitalistyczne;
–  Wydział V: wywiad emigracji ukraińskiej, litewskiej, białoruskiej i rosyjskiej 

(z naszego punktu widzenia drugorzędny)141.
Jak sugerowaliśmy, to właśnie na przykładzie państw z pierwszych czterech 

wydziałów – z wyjątkiem Izraela, który ze względu na specyfikę i złożoność kon-
tekstu zasługuje na osobną analizę – została w tej książce omówiona sygnalizo-
wana w tytule problematyka.

141 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 70–71; Z dziejów kontrwywiadu w Polsce Ludo-
wej…, t. 1, s. 449; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 33–37.
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Schemat strukturalny jednostek Departamentu II, które angażowały się w in-
wigilację zagranicznych placówek dyplomatycznych w Warszawie, stanowi dobry 
instrument do scharakteryzowania ogólnych zainteresowań tego pionu SB. Naj-
ogólniej ujmując zadania kontrwywiadu PRL w latach 1956–1989, da się wyod-
rębnić trzy główne kierunki jego działań, które dotyczyły wszelkich form „styku 
z zagranicą” życia społecznego i politycznego Polaków. Pierwszym, dość oczywi-
stym, była działalność stricte kontrwywiadowcza – czyli zwalczanie działalności 
obcych wywiadów działających na terenie Polski. Zajmowały się nimi wydziały 
geograficzne Departamentu II MSW. Kompetencje departamentu były jednak 
szersze: najbardziej nas interesującą inwigilację zachodnich placówek dyploma-
tycznych i ambasad, prowadzoną przez pewien okres przez Wydziały VIII/V, 
można uznać za czynność wywiadowczą: przecież Wydziały interesowały się każ-
dym przejawem aktywności placówek, a nie tylko kwestiami szpiegowskimi. Po 
trzecie, jednym z zadań departamentu było zwalczanie „wrogiej działalności po-
litycznej” uprawianej przez cudzoziemców i ich polskich współpracowników – 
na tym polu „ludowy” kontrwywiad, jak zauważa Krzysztof Persak, występował 
w roli policji politycznej142.

Warto dodać, że jako „wrogą działalność” zachodnich dyplomatów i placówek 
„ludowy” kontrwywiad postrzegał nie tylko oczywistą działalność szpiegowską, 
ale również zachowania, które przez służby państw demokratycznych mogłyby 
zostać uznane za niewinne, np. zwykłe kontakty z Polakami (narastające wraz 
z odwilżą) czy zdobywanie informacji oraz opinii na temat życia społecznego, 
politycznego i kulturalnego kraju143. Wątki te zostaną rozwinięte w rozdziale 
czwartym.

W nowej rzeczywistości polityczno-strukturalnej MSW i SB strukturę etato-
wą pionu kontrwywiadu cywilnego określił naczelnik Samodzielnego Wydziału 
Organizacji MSW 12 grudnia 1956 r. Została ona bardzo nieznacznie zmodyfiko-
wana w styczniu następnego roku. Etat wyróżnił 13 jednostek Departamentu II  
MSW: Kierownictwo, Wydziały I–XI oraz Sekretariat Ogólny. W sumie w de-
partamencie miało pracować 613 osób: 56 cywilów oraz 557 wojskowych. Do 
dyspozycji pionu oddano 44 samochody osobowe144. Można przypuszczać, że 
w kolejnych latach liczba pojazdów wzrastała, ale nie udało się odnaleźć pewnych 
danych na ten temat.

142 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 68.
143 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie Wydziału VIII Departamentu II MSW za II kwartał 
1957 r., 9 VII 1957 r., k. 19.
144 AIPN, 1595/54, Etat nr 060/2. Grupa nr I Departamentu II MSW, 12 XII 1956 r., k. 5–6; 
ibidem, Etat nr 060/3. Grupa nr II Departamentu II MSW, 12 XII 1956 r., k. 7–8.
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W skład Kierownictwa wchodzili dyrektor, czterech wicedyrektorów, sekretarz 
oraz trzyosobowa Grupa do Specjalnych Zadań. Kolejne wydziały, zatrudniające 
naczelników (w randze pułkowników), ich zastępców (w randze podpułkowników) 
oraz starszych i młodszych oficerów operacyjnych (odpowiednio w randze majorów 
i kapitanów), a także po jednym cywilnym sekretarzu, miały następującą liczebność: 
Wydział I – 15 etatów, Wydział II – 22, Wydział III – 19, Wydział IV – 16, Wydział 
V – 14, Wydział VI – 24, Wydział VII – 42, Wydział VIII – 48 (zatrudniający 21 
oficerów techniki operacyjnej), Wydział IX – 17 (od stycznia 1957 r. 19 etatów), 
Wydział X – 31, a Wydział XI – aż 326 (w tym 217 oficerów wywiadowców, 60 
wywiadowców-kierowców i 23 oficerów techniki operacyjnej, a także m.in. 3 dys-
pozytorów, po 2 krawców, szatniarzy i „robotników” oraz magazyniera i 7 sekreta-
rzy). Sekretariat Ogólny zatrudniał łącznie 29 osób, w tym 4 w ramach Sekretariatu 
Kierownictwa. Głównie pracowały tu maszynistki (16 etatów). Dodatkowo etaty 
niejawne posiadała Grupa nr 1 Departamentu II (7 oficerów, od stycznia – 9) oraz 
Grupa nr 2 Departamentu II (3 oficerów)145. Pod tymi niejawnymi etatami kryły się 
najpewniej tajne zespoły operacyjne: grupa o kryptonimie „Karpaty”, działająca od 
końca lat czterdziestych w Berlinie i zajmująca się współpracą z niemieckim resor-
tem bezpieczeństwa państwowego (Stasi); a także grupa „Wisła”, działająca (faktycz-
nie od 1961 r.) w Moskwie na podobnych zasadach.

W marcu 1957 r. do personelu wydziałów doszła jeszcze niewielka grupa 
podoficerów operacyjnych w stopniu starszych sierżantów oraz kierownik sekcji 
w Wydziale VIII. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w wydzia-
łach VII i X również pojawili się kierownicy sekcji146.

Trzeba pamiętać, że schemat ustalony na przełomie 1956 i 1957 r. był by-
tem idealnym i trzeba było go dopiero wypełnić treścią: wprowadzona odgórnie 
reforma musiała zostać zweryfikowana przez praktykę operacyjną. W tych cha-
otycznych czasach struktury MSW i jego departamentów tworzyły się topornie, 
a aparat represji w okresie „odwilżowym” przeżywał największy kryzys w swej 
krótkiej historii. W tych okolicznościach w 1957 r. w Departamencie II nastą-
pił gwałtowny spadek etatów. Wiązało się to z wprowadzanymi wtedy w życie 
przekształceniami w strukturze MSW. Dla porównania, stan etatowy w pionie 
wywiadowczym pozostał praktycznie niezmieniony – świadczyło to o hierarchii 
ważności zadań SB dla aparatu partyjno-państwowego. Jednocześnie bardzo zna-
cząco powiększyło się Biuro „B”:

145 AIPN, 1595/54, Etat nr 060/2. Grupa nr I Departamentu II MSW, 12 XII 1956 r., k. 5–6; 
ibidem, Etat nr 060/3. Grupa nr II Departamentu II MSW, 12 XII 1956 r., k. 7–8.
146 AIPN, 1595/54, Etat nr 02/22. Departament II MSW, 18 V 1959 r. (z późniejszymi 
zmianami), 18 V 1959 r., k. 17–20.
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Tabela 2. Obsada personalna Departamentu II i Biura „B” MSW w latach 1957–1960147

Jednostka
III 1957 XII 1957 XII 1958 XII 1959 X 1960

Etaty Stan 
faktyczny Etaty Stan 

faktyczny Etaty Stan 
faktyczny Etaty Stan 

faktyczny Etaty Stan 
faktyczny

Departa-
ment II 625 504 293 259 285 244 308 278 310 298

Biuro „B” 106 102 442 407 446 431 466 428 465 458

Zmiany etatowe wprowadzano niezwykle częstymi rozkazami organizacyjnymi148.
W sumie zatem w latach 1957–1961 liczba pracowników centrali wahała 

się między 290 a 340, w poszczególnych zaś wydziałach pracowało od 13 do 51 
osób149. W tym czasie dyrektorem kierującym tą strukturą był płk Ryszard Mate-
jewski (1956–1965), zastąpiony później przez płk. Mikołaja Krupskiego (1965–
1973)150. Według Krzysztofa Persaka, którego obliczenia znajdują potwierdzenie 
w źródłach, do końca lat sześćdziesiątych kontrwywiad stanowił najliczniejszy 
pion spośród operacyjnych departamentów centrali MSW, z wyjątkiem wywia-
dowczego Departamentu I. Połowa pracowników tego ostatniego przebywała 
jednak za granicą. Również agentura, jaką dysponował kontrwywiad, przewyż-
szała liczebnie sieć Departamentów III i IV151.

Już w 1960 r. doszło do pierwszej reformy wewnątrz wydziałów „liniowych”: 
w tym roku walka z izraelskim wywiadem (Mossadem) oraz inwigilacja posel-
stwa Izraela została przekazana z Wydziału IV do Wydziału V152. Jak widać, samo 
MSW uważało tematykę izraelską za specyficzne zagadnienie.

Utworzony na przełomie 1956 i 1957 r. Wydział VI zajmował się pracą kontr-
wywiadowczą wśród cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz Polaków wy-
jeżdżających czasowo w celach prywatnych za granicę, a także wśród obywateli 
państw zachodnich mieszkających na stałe w Polsce. Najczęściej jego działalność 

147 Opracowanie własne na podstawie AIPN, 1585/10192, Zestawienie dotyczące stanów 
etatowych i faktycznych w aparacie centralnym MSW, 31 X [?] 1960 r., k. 8–9.
148 Do początku lat sześćdziesiątych wydano je ośmiokrotnie: w marcu 1957 r. (nr 058), kwietniu 
1957 r. (nr 080), styczniu 1958 r. (nr 05), czerwcu 1958 r. (nr 064), w lutym 1959 r. (nr 014), 
maju 1958 r. (nr 049), czerwcu 1960 r. (nr 037) i marcu 1961 r. (nr 027), zob. AIPN, 1595/54, 
Etat nr 02/21. Departament II MSW, 5 III 1957 r. (z późniejszymi zmianami), 5 III 1957 r., 
k. 9–12; ibidem, Etat nr 02/22. Departament II MSW, 18 V 1959 r. (z późniejszymi zmianami),  
18 V 1959 r., k. 17–20.
149 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 13.
150 Ibidem, s. 37; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 65.
151 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 73.
152 AIPN, 01062/24, t. 4, Sprawozdanie z pracy Wydziału V Departamentu II MSW za I kwar-
tał 1960 r., 12 IV 1960 r., b.p.
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sprowadzała się do profilaktycznych rozmów prowadzonych w biurach pasz-
portów z wyjeżdżającymi. Do zadań wydziału zaliczały się ponadto zagadnienia 
ucieczek z kraju, odmów powrotu, rozpracowywanie repatriantów z Zachodu 
oraz penetracja zachodnich obozów dla uchodźców. Współpracował on także 
z Wojskami Ochrony Pogranicza w zwalczaniu przestępczości granicznej i niele-
galnych przekroczeń granicy. Od początku 1961 r. zajął się ponadto kontrwywia-
dem naukowo-technicznym153.

Głównym obszarem zainteresowania Wydziału VII była kontrola międzynaro-
dowego ruchu osobowego, przede wszystkim przebywający czasowo w Polsce za-
chodni turyści, handlowcy, technicy i specjaliści, naukowcy, stypendyści, pracow-
nicy misji charytatywnych, artyści, filmowcy, przedstawiciele mediów, sportowcy. 
Ponadto wydział „opiekował się” Polakami wyjeżdżającymi za granicę w celach 
służbowych i turystycznych154 – co zapewne było trudne do oddzielenia od kompe-
tencji Wydziału VI. Jak widzieliśmy, problemy kompetencyjne tego typu, dotyczą-
ce odpowiedników tych wydziałów w dawnym MBP, były jak najbardziej realne155. 

W grudniu 1962 r. część zadań przypisywanych do Wydziałów VI i VII prze-
kazano wydziałom geograficznym, które od tej pory zaczęły się zajmować nie-
którymi formami wymiany osobowej (m.in. repatriacją z Zachodu czy obywa-
telami polskimi przebywającymi za granicą z paszportami konsularnymi) oraz 
cudzoziemcami mieszkającymi na stałe w PRL. Odtąd Wydział VII skupił się na 
turystyce zagranicznej, wymianie sportowej, naukowej i naukowo-technicznej, 
a także (a właściwie przede wszystkim) na inwigilacji zachodnich dziennikarzy, 
studentów i stypendystów oraz na zabezpieczaniu imprez międzynarodowych156.

Wydział IX miał na celu „obsługę” międzynarodowego transportu morskie-
go, rzecznego, kolejowego, kołowego i powietrznego wraz z jego pracownika-
mi (marynarzami, kolejarzami itp.), a także rozpracowywanie przedstawicielstw 
zachodnich linii lotniczych i żeglugowych. Zadaniem wydziału było też orga-
nizowanie kanałów łączności z zagranicą dla pozostałych pionów Departamentu 
II. Od 1961 r. jednostka ta zajęła się ponadto zorganizowanym przemytem157.  

153 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 73; zob. sprawozdania Wydziału VI Departamentu 
II MSW z lat 1953–1966 w: AIPN, 01062/25, t. 1–8.
154 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 74–75; Z dziejów kontrwywiadu w Polsce Ludo-
wej…, t. 1, s. 450.
155 Por. P. Pleskot, „Tarcza partii i narodu”…, s. 11–61.
156 AIPN, MSW II 3456, Okólnik dyrektora Departamentu II MSW do zastępców komendan-
tów wojewódzkich MO ds. bezpieczeństwa, 19 XI 1962 r., k. 2–3; AIPN, 01062/26, t. 7, Sprawoz-
danie z pracy operacyjnej Wydziału VII Departamentu II MSW za rok 1964, 15 XII 1964 r., k. 1.
157 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 77; Z dziejów kontrwywiadu w Polsce Ludowej…, 
t. 1, s. 450; zob. Sprawozdania kwartalne Wydziału IX Departamentu II MSW z lat 1957–1964 
w: AIPN, 01062/28, t. 1–3.
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Wydział X z kolei skupiał się na analizie danych zebranych przez inne jednostki 
kontrwywiadu. Z tego powodu Krzysztof Persak nazywa go „mózgiem” Depar-
tamentu II. Na podstawie analiz wydział sporządzał opracowania i notatki infor-
macyjne dla kierownictwa MSW, partii, premiera i kilku ministerstw (MON, 
MSZ, MHZ), a także dla „bratnich służb”. Zajmował się również inspirowaniem 
artykułów prasowych na temat działalności obcych wywiadów i zatrudniał zespół 
tłumaczy. W 1965 r. został przemianowany na Wydział IX158.

Wydział XI pierwotnie miał wykonywać „zadania obserwacji zewnętrznej 
w stosunku do akredytowanych w Polsce dyplomatów”. Jak stwierdziliśmy, w za-
mierzeniach była to największa liczebnie jednostka Departamentu II. Jednak już 
w kwietniu 1957 r. struktura ta, która zapewne nie zaczęła nawet funkcjonować, 
została w dość logiczny sposób włączona do utworzonego Biura „B”159. W ten 
sposób wydział przestał istnieć po zaledwie kilku miesiącach od powstania. Nie-
mniej jednak w połowie 1959 r. powołano nowy Wydział z numerem porząd-
kowym „XI”, który zajął się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w handlu 
zagranicznym, skupiając się na problematyce korupcji i nadużyć. Przejął też część 
kompetencji Wydziału VII w zakresie przyjeżdżających do PRL zachodnich han-
dlowców160. Nową strukturę wprowadzał rozkaz organizacyjny nr 049/Org z 18 
maja 1959 r. wraz z Etatem nr 02/22. Nowy Wydział XI uzyskał znacznie skrom-
niejsze rozmiary i liczył 22 etaty161.

Powołany w grudniu 1956 r. Sekretariat Ogólny już w marcu 1957 r. prze-
mianowano na Wydział Ogólny, w skład którego wchodziły Kancelaria (7–9 eta-
tów) oraz Hala Maszyn, zatrudniająca 15–16 maszynistek. Zarazem Sekretariat 
Kierownictwa podporządkowano bezpośrednio Kierownictwu Departamentu II. 
W maju 1959 r. wprowadzono nowy podział Sekretariatu na Referat Ewidencji 
Operacyjnej (3 etaty), Kancelarię (7 etatów) i Halę Maszyn (15–17 etatów)162. 
Modyfikacjom ulegała też struktura niejawnych grup: Grupa I Departamentu II 
w 1961 r. liczyła 9 pracowników163, a Grupa II już w listopadzie 1957 r. skurczyła 

158 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 77; Z dziejów kontrwywiadu w Polsce Ludowej…, 
t. 1, s. 451–452.
159 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 13, 14.
160 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 77–78; zob. Sprawozdania kwartalne i tygodniowe 
Wydziału XI Departamentu II MSW z lat 1959–1964 w: AIPN, 01062/30, t. 1–6.
161 AIPN, 1595/54, Etat nr 02/22. Departament II MSW, 18 V 1959 r. (z późniejszymi zmia-
nami), 18 V 1959 r., k. 17–20.
162 Ibidem, Etat nr 02/22. Departament II MSW, 18 V 1959 r. (z późniejszymi zmianami), 
18 V 1959 r., k. 17–20.
163 Ibidem, Etat nr 060/11. Grupa nr I Departamentu II MSW, 5 III 1957 r. (z późniejszymi 
zmianami), 5 III 1957 r., k. 13–14.
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się do zaledwie 1 oficera w randze zastępcy naczelnika wydziału164. Jednak w mar-
cu 1961 r. powołano Grupę nr 3, zatrudniającą 4 starszych oficerów MO165, 
a w październiku 1962 r. – Grupy nr 4 i nr 5 (odpowiednio 3 i 10 starszych 
oficerów MO)166.

W latach 1961–1965 w Departamencie II zachodziły dość poważne fluktu-
acje kadrowe, związane z częstymi, acz niewiele znaczącymi reorganizacjami167. 

Tabela 3. Liczba etatów Departamentu II MSW w latach 1961–1965168

Data Liczba etatów

IX 1961 334

XI 1961 533

VII 1962 533

XII 1962 533

I 1963 544

VII 1964 557

III 1965 340

Najbardziej do tych różnic przyczyniło się utworzenie w listopadzie 1961 r. 
Wydziału XII (ok. 200 etatów), który istniał do marca 1965 r. i zajmował się 
problematyką radiokontrwywiadu. Jak wspominano, w 1965 r. został on wyod-
rębniony w Samodzielny Wydział Radiokontrwywiadu (RKW), przekształcony 
osiem lat później w Biuro RKW. Najprawdopodobniej w końcu lipca 1964 r. 
utworzono też osobny Wydział Inspekcji. Między listopadem 1961 r. a połową 
1965 r. Departament II liczył zatem 15 jednostek: Kierownictwo wraz z Sekcją 
do Zadań Specjalnych (20–26 etatów), Wydziały I–XII, Sekretariat oraz Wy-
dział Inspekcji. Liczba pracowników wydziałów geograficznych pozostawała 
stabilna. Każdy z nich miał teraz do dyspozycji po 1–2 etaty dla maszynistek. 

164 Ibidem, Etat nr 060/12. Grupa nr II Departamentu II MSW, 5 III 1957 r. (z późniejszymi 
zmianami), 5 III 1957 r., k. 15–16.
165 Ibidem, Etat nr 060/20. Grupa nr III Departamentu II MSW, 4 III 1961 r., k. 21–22.
166 Ibidem, Etat nr 060/25. Grupa nr 4 Departamentu II MSW, 13 X 1962 r., k. 41–42; ibidem, 
Etat nr 060/26. Grupa nr 5 Departamentu II MSW, 13 X 1962 r., k. 43–44.
167 Ważniejsze z nich przeprowadzono 19 listopada 1961 r. (rozkaz organizacyjny nr 0148), 
17 VII 1962 r. (nr 092), 22 XI 1962 r. (nr 0113), 13 XII 1962 r. (nr 0119), 15 I 1963 r. (nr 02/
Org), 31 VII 1964 r. (nr 049/Org) i 2 III 1965 r. (nr 053/Org); AIPN, 1595/54, Etat nr 02/24. 
Departament II MSW, 18 V 1959 r. (z późniejszymi zmianami), 18 V 1959 r., k. 34–37. 
168 Opracowanie własne na podstawie AIPN, 1595/54, Etat nr 02/24. Departament II MSW, 
18 V 1959 r. (z późniejszymi zmianami), 18 V 1959 r., k. 34–37.
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Wydział I liczył 17 pracowników, II: 21, III: 19–20, IV: 17, V: 24–25, VI: 
23–24, VII: 41, VIII: 51, IX: 27–28, X: 33–34, XI: 28, a XII: 198–207. W Se-
kretariacie pracowało 5 osób, a w Wydziale Inspekcji – 13169.

W tym czasie struktura wydziałów I–IX i XI była bardzo podobna. Praco-
wał tu naczelnik, jego zastępca (czasami dwóch), oficerowie operacyjni (starsi, 
młodsi i po jednym podoficerze), maszynistka oraz w wypadku Wydziałów VII 
i VIII – kierownik sekcji. Nieco inaczej wyglądał skład Wydziału V, gdzie obok 
powyższych stanowisk wyróżniano jeszcze trzech oficerów ewidencji operacyjnej 
i 15-osobową Sekcję Tłumaczy170.

Wyodrębnienie Wydziału XII i zmiana kompetencji w kilku innych jednost-
kach (m.in. Wydziałów V i VIII), która zostanie omówiona poniżej, stanowiły 
początek zmian prowadzących do przyjęcia nowej struktury etatowej Departa-
mentu II MSW, wprowadzonej rozkazem organizacyjnym nr 064/Org z 1 czerw-
ca 1965 r. (wchodził w życie miesiąc później) i zatwierdzonym tego dnia Etatem 
nr 02/26. Stan ten do 1968 r. ulegał tylko bardzo kosmetycznym zmianom171. 
(Dokument nr 49)

W tym czasie w Departamencie istniało 337–340 etatów. Kontrwywiad dzie-
lił się na Kierownictwo (4 etaty: dyrektora i trzech zastępców), Wydział I (23), 
II (22), III (34), IV (31–32), V (52–54), VI (19), VII (34), VIII (29), IX (33), 
X (28), Wydział Inspekcji (9–11) i Wydział Ogólny (18). Wydziały I–VIII i X 
miały bliźniaczą strukturę, tworzoną przez naczelnika, zastępcę (zastępców), ofi-
cerów operacyjnych, inspektorów, sekretarza i maszynistkę (maszynistki). Wy-
dział IX dodatkowo zatrudniał tłumaczy (14 etatów). Wydział Inspekcji two-
rzyli naczelnik, starszy inspektor, sekretarz i maszynistka, Wydział Ogólny zaś 
– naczelnik, 2 inspektorów, 4 oficerów operacyjnych, 4 oficerów dyżurnych, 
2 oficerów ds. finansowych, oficer ds. gospodarczych, 2 sekretarzy Kierownic-
twa, maszynistka i podoficer łączności172. Znikł podział na sekcje, a Departament 
został wyraźnie odchudzony. Nadal działały też najprawdopodobniej 4 grupy 
niejawne, zatrudniające odpowiednio 1, 4, 3 i 12 pracowników173. Co cieka-
we, w rozkazie z 1965 r. grupy te nie pojawiły się. Być może wynikało to z ich 

169 Ibidem.
170 Ibidem.
171 Wprowadzano je 28 VII 1965 r. (rozkaz organizacyjny nr 085), 29 I 1966 r. (nr 013), 
24 X 1966 r. (nr 0101) i 6 VII 1967 r. (nr 088); AIPN, 1595/54, Etat nr 02/26. Departament II 
MSW, 1 VI 1965 r. (z późniejszymi zmianami), 1 VI 1965 r., k. 47–50.
172 Ibidem.
173 AIPN, 1595/12125, Etat nr 060/27. Departament II MSW, 6 VII 1967 r. (z późniejszymi 
zmianami), 6 VII 1967 r., k. 15–17.
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większego usamodzielnienia – nie były teraz klasyfikowane jako część jednostki 
Kierownictwa174.

Zrewidowana struktura pionu kontrwywiadowczego, której zakres działania 
dyrektor Departamentu II MSW Mikołaj Krupski przyjął już 7 maja 1965 r., nie 
różniła się bardzo od dotychczasowej organizacji, choć dość poważnym zmianom 
uległ zakres obowiązków poszczególnych jednostek. Co więcej, doszło wtedy do 
przetasowań w organizacji najważniejszego dla nas obszaru działań: rozpracowy-
wania placówek dyplomatycznych. Wydziały geograficzne pozostały niezmienio-
ne: Wydział I zajmował się wywiadem amerykańskim, Wydział II – brytyjskim, 
Wydział III – RFN, a Wydział IV – francuskim, izraelskim i służbami pozosta-
łych państw. Jest bardzo ciekawe, że w przeddzień kampanii „antysyjonistycznej” 
zlikwidowano odrębne traktowanie wywiadu Izraela (którym zajmował się, jak 
wiemy, Wydział V) i badano to zagadnienie wraz z innymi państwami175. (Do-
kument nr 45)

W związku z tym przeobrażeniom musiały ulec zadania wciąż istniejącego 
Wydziału V. Najprościej mówiąc, przejął on funkcje i wszystkich pracowników 
dawnego Wydziału VIII – ok. pięćdziesięciu osób176. W ten sposób, mniej lub 
bardziej świadomie, nawiązano do tradycji opisywanego Wydziału V Departa-
mentu I MBP z lat 1946–1948. Teraz to ta jednostka zajęła się rozpracowywa-
niem przedstawicielstw dyplomatycznych – ale, co ciekawe, bez RFN i Wielkiej 
Brytanii. Odnośnie do tych dwóch krajów „ochrona” placówek leżała w gestii 
odpowiednich wydziałów geograficznych177. Przy okazji zmiany nazewnictwa 
doszło zatem do ograniczenia kompetencji wydziału „dyplomatycznego”. O ile 
w wypadku niemieckim było to zrozumiałe (funkcjonowało przecież tylko Przed-
stawicielstwo Handlowe), o tyle odrębność Londynu dziwi. Co więcej, wszystkie 
wydziały geograficzne miały organizować „pracę rozpoznawczo-profilaktyczną 
na stykach z zagranicą i w odniesieniu do osób podatnych dla wywiadu” państw 
kapitalistycznych178 – tu można było zaliczyć też „obsługę” ambasad. Nie pierw-
szy już raz okazuje się, że wprowadzane odgórnie podziały nie były klarowne.

Również zadania Wydziału VI mogły mieć pewien związek z działalnością 
dyplomatów. Jednostka ta, w myśl rozwiązań przyjętych w 1965 r., zabezpiecza-
ła bowiem „obiekty o szczególnym znaczeniu przed penetracją wywiadowczą”, 

174 Zob. ibidem, Etat nr 02/28. Departament II MSW, 2 II 1968 r. (z późniejszymi zmianami), 
2 II 1968 r., k. 2–50.
175 AIPN, 0731/141, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., k. 9–15.
176 Zob. ibidem, Wykaz funkcjonariuszy Departamentu II MSW proponowanych na stanowiska 
służbowe zgodnie z etatem nr 02/26 z 1 VI 1965 r., 25 VI 1965 r., k. 16–18.
177 Ibidem, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., k. 9–15.
178 Ibidem.
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zwłaszcza jednostki militarne, które przecież bardzo interesowały zachodnich at-
taché wojskowych. Wydział zajmował się ponadto osobami, które zbiegły za gra-
nicę lub odmówiły powrotu do kraju179. Lektura sprawozdań dwutygodniowych 
Wydziału za rok 1966 r. nie pozwala jednak na stwierdzenie bezpośredniego 
zainteresowania tego pionu działalnością ambasad180.

Wydział VII miał zająć się międzynarodowym ruchem osobowym (przyjaz-
dy cudzoziemców i wyjazdy Polaków, biura podróży, imprezy międzynarodowe) 
oraz rozpoznawaniem środowiska zachodnich dziennikarzy (do czasu ujawnienia 
ich powiązań z wywiadem), z kolei Wydział VIII skupił się teraz na wykrywaniu 
aktywności szpiegowskiej i przestępczej w transporcie międzynarodowym. Wy-
dział IX niezmiennie miał profil analityczno-badawczy i informacyjny, zajmował 
się też tłumaczeniami. Kompetencje Wydziału X w pewnej mierze pokrywały się 
z zadaniami nowego Wydziału VIII, jako że ten pierwszy interesował się działal-
nością wywiadowczą i przestępczą w międzynarodowym obrocie towarowym181. 
W nowym podziale najprawdopodobniej zniknął Wydział XI: ostatnie zachowa-
ne sprawozdanie tego pionu dotyczy okresu 1–15 czerwca 1965 r.182

Kolejną jednostką w zmodyfikowanej strukturze był Wydział Inspekcji (funk-
cje kontrolne z ramienia kierownictwa), ostatnią zaś – Wydział Ogólny, pełniący 
funkcje administracyjno-gospodarcze, ale też utrzymujący łączność z grupami 
operacyjnymi Departamentu II działającymi za granicą oraz z organami kontr-
wywiadu „bratnich krajów” (głównie w celu wykonywania na ich prośbę prac 
ustaleniowych)183.

Aktualny regulamin organizacyjny Departamentu został usankcjonowany tuż 
po rozstrzygnięciach etatowych: 15 czerwca minister spraw wewnętrznych wydał 
w tej sprawie zarządzenie nr 0065184, uzupełnione 30 czerwca przez zarządzenie 
wewnętrzne nr 0028/65 dyrektora Departamentu II w sprawie zakresu działania 
podległych mu komórek185. W tym momencie w Departamencie II faktycznie 
pracowało 320 osób186.

179 Ibidem.
180 Zob. AIPN, 01062/25, Sprawozdania dwutygodniowe Wydziału VI Departamentu II MSW 
za okres 1 I 1966 r.–31 XII 1966 r., k. 1–314.
181 AIPN, 0731/141, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., k. 9–15.
182 AIPN, 01062/30, t. 6, Meldunek sytuacyjny nr 120 dotyczący pracy Wydziału XI Departa-
mentu II MSW za okres 1–15 czerwca 1965 r., 15 VI 1965 r., k. 46–50.
183 AIPN, 0731/141, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., k. 9–15.
184 Ibidem, Zarządzenie nr 0065/65 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulaminu orga-
nizacyjnego Departamentu II MSW, 15 VI 1965 r., k. 16–18.
185 Ibidem, Zarządzenie nr 0028/65 dyrektora Departamentu II MSW w sprawie zakresu dzia-
łania komórek organizacyjnych Departamentu II MSW, 30 VI 1965 r., k. 57–60.
186 Ibidem, Zestawienie do przedłożonych wniosków personalnych, 25 VI 1965 r., k. 54–55.
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Omawiając strukturę Departamentu II przełomu lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych, szczególną uwagę należy poświęcić najbardziej nas interesującemu – 
z punktu widzenia tematu rozważań – Wydziałowi VIII, działającemu w prawie 
niezmienionej postaci w latach 1957–1965. W tym czasie jego głównym zada-
niem było zwalczanie nie tylko działalności wywiadowczej, lecz także każdego 
przejawu „wrogiej działalności” akredytowanych w PRL placówek dyplomatycz-
nych państw kapitalistycznych. Zadanie to było realizowane przez inwigilację 
dyplomatów (przede wszystkim tajną obserwację), odtwarzanie ich kontaktów 
z Polakami oraz wywiadowczą penetrację placówek. Wraz z wzrostem liczby tych 
ostatnich rosła także aktywność i znaczenie Wydziału VIII187.

Jak widzieliśmy, już w grudniu 1956 r. przyznano mu najwięcej etatów: 48. 
Jego personel tworzył naczelnik (płk), 2 zastępców (ppłk), 17 starszych ofice-
rów operacyjnych (mjr), 21 oficerów operacyjnych (kpt.), 2 starszych oficerów 
techniki operacyjnej (mjr), 4 oficerów techniki operacyjnej (kpt.) i 1 cywilny 
sekretarz188. Według rozkazu organizacyjnego z marca 1957 r. skład personelu 
uległ wyraźnym modyfikacjom, choć nie planowano zwiększenia jego liczebno-
ści. Wprowadzono etaty trzeciego zastępcy naczelnika, kierownika sekcji oraz 
podoficera operacyjnego. Liczba starszych oficerów operacyjnych wzrosła do 30, 
ale młodszych spadła do zaledwie 7. Praktycznie nie zmieniła się liczba oficerów 
techniki operacyjnej. W wyniku 3 modyfikacji z lat 1958–1959 liczba personelu 
nieznacznie spadła do 42 osób (obniżono liczbę oficerów operacyjnych)189.

Poziom ten pozostał stabilny w kolejnych kilku latach. W okresie 1961–1965 
Wydział VIII wciąż pozostawał największą „liniową” jednostką Departamentu II, 
zatrudniając 51 osób: naczelnika, 2 zastępców, 33 starszych oficerów operacyjnych, 
6 oficerów operacyjnych, 1 podoficera operacyjnego, 2 maszynistki oraz 6-osobową 
Sekcję Techniki Operacyjnej (kierownik i 5 oficerów techniki operacyjnej). Co cieka-
we, tylko w strukturze Kierownictwa oraz Wydziałów VIII i X wyodrębniono osobną 
nazwą istnienie sekcji190. Należy raz jeszcze podkreślić, że taka organizacja jednostki 
świadczyła o priorytetowym traktowaniu dyplomatów przez kontrwywiad.

Analizowany stan etatowy można potraktować jako wzmocnienie tezy Krzysz-
tofa Persaka, że dyplomaci „obsługiwani” przez Wydział VIII, wraz z dziennika-
rzami, którymi zajmował się Wydział VII, stanowili dwie „najbardziej znaczące 

187 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 75–76.
188 AIPN, 1595/54, Etat nr 02/1. Departament II MSW, 12 XII 1956 r., k. 1–4.
189 Ibidem, Etat nr 02/21. Departament II MSW, 5 III 1957 r. (z późniejszymi zmianami), 5 III 
1957 r., k. 9–12.
190 Ibidem, 1595/54, Etat nr 02/22. Departament II MSW, 18 V 1959 r. (z późniejszymi zmia-
nami), 18 V 1959 r., k. 17–20.
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politycznie” kategorie „spośród wszystkich kierunków pracy operacyjnej kontr-
wywiadu”191. W okresie gomułkowskim tym dwóm grupom poświęcone były 
przygotowywane co kilka dni przez Departament II kilkunastostronicowe „In-
formacje o działalności kapitalistycznych dyplomatów i dziennikarzy w Polsce” 
(nazwa ulegała wariacjom), które przekazywano I sekretarzowi KC PZPR Włady-
sławowi Gomułce, premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi, szefowi MSW Wła-
dysławowi Wisze, a później jego następcy Mieczysławowi Moczarowi. Najpraw-
dopodobniej ze względu na ścisłą tajność materiałów tych nie przechowywano 
w aktach PZPR, tylko zwracano do MSW192. Trzeba jednocześnie pamiętać, że 
równie interesujące dla kontrwywiadu było zagadnienie werbowania przez obce 
służby obywateli polskich (głównie w czasie ich pobytu za granicą, co nie wiązało 
się z działalnością ambasad), a także organizacja i metody działania zachodnich 
agencji wywiadowczych. Dużą wagę przywiązywano też do polityki zagranicznej 
„kapitalistycznych” krajów. Tej tematyce poświęcano wiele raportów, notatek, 
informacji i korespondencji193.

Osobną grupą dokumentów operacyjnych, przekazywanych w pewnym okre-
sie przez nadzorującego Departament II Mieczysława Moczara Władysławowi 
Gomułce, były materiały dotyczące już tylko inwigilacji zachodnich dyploma-
tów: informacje zdobyte w wyniku akcji penetracyjnych, doniesienia agentury, 
stenogramy podsłuchów. Moczar podkreślał najważniejsze fragmenty i dodawał 
własne krótkie komentarze. Być może w ten sposób wpływał na opinie „towa-
rzysza Wiesława”194.

Jak wiemy, w 1965 r. doszło do zmian w strukturze Departamentu II. Zacho-
wane materiały źródłowe nie podają wielu szczegółów dotyczących przeobrażeń, 
jakim w wyniku tych reform uległ Wydział VIII. Pośrednio możemy się dowie-
dzieć, że od tego momentu zajął się on nie inwigilacją dyplomatów, ale tematyką 
gospodarczą: handlem walutami i złotem oraz międzynarodowym obiegiem to-
warowym i przemytem w kontekście zwalczania zachodnich wywiadów: analizo-
wano działalność zagranicznych firm jako przykrywek dla wywiadu. Tylko margi-
nalnie trafiały się tam wątki dyplomatyczne. Odkrywanie central wywiadowczych 
w strukturach zagranicznych przedsiębiorstw utrzymujących relacje z Polską 
zaliczało się teraz do podstawowych zadań wydziału195. Jak wiemy, zmiany te 

191 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 91.
192 Ibidem.
193 Zob. np. zbiory tego typu dokumentów w: AIPN, 01062/38, t. 1–7; AIPN, 01062/34, t. 1–27.
194 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 92.
195 Zob. tygodniowe sprawozdania Wydziału VIII Departamentu II MSW z 1966 r. w: AIPN, 
01062/27, t. 5, k. 1–157; zob. podobne sprawozdania z 1969 r. i 1970 r. w: ibidem, t. 6, k. 1–146; 
t. 7, k. 1–134.
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wprowadzono formalnie 30 czerwca 1965 r., kiedy to dyrektor Departamentu II  
Mikołaj Krupski zadekretował nowy zakres działania i strukturę podległego mu 
pionu. Już w dokumencie z 7 maja stwierdził on, że Wydział VIII „rozpoznaje 
i ujawnia powiązania i działalność o charakterze wywiadowczym oraz zwalcza 
i zapobiega zjawiskom przestępczym w transporcie międzynarodowym”196. 

Jak wzmiankowaliśmy, od tej pory dotychczasowy Wydział VIII uzyskał nu-
mer porządkowy V. Pierwszym naczelnikiem jednostki po przekształceniach 
z przełomu lat 1956 i 1957 został Bolesław Wejner, wcześniej kierujący Wy-
działem X KdsBP197. W latach 1958–1965 naczelnikiem Wydziału VIII był 
Nikodem Skibiński, od 1957 r. sprawujący funkcję zastępcy naczelnika198. Po 
przekształceniach z 1965 r. zastąpił go Kazimierz Kudła, piastujący stanowisko 
naczelnika do 1969 r.199

Wydział V, tak samo jak jego poprzednie wcielenie, był największą jednostką 
Departamentu II, dysponującą 52–55 etatami: naczelnika (płk), 2 zastępców 
(ppłk), 9 inspektorów (ppłk), 25–27 starszych oficerów operacyjnych (mjr), 
11 oficerów operacyjnych (kpt.), sekretarza (st. sierż.) i 3 maszynistek (sierż.). 
Znikł przy tym podział na sekcje200. W 1968 r. liczba etatów jeszcze spadła. 
Mimo dużych, w porównaniu z innymi pionami, rozmiarów, jeżeli zestawimy te 
dane z ogólną liczbą dyplomatów i ich rodzin, uświadomimy sobie skalę trudno-
ści w „kontrwywiadowczym zabezpieczeniu” tego środowiska.

Znany nam dokument dyrektora Departamentu II z 7 maja 1965 r. tak stresz-
czał zadania Wydziału V: „zwalcza szpiegowską i inną wrogą działalność placó-
wek dyplomatyczno-konsularnych i handlowych państw kapitalistycznych (poza 
Wielką Brytanią i NRF), a w szczególności państw-uczestników NATO, przez: – 
kontrolę operacyjną działalności personelu wyżej wymienionych placówek i ich 
kontaktów krajowych i zagranicznych oraz aktywne rozpracowywanie ustalonych 
wywiadowców; – organizowanie działalności zapobiegawczej w nawiązywaniu 
kontaktów z obywatelami polskimi i penetrowaniu terenu kraju przez personel 
wyżej wymienionych placówek”201. Jak wiemy, Brytyjczykami miał zajmować się 

196 AIPN, 0731/141, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., k. 13.
197 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 234.
198 Ibidem, s. 753.
199 Por. AIPN, 0731/141, Wykaz funkcjonariuszy Departamentu II MSW proponowanych na 
stanowiska służbowe zgodnie z etatem nr 02/26 z 1 VI 1965 r., 25 VI 1965 r., k. 16–18; AIPN, 
003175/513, Kazimierz Kudła: przebieg służby, [1948–1980], k. 77–80.
200 AIPN, 1595/54, Etat nr 02/26. Departament II MSW, 1 VI 1965 r. (z późniejszymi zmiana-
mi), 1 VI 1965 r., k. 47–50.
201 AIPN, 0731/141, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., k. 9–15; 
ibidem, Zarządzenie nr 0028/65 dyrektora Departamentu II MSW w sprawie zakresu działania 
komórek organizacyjnych Departamentu II MSW, 30 VI 1965 r., k. 57–60.
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Wydział II („kontrola operacyjna działalności personelu dyplomatyczno-konsu-
larnego, handlowego i British Council”), a Niemcami – Wydział III („kontrola 
operacyjna działalności personelu misji handlowej NRF i jego kontaktów krajo-
wych i zagranicznych oraz aktywne rozpracowywanie ustalonych wywiadowców 
i ich kontaktów”)202.

W kolejnych tygodniach doprecyzowywano nowe zadania poszczególnych 
wydziałów. W dokumentach z początku lipca 1965 r. stwierdzano, że Wy-
dział V „zajmuje się zwalczaniem działalności wywiadowczej uprawianej przez 
placówki dyplomatyczno-konsularne państw kapitalistycznych”. Skreślono za-
tem fragment o „innej działalności” z wcześniejszego dokumentu, co stanowiło 
zawężenie przedmiotu zainteresowań jednostki tylko do wykrywania szpiegów 
– wbrew podziałowi istniejącemu wcześniej między „starym” Wydziałem VIII 
a pozostałymi jednostkami „liniowymi”. Jednakże ośmiopunktowa lista zadań, 
które nałożono na Wydział, wykraczała poza tę wąską dziedzinę. Do tych za-
dań zaliczono:

1.  ścisłą inwigilację personelu dyplomatycznego państw kapitalistycznych 
(„a także niektórych innych krajów”) z wyjątkiem RFN i Wielkiej Brytanii, 
mającą ujawniać wypadki szpiegostwa lub „dywersji politycznej”;

2.  aktywne rozpracowywanie ustalonych szpiegów spośród dyplomatów;
3.  operacyjną kontrolę cudzoziemców przyjeżdżających na krótki czas do pla-

cówek (kurierów dyplomatycznych, inspektorów bezpieczeństwa, dyplo-
matów odwiedzających Polskę itp.);

4.  ujawnianie (kontrolowanie, przecinanie) źródeł nieoficjalnych informacji, 
jakimi dysponowały placówki;

5.  prowadzenie działań zapobiegawczych, uniemożliwiających nawiązanie 
kontaktów z dyplomatami przez osoby oferujące swą współpracę;

6. próby bezpośredniego dotarcia do tajnej dokumentacji placówek;
7. poznawanie i przenikanie do metod łączności stosowanych przez ambasady;
8.  kontrwywiadowcze zabezpieczenie terenu przed wywiadowczą penetracją dy-

plomatów (przy współpracy jednostek terenowych)203. (Dokument nr 47)
Punkt ósmy wkraczał w kompetencje Wydziału VI, dlatego też postanowio-

no, że ten ostatni skupi się na ochronie polskiej atomistyki, Rady Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej, Zespołu RWPG w Komitecie Współpracy Gospodarczej 

202 AIPN, 0731/141, Zakres działania i struktura Departamentu II MSW, 7 V 1965 r., k. 9–15; 
ibidem, Zarządzenie nr 0028/65 dyrektora Departamentu II MSW w sprawie zakresu działania 
komórek organizacyjnych Departamentu II MSW, 30 VI 1965 r., k. 57–60.
203 AIPN, 0731/141, Skrót zakresu działania Departamentu II MSW, 7 VII 1965 r., k. 71–72; 
ibidem, Zakres pracy Wydziału V Departamentu II MSW, 12 VII 1965 r., k. 109–113.
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z Zagranicą oraz na wykrywaniu agentury działającej przy jednostkach rakieto-
wych WP i jednostek Armii Radzieckiej. Ponadto miał on interesować się oso-
bami, które odmówiły powrotu do Polski z wyjazdów zagranicznych, a także 
ogólnie wszystkimi obywatelami polskimi podejrzanymi o współpracę z obcymi 
wywiadami – do momentu stwierdzenia faktu szpiegostwa (wtedy ich sprawy 
przekazywano do odpowiedniego wydziału geograficznego). W ten sposób Wy-
działy V i VI miały sobie nie wchodzić w drogę204. Trudno oczywiście przypusz-
czać, by te szczegółowe rozwiązania teoretyczne mogły być z łatwością realizowa-
ne w praktyce.

Nadal nie do końca jasne pozostawały podziały między wydziałami geo-
graficznymi a jednostką „dyplomatyczną”. Te pierwsze zyskiwały na znacze-
niu, a kompetencje Wydziału V, jak się zdaje, były ograniczane. Niejasności 
nie dotyczyły Wydziału II, który przejął ambasadę brytyjską (a konkretniej: 
Zespół V Wydziału II)205 oraz Wydziału III (Zespół III)206, który interesował 
się zachodnioniemieckim Przedstawicielstwem Handlowym. Za to w zakresie 
zadań dla Wydziału I zawarto m.in. stwierdzenie o prowadzeniu „operacyjnego 
rozpoznania niektórych kontaktów ambasady amerykańskiej w Warszawie”207. 
Nie było to precyzyjne określenie. Dotyczyło to też Wydziału IV, który „ujaw-
nia i rozpoznaje […] niektóre ustalone przez Wydział V kontakty ambasady 
francuskiej w Warszawie”. Zadania te Wydział IV miał realizować również 
w odniesieniu do innych placówek będących w obszarze jego zainteresowa-
nia208. Spory kompetencyjne zostały więc niejako wpisane w organizację De-
partamentu II MSW.

Tymczasem w 1965 r. Wydział V został podzielony na osiem zespołów. Ze-
spół I realizował zadania kontrwywiadowcze w stosunku do ambasady amery-
kańskiej, Komisji Odszkodowań i Roszczeń USA, Anglo-Amerykańskiego Biura 
Prasowego w Warszawie oraz Biura Przepustek (Permit Office) RFN w Warsza-
wie (Dokument nr 5); pomagał też w rozpracowywaniu konsulatu USA w Po-
znaniu. Zespół II zajmował się ambasadą i konsulatem francuskim w Warszawie 
oraz wspierał jednostki terenowe w inwigilacji konsulatu Francji w Gdańsku 
i Krakowie, a także agencji konsularnej w Katowicach. Zespół III interesował 
się 9 ambasadami (Belgii, Austrii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Danii, Grecji, 

204 AIPN, 0731/141, Skrót zakresu działania Departamentu II MSW, 7 VII 1965 r., k. 72–73; 
ibidem, Zakres pracy Wydziału VI Departamentu II MSW, 12 VII 1965 r., k. 114–116.
205 AIPN, 0731/141, Zakres pracy Wydziału II Departamentu II MSW, 12 VII 1965 r., 
k. 96–110.
206 Ibidem, Zakres pracy Wydziału III Departamentu II MSW, 5 VII 1965 r., k. 101–103.
207 Ibidem, Zakres pracy Wydziału I Departamentu II MSW, 12 VII 1965 r., k. 92–95.
208 Ibidem, Zakres pracy Wydziału IV Departamentu II MSW, 5 VII 1965 r., k. 106.
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Norwegii i Finlandii) oraz 4 konsulatami (Finlandii w Szczecinie i Gdyni, Szwe-
cji w Gdyni oraz Norwegii w Sopocie). Zespół IV „ochraniał” zaś aż 13 ambasad 
pozaeuropejskich (Turcji, Japonii, Brazylii, Indonezji, Zjednoczonej Republi-
ki Arabskiej – Egiptu, Indii, Iranu, Argentyny, Meksyku, Wenezueli, Maroka, 
Ghany, Afganistanu) oraz 2 konsulaty (Urugwaju w Gdyni i Brazylii w Gdań-
sku). Interesował się także 16 innymi przedstawicielstwami akredytowanymi 
w Polsce, których stałe siedziby mieściły się poza PRL (Cejlonu, Tunezji, Suda-
nu, Birmy, Kambodży, Nepalu, Pakistanu, Laosu, Etiopii, Syrii, Luksemburga, 
Kuwejtu – z siedzibą w Moskwie; Libanu, Gwinei i Mali – z siedzibą w Pradze 
oraz Islandii z siedzibą w Oslo)209. Zespół V z kolei zajmował się tylko jedną 
placówką – Izraela. Zespół VI skupiał się na ambasadach Włoch i Kanady.

Zadania Zespołu VII były nieco bardziej tajemnicze: jednostka ta „organizuje 
operacyjną obserwację niektórych placówek dyplomatycznych spoza obozu kapi-
talistycznego – ze względu na posiadanie informacji świadczących o uprawianiu 
przez te placówki wrogiej działalności, skierowanej przeciwko polityce państw so-
cjalistycznych”210. Mogło tu chodzić m.in. o kraje przyznające się do komunizmu, 
ale skonfliktowane z ZSRR (np. Chiny). Wreszcie Zespół VIII zajmował się tech-
niką operacyjną pozwalającą na bezpośrednie dotarcie do tajnej dokumentacji pla-
cówek, czyli tzw. akcjami penetracyjnymi lub – mówiąc prościej – włamaniami211.

2.1.4. Wydziały geograficzne (1968–1989)
Przyjęty schemat w kolejnych latach ewoluował w bardzo ciekawym dla nas 

kierunku: jak sugerowaliśmy, zgodnie z praktyką działań poszczególnych wy-
działów sprawy placówek dyplomatycznych naturalnie „ciążyły” w kierunku 
jednostek geograficznych. Dlatego już w datowanym na 8 stycznia 1968 r. pro-
jekcie zakresu pracy i struktury Departamentu II stwierdzono, że Wydział V 
co prawda nadal będzie zajmował się inwigilacją placówek dyplomatycznych, 
ale z pominięciem tych krajów, którymi zajmują się już wydziały geograficz-
ne, czyli nie tylko bez Wielkiej Brytanii i RFN, jak dotychczas, lecz także bez 
USA, Francji, Izraela i Kanady212. Oznaczało to znaczne zmniejszenie się per-
sonelu Wydziału V213. Jego funkcjonowanie stanęło pod znakiem zapytania, 
choć nadal zatrudniał ponad trzydziestu pracowników, działających w sześciu 

209 Ibidem, Zakres pracy Wydziału V Departamentu II MSW, 12 VII 1965 r., k. 109–113.
210 Ibidem, k. 112.
211 Ibidem, k. 111–113.
212 AIPN, 0731/141, Zakres pracy i struktura Departamentu II MSW, 8 I 1968 r., k. 135–149.
213 Ibidem, Wykaz funkcjonariuszy Departamentu II MSW proponowanych na stanowiska 
służbowe zgodnie z Zarządzeniem Organizacyjnym nr 12/Org z 2 II 1968 r., 14 II 1968 r., 
k. 154–192.
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zespołach. Nowością było to, że Zespół V zajmował się „ochroną kontrwywia-
dowczą” placówek „bratnich krajów”, czego wcześniej oficjalnie nie zaznacza-
no. W myśl nowych rozwiązań Zespół I interesował się przedstawicielstwem 
Włoch, II – Belgii, Holandii, Danii, Austrii, Grecji, Szwecji, Szwajcarii, Nor-
wegii i Finlandii; III – Japonii, Turcji, Indonezji, Indii, Iranu, ZRA, Afgani-
stanu, Maroka oraz 22 placówkami posiadającymi akredytację w Polsce, ale 
zlokalizowanymi w innych krajach. Zespół IV inwigilował placówki Brazylii, 
Meksyku, Wenezueli, Argentyny, Chile i Urugwaju, z kolei Zespół VI miał 
charakter techniczno-usługowy214.

Zmiany strukturalne nie od razu przełożyły się na przetasowania kadrowe. 
Dopiero w 1969 r. Kazimierza Kudłę na stanowisku naczelnika zastąpił Romu-
ald Michniewicz, od 1965 r. pełniący funkcję zastępcy215. W 1972 r. jego miejsce 
zajął Konrad Toruń, będący zastępcą naczelnika również od 1965 r. Toruń był 
związany z Wydziałem VIII/V od 1961 r. W 1974 r. przeniósł się do Depar-
tamentu I, gdzie pozostał do 1983 r.216 W Wydziale V zastąpił go na krótko 
Czesław Błażejewski, a w 1975 r. – Zbigniew Pocheć, piastujący stanowisko na-
czelnika do 1981 r.217

Styczniowe zmiany w organizacji Wydziału V były elementem szerszego pro-
cesu reformy Departamentu II MSW, wprowadzanej w 1968 r. Dotyczyła ona 
bardziej podziału zakresu obowiązków niż modyfikacji strukturalnych – może 
dlatego trudno ją dzisiaj odtworzyć. Zgodnie z decyzją ministra SW z 8 stycz-
nia 1968 r. podział kompetencji pomiędzy jednostkami Departamentu II MSW 
wyglądał następująco:

– Wydział I (wywiad amerykański);
– Wydział II (wywiad brytyjski, kanadyjski);
– Wydział III (wywiad zachodnioniemiecki);
– Wydział IV (wywiady francuski i izraelski);
– Wydział V (dyplomatyczny, w okrojonym kształcie);
– Wydział VI (międzynarodowy ruch osobowy – wyjazdy, transport);
– Wydział VII (międzynarodowy ruch osobowy – przyjazdy);
–  Wydział VIII (handel zagraniczny, obrót towarowy, atomistyka, tajemnice 

państwowe);

214 Ibidem, Szczegółowy zakres działania Wydziału V Departamentu II MSW, 26 VI 1968 r., 
k. 216–219.
215 Ibidem, Wykaz funkcjonariuszy Departamentu II MSW proponowanych na stanowiska służ-
bowe zgodnie z etatem nr 02/26 z 1 VI 1965 r., 25 VI 1965 r., k. 16–18.
216 AIPN, 003175/781, Przebieg służby Konrada Torunia, [1950–1983], b.p.
217 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 233.
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– Wydział IX (analityczny);
– Wydział Ogólny;
– grupa starszych inspektorów (dawny Wydział Inspekcji)218.
Nowy układ, który nie przyczynił się do wyklarowania podziałów kompe-

tencyjnych, wprowadzano w życie przez kilka miesięcy. Po raz kolejny prze-
tasowano kompetencje między wydziałami VI–VIII i zmodyfikowano układ 
dawnych Wydziałów IX–XI. Do Wydziału II dodano Kanadę, w Wydziale IV 
zaś postanowiono bardziej skupić się na Francji i Izraelu, traktując pozostałe 
państwa zdecydowanie drugoplanowo219.

Jak podkreślaliśmy, na kanwie tych zmian jednostki geograficzne przeję-
ły od Wydziału V inwigilację najważniejszych placówek dyplomatycznych, 
zgodnie ze swoimi zakresami zaintersowań. Oznaczało to zarazem przejście 
części funkcjonariuszy Wydziału V do poszczególnych jednostek liniowych220. 
I tak Wydział I został obarczony obowiązkiem operacyjnej kontroli ambasa-
dy USA i jej agend, ustalania i rozpracowywania wykrytych wywiadowców 
pracujących w placówce, rozpracowywania osób (Polaków) utrzymujących 
„podejrzane kontakty” z dyplomatami oraz ujawniania i zatrzymywania osób 
oferujących ambasadzie usługi „o skutkach szkodliwych dla naszych inte-
resów”. Zadania te miał realizować Zespół I Wydziału I przez: ścisłą inwigi-
lację personelu dyplomatycznego (w celu wykrycia szpiegów), aktywne roz-
pracowywanie ustalonych szpiegów spośród dyplomatów, kontrolowanie 
obywateli USA przybywających czasowo do placówki (kurierzy, inspektorzy, 
urzędnicy Departamentu Stanu itp.), ujawnianie, kontrolowanie lub prze-
cinanie źródeł nieoficjalnych informacji ambasady i konsulatu, uniemożli-
wianie kontaktów z osobami oferującymi współpracę, akcje penetracyjne, 
kombinacje operacyjne (w celu werbunku agentury spośród pracowników 
placówek) oraz zabezpieczanie przed terenową penetracją dyplomatów strate-
gicznych obiektów w terenie – wszystkie te działania do tej pory wykonywał  
Wydział VIII/V221. 

218 AIPN, 0731/141, Zakres pracy i struktura Departamentu II MSW, 8 I 1968 r.,  
k. 135–149.
219 Ibidem, zob. też AIPN, 0731/141, Pismo dyrektora Departamentu II MSW do zastępców 
komendantów KW MO ds. bezpieczeństwa publicznego, 6 II 1968 r., k. 152–153.
220 Zob. np. AIPN, 0604/32, Przebieg służby Jerzego Sierzputowskiego, [1959–1972], k. 32–33. 
Sierzputowski w grudniu 1968 r. – a więc nie od razu po wprowadzeniu zmian – przeniósł się 
ze stanowiska inspektora w Wydziale V na analogiczny etat w Wydziale II Departamentu III 
MSW. Podobnych wypadków było oczywiście więcej.
221 AIPN, 0731/141, Szczegółowy zakres działania Wydziału I Departamentu II MSW, 18 VII 
1968 r., k. 195–198.



87

INWIGILACJA DYPLOMATÓW: WYMIAR STRUKTURALNY (1945–1989)

Analogiczne zadania i cele otrzymały zespoły pozostałych jednostek geogra-
ficznych w stosunku do placówek pozostających w ich zainteresowaniu: Zespół I  
Wydziału II222, Zespół IV Wydziału III223 oraz Zespół II Wydziału IV224.

Inny obraz reform z 1968 r. kreśli we wstępie do drugiego tomu opraco-
wania Aparat bezpieczeństwa w Polsce Paweł Piotrowski. Jego analiza sugeruje 
nagłe zniknięcie odrębnych struktur zajmujących się inwigilacją dyplomatów. 
Badacz podaje, że dopiero po reformie MSW z 1968 r. Wydział VIII zajął się 
sprawami międzynarodowego obrotu towarowego. Opisana już transformacja 
tego wydziału z 1965 r. zmusza do przesunięcia tej daty o trzy lata. Nie do 
końca ścisła jest też informacja, że Wydział V zajął się zwalczaniem wywiadu 
państw afrykańskich i azjatyckich oraz Ameryki Łacińskiej225.

Należy dodać, że w obrębie Departamentu II niezmiennie działała auto-
nomiczna Grupa Operacyjna „Wisła” (z siedzibą w Moskwie), inwigilująca 
Polaków przebywających w ZSRR i współpracująca z kontrwywiadem radziec-
kim, a także Podgrupa Operacyjna „Karpaty” (z siedzibą w Berlinie Wschod-
nim), związana też z Departamentem I, inwigilująca Polaków przebywających 
w NRD i współpracująca ze Stasi226. Ogólna liczba grup – różna w różnych 
dokumentach – jest trudna do ustalenia.

Jak widać, analiza przekształceń z 1968 r. – skonfrontowana z późniejszą 
dokumentacją i praktyką operacyjną – nie daje w pełni jasnej odpowiedzi na 
pytanie, co stało się z dyplomatami i dawnym Wydziałem V. Chaos ten przy-
pomina sytuację z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. Kierunek reform suge-
ruje, że zagadnienia inwigilacji dyplomatów niemal w całości włączono w za-
dania poszczególnych wydziałów geograficznych oraz częściowo – jednostek 
„usługowych”, z Biurem „B” na czele. Tymczasem w kronikach dziennych De-
partamentu II z lat 1970–1971, gromadzących meldunki nadsyłane z różnych 
centralnych i terenowych jednostek kontrwywiadu, da się odnaleźć informacje 
o ambasadach sygnowane przez Wydział V Departamentu II; i to dotyczące 
tych placówek, które od 1968 r. miały być rozpracowywane przez wydziały 
geograficzne227.

222 Ibidem, Szczegółowy zakres działania Wydziału II Departamentu II MSW, 17 VII 1968 r., 
k. 199–204.
223 Ibidem, Szczegółowy zakres działania Wydziału III Departamentu II MSW, 18 VII 1968 r., 
k. 205–209.
224 Ibidem, Szczegółowy zakres działania Wydziału IV Departamentu II MSW, 17 VII 1968 r., 
k. 210–215.
225 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 17–19.
226 Ibidem.
227 Zob. AIPN, 01062/34, t. 2–8.
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Jednak od drugiej połowy 1971 r. można na podstawie analizy tych kronik 
dostrzec proces rzeczywistego przejmowania przez wydziały geograficzne spraw 
placówkowych. Być może dopiero wtedy w pełni zaczęto realizować postano-
wienia z 1968 r. Coraz częściej (acz nie zawsze) Wydział V skupiał się na mniej 
ważnych ambasadach, choć niekoniecznie azjatyckich czy afrykańskich (także 
m.in. Hiszpanii, Grecji, Albanii czy Belgii)228. W 1971 r. roku problematyka 
amerykańska już na stałe przeszła do zadań Wydziału I229. Proces zmian postępo-
wał w 1972 i 1973 r. – meldunków z Wydziału V było coraz mniej, aż wreszcie 
wydziały geograficzne faktycznie w całości przejęły najważniejsze placówki za-
chodnie. Niemniej Wydział V nadal z rzadka donosił m.in. o sprawach amba-
sad albańskiej, belgijskiej, hiszpańskiej czy włoskiej, jeszcze rzadziej informując 
o działalności placówek afrykańskich czy azjatyckich. Zwłaszcza w 1973 r. donie-
sienia te pojawiały się sporadycznie230. Co znamienne, relacje z dużej konferencji 
szefów kilkunastu ambasad z 10 października 1973 r. sporządził Wydział IV, 
tylko współpracując z Wydziałem V, choć z drugiej strony ten ostatni interesował 
się w owym czasie także placówką szwajcarską. Trudno tu stwierdzić konsekwen-
cję w podziale zadań231. Sytuacja taka trwała w 1974 r.: doniesienia o najważ-
niejszych placówkach sygnowały wyłącznie wydziały geograficzne, a Wydział V, 
rzadko pojawiający się w materiałach, skupił się przede wszystkim na Hiszpanii 
i Szwajcarii232.

Być może więc początkowo, mimo reformy, Wydział V funkcjonował na do-
tychczasowych zasadach, stopniowo ograniczając swą aktywność do wywiadów 
i placówek dyplomatycznych państw Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. W póź-
niejszych materiałach Departamentu II można z kolei znaleźć dokumenty świad-
czące o tym, że Wydział VIII, teoretycznie niemający już wiele wspólnego z dy-
plomatami, w jakiejś mierze powrócił do swoich pierwotnych zadań – 6 stycznia 
1976 r. naczelnik tego wydziału mjr mgr Andrzej Sroka zwrócił się w piśmie do 
naczelnika Wydziału II Biura „C” MSW z prośbą o sporządzenie wykazu spraw 
dotyczących personelu placówek dyplomatycznych i złożonych do archiwum 

228 Zob. np. AIPN, 01062/34, t. 11, Informacja Departamentu II MSW, 26 VII 1971 r., k. 34–39. 
W dokumencie tym z jednej strony Wydział V sygnował notatkę o ambasadzie Belgii, z drugiej 
– Wenezueli, a jednocześnie Wydział I donosił o podróży penetracyjnej zastępcy attaché woj-
skowego ds. lotniczych ambasady Francji.
229 Zob. np. AIPN, 01062/34, t. 11, Informacja Departamentu II MSW, 6 XII 1971 r., k. 88–90.
230 Zob. np. ibidem, t. 12, Informacja Departamentu II MSW, 26 I 1972 r., k. 75–79; ibidem,  
t. 16, Informacja Departamentu II MSW, 8 I 1973 r., k. 23–25.
231 Zob. np. ibidem, t. 18, Informacja Departamentu II MSW, 12 X 1973 r., k. 275–281.
232 Zob. zbiór tych dokumentów w: AIPN, 01062/34, t. 22–27, np. AIPN, 01062/34, t. 24, In-
formacja Departamentu II MSW, 2 VIII 1974 r., k. 8–15; ibidem, Informacja Departamentu II 
MSW, 15 VIII 1974 r., k. 87–94.
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Biura „C” w latach 1970–1975233. Dotyczyło to zapewne spraw z wcześniejszego 
okresu, kiedy Wydział VIII Departamentu II MSW zajmował się jeszcze inwi-
gilacją zachodnich placówek. Zarazem w tym samym 1976 r. starszy inspektor 
Wydziału VIII por. Jarosław Gowin sporządził raport na temat działalności rezy-
dentury wywiadowczej w ambasadzie RFN – co idealnie odpowiadało pierwot-
nym zainteresowaniom tego pionu234. Co więcej, to do Wydziału VIII zastępca 
naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KS MO przesłał w czerwcu 1976 r. 
informację o złamaniu przepisów drogowych przez amerykańskiego ambasadora 
Richarda T. Daviesa. Znamienne było to, że pismo przekazano do Wydziału I  
– być może zatem w Komendzie Stołecznej po prostu się pomylono235. (Doku-
ment nr 94)

W sumie jednak autor nie natrafił w materiałach MSW na jakiekolwiek śla-
dy zmian strukturalnych z lat siedemdziesiątych, które dowodziłyby modyfika-
cji w zakresie działania Wydziału VIII. Przytoczone przykłady świadczą może 
o pewnych chaosie organizacyjnym i bardziej płynnych niż na papierze rzeczywi-
stych granicach między poszczególnymi jednostkami.

Materiały z lat osiemdziesiątych wskazują, że nawet jeśli Wydział VIII na jakiś 
czas (czy w jakimś wypadku) powrócił do swych wcześniejszych zadań, nie trwało 
to długo. W połowie dekady jednostka ta pełniła najprawdopodobniej funkcje 
ewidencyjne. Istniała w niej Sekcja Informatyczna prowadząca elektroniczną bazę 
osób obcego pochodzenia, które przekroczyły granicę Polski. Dowodzi tego zacho-
wana teczka z 1985 r., zawierająca zbiór szyfrogramów nadsyłanych do tej Sekcji 
przez Wojewódzkie Urzędy Spraw Wewnętrznych z całej Polski. W szyfrogramach 
proszono o podanie bliższych danych lub/i częstotliwości pobytów w Polsce danej 
osoby (niekiedy nie znano jej personaliów, tylko nr rejestracyjny pojazdu). Wydaje 
się, że była to częsta praktyka: tylko w styczniu 1985 r. wysłano ok. pięćdziesięciu 
takich próśb. I to źródło nie daje jednak jasnych informacji – na obwolucie teczki 
zawierającej szyfrogramy określono Wydział VIII jako „były”236.

Wspominane kroniki dzienne Departamentu II z lat 1970–1974 pokazują 
jeszcze jeden ciekawy przejaw ewolucji organizacyjnej kontrwywiadu, dodatkowo 

233 AIPN, 0397/865, Pismo naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW do naczelnika 
Wydziału II Biura „C” MSW, 6 I 1976 r., k. 1.
234 AIPN, 01228/2935, Wydział VIII Departamentu II MSW, Działalność rezydentury wywia-
dowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975, [1976 r.], k. 2–20.
235 AIPN, 0192/444, t. 2, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KS MO do 
naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW w sprawie przekroczenia szybkości przez 
samochód należący do amerykańskiego ambasadora, 15 VI 1976 r., k. 43.
236 Zob. szyfrogramy nadesłane do Wydziału VIII Departamentu między 2 a 31 I 1985 r., znaj-
dujące się w: AIPN, 01096/121, k. 1–58.
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komplikujący i tak częściowo niejasny obraz. Otóż w listopadzie 1973 r., kiedy 
meldunki Wydziału V ograniczały się w zasadzie do tematyki ambasad albańskiej 
i chińskiej, w kronikach dziennych Departamentu II zaczęły się pojawiać doniesienia 
sygnowane przez Wydział VIII, dotyczące obserwacji jawnej i tajnej dyplomatów 
(po raz pierwszy taki meldunek można odnotować 21 listopada 1973 r.237). Praw-
dopodobnie więc w tym czasie Wydział VIII zajął się w jakiś sposób problematyką 
obserwacji dyplomatów, zapewne w ścisłej współpracy z Biurem „B” MSW. Niektó-
re meldunki sugerują, że mógł się specjalizować w stosunkowo rzadko wtedy sto-
sowanej obserwacji jawnej i dokumentowaniu działalności attaché wojskowych238. 
Rozwiązanie to zapewne nie przetrwało długo, choć niepełny stan zachowania 
meldunków dziennych uniemożliwia podanie ścisłych danych. Po raz ostatni 
tego typu doniesienia Wydziału VIII pojawiły się w kronikach dziennych za okres  
1 marca–30 kwietnia 1974 r.239 W materiałach z sierpnia tego roku już ich brak240.

Dla tematu książki powyższe niejasności mają w sumie drugorzędne znacze-
nie: najważniejsze jest przecież ustalenie, że od przełomu lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych interesujące nas ambasady znalazły się w obszarze zaintere-
sowania wydziałów geograficznych. Stan ten przetrwał najprawdopodobniej do 
końca istnienia PRL.

W ramach przetasowań z 1968 r., mających teoretycznie na celu uproszcze-
nie struktur Departamentu II, liczbę wydziałów zredukowano do dziewięciu. 
W kolejnych latach systematycznie zmniejszała się liczba etatów centralnych, 
ale w wypadku etatów terenowych odnotowano wzrost241. Wydaje się przy tym, 
że w latach siedemdziesiątych, a zwłaszcza osiemdziesiątych, wraz z rozwojem 
działalności opozycji demokratycznej, rola pionu kontrwywiadu malała na rzecz 
Departamentu III, z którego „wykluwały się” nowe jednostki, mające na celu 
zwalczanie poszczególnych środowisk niezależnych.

Już same roszady kompetencyjne z 1968 r. wpłynęły na liczebność poszcze-
gólnych jednostek departamentu. Zostały one usankcjonowane rozkazem or-
ganizacyjnym nr 012/Org i Etatem nr 02/28 z 2 lutego 1968 r. i przetrwały 
w niemal niezmienionym stanie do końca 1972 r. Ewolucję stanu etatowego 
najważniejszych z naszego punktu widzenia jednostek Departamentu II w tym 
i dalszym okresie ukazuje tabela nr 4.

237 AIPN, 01062/34, t. 21, Informacja Departamentu II MSW, 26 XI 1973 r., k. 60–63.
238 Zob. np. AIPN, 01062/34, t. 21, Informacja Departamentu II MSW, 13 XII 1973 r.,  
k. 169–172; ibidem, t. 22, Informacja Departamentu II MSW, 23 IV 1974 r., k. 279–285.
239 AIPN, 01062/34, t. 22, k. 1–327.
240 Ibidem, t. 24, k. 1–182.
241 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 17–19.
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Tabela 4. Liczba etatów Departamentu II MSW w latach 1968–1981242

Jednostka

Liczba etatów
II 1968
r.o. nr 
012

VII 1970
r.o. nr 
063

II 1973
r.o. nr 
017

VII 1974
r.o. nr 
050

IX 1975
r.o. nr 
0140

VI 1977
r.o. nr 
040

II 1979
r.o. nr 
012

III 1981
r.o. nr 
022

Kierownictwo 4 4 4 5 4 4 4 4

Wydział I 31 31 28 28 28 28 28 25

Wydział II 25 24 24 24 24 24 24 23

Wydział III 38 38 35 34 34 35 35 34

Wydział IV 25 25 34 34 34 34 46 45

Wydział V 37 37 25 25 25 25 25 23

Wydział VI 40 40 30 30 29 29 29 26

Wydział VII 35 35 27 27 27 23 23 21

Wydział VIII 30 29 40 48 47 48 48 51

Wydział IX 40 40 – – – 22 22 21

Wydział X – – – – – 23 23 23

Wydział XI – – – – – – – 20

Wydział XII – – – – – – – 20

Wydział XIII – – – – – – – 25

Wydział XIV – – – – – – – 20
Wydział 
Ogólny 18 18 18 19 21 – – –

Grupa 
do Zadań 
Specjalnych

4 3 3 3 3 3 3 3

Samodzielna 
Sekcja 
Techniki

– – 12 12 12 – – –

Ogółem 327 324 280 289 288 298 310 389

242 Opracowanie własne na podstawie AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/28. Departament II 
MSW, 2 II 1968 r. (z późniejszymi zmianami), 2 II 1968 r., k. 8–14; ibidem, Etat nr 02/29. De-
partament II MSW, 4 VII 1972 r. (z późniejszymi zmianami), 4 VII 1972 r., k. 2–7; ibidem, Etat 
nr 02/30. Departament II MSW, 8 II 1973 r. (z późniejszymi zmianami), 8 II 1973 r., k. 19–25; 
ibidem, Etat nr 060/33 (niejawny). Departament II MSW, 8 II 1973 r. (z późniejszymi zmiana-
mi), 8 II 1973 r., k. 55–58.
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Co znamienne, w tych latach Wydział V przestał być najliczniejszą jednostką 
kontrwywiadu. Wzrost liczebności wydziałów geograficznych w naturalny spo-
sób wiązał się z przejęciem przez nie części kompetencji w zakresie inwigila-
cji dyplomatów. Prawdopodobnie niektórzy pracownicy Wydziału V po prostu 
przeszli do właściwych jednostek geograficznych243.

W latach 1968–1972 organizacja poszczególnych wydziałów pozostawała 
taka sama jak wcześniej, choć zmieniono nazwy stanowisk: zamiast starszych 
oficerów, oficerów i podoficerów pojawili się starsi inspektorzy (płk) oraz inspek-
torzy (ppłk i mjr). Tak jak uprzednio, w Wydziale IX pracowali też tłumacze. 
Pewne zmiany zaszły w Wydziale Ogólnym: podzielono go na Kierownictwo 
(naczelnik wydziału), 3-osobową grupę łączności z zagranicą (z krajami socjali-
stycznymi i grupami operacyjnymi), 9-osobową grupę administracyjno-finan-
sową, 4-osobową grupę dyżurnych oraz Sekretariat Wydziału, zatrudniający 
18 maszynistek244.

Nie do końca jasne modyfikacje z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych nie zadowalały samych pomysłodawców. Świadczy o tym powołanie w lip-
cu 1971 r. – na polecenie Departamentu II – wewnętrznej komisji „dla przepro-
wadzenia badań i analiz mających na celu usprawnienie organizacji pracy w tej 
jednostce”. Jednym z efektów prac komisji była notatka służbowa Samodzielnego 
Wydziału Organizacyjnego MSW z marca 1972 r., w której postulowano zmiany 
organizacyjno-kadrowe w pionie kontrwywiadu. Rekomendowano zmniejszenie 
stanu etatowego o ponad 40 stanowisk, do poziomu 280 etatów. Miało to prowa-
dzić do oszczędności, ale też wynikało z projektu przekazania części stanowisk do 
Departamentu III (który miał przejąć „ochronę” central handlu zagranicznego) 
i likwidacji Wydziału VIII245. Co prawda pomysłów tych nie zrealizowano (przy-
najmniej tego ostatniego), ale dobrze pokazują one niejasności kompetencyjne, 
a także, pośrednio, spór wokół koncepcji funkcjonowania Wydziału VIII.

Zmiany organizacyjne wprowadzone rozkazem nr 045 i etatem nr 02/29 z 4 lip-
ca 1972 r. oraz rozkazem nr 017 i etatem nr 02/30 z 8 lutego 1973 r. ponownie 
odchudziły kadry Departamentu II, a także, w pewnym stopniu, zmodyfikowały 
jego strukturę. Nowa organizacja w niemal niezmienionym kształcie utrzymała się 
do czerwca 1977 r., choć między 1972 r. a 1977 r. dziewięciokrotnie wprowadzano 

243 AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/28. Departament II MSW, 2 II 1968 r. (z późniejszymi zmia-
nami), 2 II 1968 r., k. 8–14.
244 Ibidem.
245 AIPN, 335/252, Notatka służbowa Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego MSW w spra-
wie wprowadzenia zmian organizacyjno-etatowych w Departamencie II MSW, 27 III 1972 r., 
k. 30–31.
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minimalne modyfikacje. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w lipcu 1972 r. i lu-
tym 1973 r. likwidacji uległ Wydział IX. Jak widać, największy spadek etatowy 
dotyczył Wydziału V, co oczywiście wynikało z dalszego ograniczania zakresu jego 
kompetencji. Wyraźnie za to wzrosła liczebność Wydziału VIII, co mogło wiązać 
się z większą uwagą poświęcaną przez władze sprawom gospodarczym246.

Oprócz tego wciąż funkcjonowały 4 grupy niejawne (odpowiednio 2, 4, 2 i 6 
etatów)247. W kwietniu 1974 r., na wniosek dyrektora Departamentu II, zwięk-
szono personel tych grup o 25 etatów. Dyrektor Władysław Pożoga motywował 
swoją decyzję potrzebą lepszego zabezpieczenia kontrwywiadowczego stale ro-
snącej wymiany osobowej Polski z zagranicą. Nowi pracownicy mieli pracować 
pod legalnym przykryciem „w najbardziej newralgicznych komórkach bądź na 
odpowiednich stanowiskach w resortach i instytucjach”248. Oznaczało to zwięk-
szenie rozmiarów Grup nr 1 i nr 2, rekrutujących funkcjonariuszy odgrywają-
cych takie właśnie role. Dzięki dokumentom dotyczącym tych etatowych decyzji 
możemy przy okazji sprecyzować, że Grupa nr 3 nosiła kryptonim „Wisła”, Gru-
pa nr 4 wykonywała zaś „zadania na rzecz RWPG”249.

Jak wspominano na początku rozdziału, 16 czerwca 1976 r. minister spraw 
wewnętrznych wydał zarządzenie nr 048/76 wprowadzające aktualną wersję re-
gulaminu organizacyjnego i zakresu działania Departamentu II oraz wydziałów II  
(lub równorzędnych) wojewódzkich struktur kontrwywiadu. Niezmiennie 
stwierdzano, że pion ten „odpowiedzialny jest za zwalczanie działalności wywia-
dowczej przeciwko interesom politycznym, gospodarczym i obronnym” PRL. 
Zarządzenie nie wprowadzało zmian strukturalnych w Departamencie. Minister 
podkreślił w nim za to konieczność współdziałania z innymi jednostkami MSW, 
MON oraz „organami kontrwywiadu państw wspólnoty socjalistycznej”250.

246 AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/29. Departament II MSW, 4 VII 1972 r. (z późniejszymi 
zmianami), 4 VII 1972 r., k. 2–7; ibidem, Etat nr 02/30. Departament II MSW, 8 II 1973 r. 
(z późniejszymi zmianami), 8 II 1973 r., k. 19–25; ibidem, Etat nr 060/33 (niejawny). Departa-
ment II MSW, 8 II 1973 r. (z późniejszymi zmianami), 8 II 1973 r., k. 55–58.
247 Ibidem, Etat nr 02/29. Departament II MSW, 4 VII 1972 r. (z późniejszymi zmianami),  
4 VII 1972 r., k. 2–7; ibidem, Etat nr 02/30. Departament II MSW, 8 II 1973 r. (z późniejszymi 
zmianami), 8 II 1973 r., k. 19–25; ibidem, Etat nr 060/33 (niejawny). Departament II MSW,  
8 II 1973 r. (z późniejszymi zmianami), 8 II 1973 r., k. 55–58.
248 AIPN, 335/252, Wniosek dyrektora Departamentu II MSW w sprawie przyznania dodat-
kowych etatów niejawnych, 21 I 1974 r., k. 48–49. Na wniosku widnieje pieczęć ministra SW 
z adnotacją „Zatwierdzono”, datowana na 5 kwietnia 1974 r.
249 Ibidem, Notatka służbowa dyrektora Biura Organizacyjnego MSW w sprawie rozdysponowa-
nia dodatkowych etatów niejawnych dla Departamentu II MSW, 20 III 1974 r., k. 50.
250 AIPN, 1585/4024, Zarządzenie nr 048/76 ministra spraw wewnętrznych z 16 czerwca 
1976 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego oraz zakresu i systemu działania Departamentu 
II MSW i wydziałów II komend wojewódzkich, 16 VI 1976 r., k. 1–9.
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Z marginalnych zmian warto jeszcze wspomnieć o powołaniu w maju 
1974 r. wewnątrz Wydziału VIII kilkuosobowego Zespołu ds. Informatyki. Przy 
tej okazji potwierdzono zadania tego wydziału, do których zaliczało się „gro-
madzenie, analiza i ocena informacji o przeciwniku oraz kontrwywiadowczym 
przeciwdziałaniu”251. 

Nieco większe, choć wciąż drugorzędne przetasowania strukturalne nastąpiły 
w ramach rozkazu organizacyjnego nr 040 i Etatu nr 02/31 z 15 czerwca 1977 r. 
W nowej strukturze zniknęły Samodzielna Sekcja Techniki i Wydział Ogólny, 
pojawiły się za to Wydziały IX i X. Ponadto wciąż funkcjonowały 4 grupy nie-
jawne Departamentu II252. Poza grupami „Karpaty” i „Wisła” tożsamość i kom-
petencje pozostałych wymagają dalszych badań, nie dotyczących bezpośrednio 
tematu tej książki. Zastanawia zarazem znaczny wzrost etatów w Wydziale IV: 
być może kontrwywiad w tym czasie bardziej zainteresował się mniej dotychczas 
ważnymi państwami zachodnimi. 

Od 1968 r. do czasu transformacji politycznej podstawowa struktura i ogólny 
zakres zainteresowań jednostek geograficznych pozostały prawdopodobnie nie-
zmienne, co nie oznacza – jak widzieliśmy – braku różnych niejasności. W latach 
siedemdziesiątych do zadań Wydziału II dodano zwalczanie wywiadu Australii 
(wynikało to po prostu z otwarcia ambasady tego kraju w Warszawie w 1975 r.), 
z kolei do Wydziału V – europejskie kraje neutralne. Wydział VI nadal „ochra-
niał” transport międzynarodowy, dodatkowo inwigilował środowisko krótko-
falowców (wchodząc na teren służb radiokontrwywiadowczych) oraz chronił 
przed penetracją obcych służb strategiczne obiekty Wojska Polskiego i oddzia-
łów radzieckich. Rozpracowywał również Polaków pracujących w agendach or-
ganizacji międzynarodowych krajów socjalistycznych. Wydział VII inwigilował 
zachodnich korespondentów prasowych, przedstawicieli handlowych, a także 
interesował się uciekinierami z Polski i zagranicznymi obozami dla uchodźców. 
„Zabezpieczał” ponadto międzynarodowy ruch osobowy. Jak wspominano, Wy-
dział VIII pełnił najprawdopodobniej funkcję analityczną. Wydział X współpra-
cował z warszawskimi rezydenturami kontrwywiadowczymi „bratnich krajów”. 
Z kolei Wydział IX najpewniej przejął funkcje techniczne253.

251 AIPN, 335/252, Notatka służbowa dyrektora Biura Organizacyjnego MSW w sprawie po-
wołania Zespołu ds. Informatyki w Departamencie II MSW, 21 VI 1974 r., k. 55.
252 AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/31. Departament II MSW, 15 VI 1977 r. (z późniejszymi 
zmianami), 15 VI 1977 r., k. 39–45; ibidem, Etat nr 060/40 (niejawny). Departament II MSW, 
5 IV 1974 r., k. 59–62.
253 Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 24–25.
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W latach siedemdziesiątych struktura Departamentu II ulegała raczej kosmetycz-
nym zmianom, polegającym na pewnych przetasowaniach dotychczasowych pól dzia-
łania, przede wszystkim tematycznych, między wydziałami. Od końca dekady, wraz 
z rozwojem całego aparatu bezpieczeństwa, w kontrwywiadzie zaczęła rosnąć liczba 
etatów (jawnych i niejawnych). Zasadnicze zmiany organizacyjne w MSW wprowa-
dził mianowany w lipcu 1981 r. na stanowisko ministra gen. Czesław Kiszczak: tzw. 
karnawał „Solidarności” zmusił aparat represji komunistycznego państwa do zdecydo-
wanych reakcji. Gruntownej reformie uległa organizacja kierownictwa resortu. W li-
stopadzie, wzorując się na rozwiązaniach wojskowych, Kiszczak wprowadził formułę 
szefostwa służb, kierowanych przez podsekretarzy stanu lub dyrektorów generalnych. 
Stanowili oni dodatkowy szczebel w hierarchii między wiceministrami a dyrektorami 
departamentów. Jedną z nowych formacji stała się Służba Wywiadu i Kontrwywia-
du, którą w latach 1981–1989 kierował, jako szef służby, gen. Władysław Pożoga, 
a następnie gen. Zdzisław Sarewicz (1989–1990). Pożodze podlegały też Biuro Pasz-
portów, Biuro „A” i RKW (Radiokontrwywiad). Co charakterystyczne, obaj szefowie 
wcześniej stali na czele Departamentu II: Pożoga był dyrektorem w latach 1973–1980, 
a Sarewicz – między 1980 a 1983 r. Kolejnymi dyrektorami Departamentu, podpo-
rządkowanymi Szefostwu Służby Wywiadu i Kontrwywiadu, zostali Janusz Sereda 
(1983–1989) i Andrzej Sroka (początkowo jako p.o., 1989–1990)254.

Poważne przekształcenia epoki „Solidarności” nie mogły ominąć pionu kontr-
wywiadu, który przejął pokaźną liczbę zadań od Departamentu III oraz Depar-
tamentu III A: kwestie publikacji, wydawnictw, mediów, poligrafii, transportu, 
komunikacji i łączności. W związku z tym w lutym 1981 r. w Departamencie II 
powstało aż sześć nowych wydziałów: XI (transport), XII (łączność), XIII (ośrod-
ki radia i telewizji), XIV (agencje prasowe, czasopisma, dzienniki, inne środki 
przekazu), XV (prasa zagraniczna, agencja Interpress) i XVI (poligrafia). Stan 
ten nie trwał jednak długo: już w listopadzie 1983 r. z Departamentu wyłączono 
większość kompetencji, które dopiero co mu przyznano. Przeszły one do De-
partamentów III i V255. Niemniej w 1984 r. Wydziały XII, XIII, XIV i XVI, po 
krótkiej przerwie, ponownie pojawiają się w strukturze kontrwywiadu (Wydział 
XV istniał tam, przynajmniej na papierze, przez cały czas)256.

254 Ibidem, s. 11–12, 62, 65.
255 AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/31. Departament II MSW, 15 VI 1977 r. (z późniejszymi 
zmianami), 15 VI 1977 r., k. 39–45; ibidem, Etat nr 02/32. Departament II MSW, 24 III 1981 r. 
(z późniejszymi zmianami), 24 III 1981 r., k. 63–74; zob. też AIPN 01097/17, Ocena realizacji 
zmian organizacyjno-etatowych w Departamencie II MSW, 10 III 1981 r., b.p.; Aparat bezpie-
czeństwa w Polsce…, t. 3, s. 27.
256 AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/32. Departament II MSW, 24 III 1981 r. (z późniejszymi 
zmianami), 24 III 1981 r., k. 63–74.
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Ogólnie zatem powiększone rozmiary i rozbudowana struktura pionu kontrwy-
wiadowczego (podobnie jak całej SB) utrzymały się na dłużej. Rozkaz organizacyjny 
nr 022 i etat nr 02/32 z 24 marca 1981 r. wprowadzały implikowane sytuacją poli-
tyczną zmiany, w tym strukturę, która w pewnej mierze przetrwała do końca 1988 r. 
– choć w ciągu siedmiu lat modyfikowano ją ok. dwudziestokrotnie, czasem w po-
ważnym stopniu. W rozkazie i etacie wyróżniono aż 18 jednostek: Kierownictwo, 
Grupę do Zadań Specjalnych oraz Wydziały I–XVI. Rozkład etatów obrazuje tabela.

Tabela 5. Liczba etatów Departamentu II MSW w latach 1981–1987257

Jednostka
Liczba etatów

IV 1981
r.o. nr 030

XI 1981
r.o. nr 0121

XI 1982
r.o. nr 0126

II 1983
r.o. nr 058

VIII 1984
r.o. nr 0106

III 1986
r.o. nr 016

VII 1987
r.o. nr 021

XII 1987
r.o. nr 0167

Kierownictwo 4 4 4 4 4 5 5 5
Grupa Specjalna 3 3 4 4 – – – –
Wydział I 25 25,5 27,5 27,5 25,5 25,5 25 22
Wydział II 23 23,5 23,5 23,5 22,5 22,5 22 16
Wydział III 34 34,5 34,5 34,5 29,5 29,5 29 25
Wydział IV 45 45,5 40,5 40,5 31,5 315 31 23
Wydział IVA – – 20 20 19,5 – – –
Wydział V 23 23,5 25,5 25,5 24,5 24,5 24 21
Wydział VI 26 26,5 26,5 26,5 22,5 22,5 22 17
Wydział VII 21 21,5 27,5 27,5 – 19,5 19 14
Wydział VIII 51 51,5 56,5 56,5 49,5 49,5 49 48
Wydział IX 21 21,5 24,5 24 22 22 22 18
Wydział X 23 42 47 47 43 43 43 38
Wydział XI 20 20,5 20,5 20 20 20 20 15
Wydział XII 20 20,5 20,5 20 21 21 21 14
Wydział XIII 25 25,5 25,5 25 22 22 22 13
Wydział XIV 20 20,5 20,5 20 24 24 24 15
Wydział XV 20 20,5 20,5 20 19 19 19 15
Wydział XVI 20 20,5 20,5 20 18 18 18 13
Razem 424 450,5 489,5 486 418 419 413 332
  w tym generałów 1 1 1 1 1 1 1 1
  mł. oficerów 42 42 49 49 35 32 30 16
  st. oficerów 329 329 352 352 309 313 313 259
  podoficerów 42 61 66 66 58 58 58 46
  chorążych 10 10 14 17 11 11 11 10
  cywilów 7,5 7,5 7,5 4 4 4 – –

r.o. – rozkaz organizacyjny

257 Opracowanie własne na podstawie AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/32. Departament II 
MSW, 24 III 1981 r. (z późniejszymi zmianami), 24 III 1981 r., k. 63–74.
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W 1988 r. liczba ta spadła do 401, by w wyniku reform z 1989 r., na krót-
ko przed rozwiązaniem, ponownie wzrosnąć do 588258. Według innych danych 
w połowie 1988 r. w Departamencie II pracowały tylko 332 osoby259, a rok póź-
niej – 530260. Różnice mogą wynikać z rozbieżności między liczbą etatów a ich 
faktycznym obsadzeniem, choć w tym wypadku w źródłach wyraźnie pisano 
o stanie etatowym.

Jak widać w tabeli, po osiągnięciu punktu kulminacyjnego w latach 1982–1983, 
liczebność pionu kontrwywiadu w końcu dekady szybko spadała, co stanowiło ten-
dencję przeciwną do obserwowanego w tym okresie wyraźnego wzrostu sieci tajnych 
współpracowników i oficerów całej SB. To nie kontrwywiad jednak, a problematyka 
opozycji stanowiła w tym czasie dominujący wątek zainteresowań aparatu bezpie-
czeństwa. Kadrę nadal tworzyli naczelnicy, ich zastępcy, starsi inspektorzy, inspek-
torzy i młodsi inspektorzy, sekretarki-maszynistki, maszynistki oraz starsi referenci. 
Od 1986 r. pojawili się również starsi specjaliści i specjaliści. Od tego roku w Wy-
działach VII i VIII odnotować można też obecność techników i starszych techników, 
a w Wydziale X – milicjanta-kierowcy i starszego łącznika. Wydział XVI z kolei, od-
nowiony prawdopodobnie w lutym 1984 r., dzielił się na trzy zespoły i sekretariat261.

Struktura etatowa nie oddaje znaczących zmian kompetencyjnych, jakie 
dokonały się wewnątrz Departamentu II w latach osiemdziesiątych. W paź-
dzierniku 1982 r. z Wydziału IV wydzielono Wydział IVA, który skupił się na 
zwalczaniu wywiadu francuskiego262. Rozkaz organizacyjny nr 0106 z 9 sierpnia 
1984 r. zlikwidował z kolei Grupę do Zadań Specjalnych263. W lutym 1984 r. 
Wydział IVA został przemianowany na Wydział VII. Jednocześnie stary Wydział 
VII został rozwiązany. Na jego podstawie utworzono nowy Wydział XII ds. ucie-
kinierów z Polski – co świadczy o wzroście znaczenia tego problemu na fali emi-
gracji lat osiemdziesiątych. Ponadto odnowiono Wydział XIII, „ochraniający” 
teraz przedsiębiorstwa polonijne, kontakty eksportowe przedsiębiorców, a także 
rozpracowujący kanały przerzutowe działające z wykorzystaniem organizacji cha-
rytatywnych264. Ożywiono również Wydział XIV, inwigilujący biura turystyczne, 

258 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 40.
259 AIPN, 0658/25, Etat nr 02/33 Departamentu II MSW – organizacja, 17 VI 1988 r., k. 7.
260 Ibidem, Zarządzenie organizacyjne ministra spraw wewnętrznych nr 0115, 30 V 1989 r., 
k. 20–23.
261 AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/32. Departament II MSW, 24 III 1981 r. (z późniejszymi 
zmianami), 24 III 1981 r., k. 63–74.
262 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 27, 29.
263 Zob. AIPN, 1585/12125, Etat nr 02/32. Departament II MSW, 24 III 1981 r. (z późniejszy-
mi zmianami), 24 III 1981 r., k. 63–74.
264 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 27, 29.
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Polaków powracających do kraju (m.in. stypendystów) oraz przybywających nad 
Wisłę cudzoziemców podejrzewanych o związki z obcymi służbami. Ogólnie zaj-
mował się on zabezpieczeniem międzynarodowej wymiany osobowej265. 

W tym czasie być może modyfikacji uległy kompetencje Wydziału VIII, który 
zajął się, obok funkcji analitycznych, pewnymi sprawami technicznymi (przynaj-
mniej w zakresie użytkowania komputerów), a także dokumentacją operacyjną 
i jawną, informacją oraz tłumaczeniami. Jednocześnie własnych tłumaczy mia-
ły teraz niektóre wydziały geograficzne266. Zasadniczo kwestiami technicznymi 
wciąż zajmował się Wydział IX267.

Choć, jak wiemy, w końcu 1983 r. kierownictwo MSW zadecydowało o prze-
kazaniu części świeżych kompetencji kontrwywiadu do Departamentów III i V, 
zarazem przyjęto, że to w Departamencie II ma skupić się całość kontroli między-
narodowego ruchu osobowego – przyjazdy cudzoziemców i Polaków z Zachodu, 
wyjazdy służbowe, turystyczne i prywatne obywateli PRL za granicę (na wschód 
i na zachód, głównie pod kątem „uciekinierów”), „ochrona” biur podróży, po-
lonijnych przedsiębiorstw zagranicznych i przedstawicielstw zagranicznych firm 
w Polsce; a także rozpracowywanie kanałów zaopatrzenia dla opozycji w kraju, 
organizowanych w ramach międzynarodowego ruchu osobowego268.

Ostatnia większa reorganizacja kontrwywiadu w PRL, przed transformacją 
ustrojową, została zaplanowana w marcu 1988 r. Zakładała ona wprowadzenie 
podziału na trzynaście wydziałów, w miejsce dotychczasowych szesnastu. Właści-
we decyzje podjęto trzy miesiące później: 17 czerwca szef MSW Czesław Kiszczak 
wydał zarządzenie organizacyjne nr 068, wprowadzające z dniem 1 lipca nową, 
jak się okazało – przejściową – strukturę. W zredukowanym departamencie prze-
widywano nadal 332 etaty269. 

265 Zob. AIPN, 1585/4025, Plany pracy Wydziału XIV Departamentu II MSW z lat 1984–
1987, k. 13–77.
266 Zob. np. AIPN, 0658/4, Indywidualna karta przeglądu kadrowego: Maria Wyspiańska- 
-Galant, [1985 r.], k. 134; AIPN, 0658/1, Indywidualna karta przeglądu kadrowego: Barbara  
Berger, [1989 r.], k. 16; ibidem, Indywidualna karta przeglądu kadrowego: Grzegorz Błacho-
wiak, [1989 r.], k. 22–23; ibidem, Indywidualna karta przeglądu kadrowego: Beata Chludzińska, 
[1989 r.], k. 47; ibidem, Indywidualna karta przeglądu kadrowego: Danuta Ćwiek, [1987 r.], k. 73; 
AIPN, 0658/2, Indywidualna karta przeglądu kadrowego: Grażyna Kubiak, [1989 r.], k. 161–162.
267 AIPN, 0658/1, Indywidualna karta przeglądu kadrowego: Krzysztof Czerwiński, [1989 r.], 
k. 70.; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 25.
268 AIPN, 1585/4025, Pismo Janusza Seredy, dyrektora Departamentu II MSW, do zastępców 
szefów WUSW, 31 X 1983 r., k. 4–6; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 27, 29.
269 Kierownictwo: 4 etaty, Wydział I: 32, Wydział II: 16, III: 31, IV: 22, V: 18, VI: 24, VII: 16, 
VIII: 40, IX: 31, X: 38, XI: 26, XII: 17, XIII: 17; AIPN, 0658/25, Zarządzenie organizacyjne 
ministra spraw wewnętrznych nr 068, 17 VI 1988 r., k. 5–8; AIPN, 1585/11655, Etat nr 02/33 
Departamentu II MSW, [czerwiec 1988 r.], k. 8–13.
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Stan ten nie utrzymał się długo: nieco ponad rok później, na podstawie za-
rządzenia organizacyjnego nr 0115 z 30 maja 1989 r., ponownie stworzono Wy-
działy XIV, XV i XVI z rozwiązanego właśnie Biura „W” MSW, zajmującego się 
perlustracją korespondencji. Powstała także Grupa niejawna nr 6, obejmująca 
niejawne etaty Biura270. Dwa tygodnie później ustalono etaty nowych pionów: 
32 dla Wydziału XIV, 64 dla Wydziału XV, 96 dla Wydziału XVI i 8 dla Grupy 
nr 6271. Po tych zmianach Departament rozrósł się do ok. 500 etatów, prześciga-
jąc liczbowo pion wywiadu272.

Po przejęciu Biura „W” postanowiono ponownie zdefiniować i w pewnym 
stopniu ograniczyć zakres perlustracji korespondencji. Włączenie tych zadań do 
pionu kontrwywiadowczego miało – przynajmniej w teorii – wpasować perlu-
strację w węższe ramy „klasycznej” działalności służb specjalnych, nie wymierzo-
nej w ogół obywateli. Celem stało się „ujawnianie i dokumentowanie kanałów 
i środków łączności wywiadowczej”, „operacyjne zabezpieczenie obiektów zwią-
zanych z obrotem pocztowym” oraz „uzyskiwanie naprowadzeń operacyjnych 
na przestępstwa godzące w podstawy ustrojowe, bezpieczeństwo lub obronność 
PRL”. Zadania te zamierzano realizować przez „całościowy podbór przedmiotów 
obrotu pocztowego wychodzących do RFN i USA wraz z opracowaniem tech-
nicznym”, „częściowy podbór przedmiotów obrotu pocztowego wychodzących 
do innych krajów kapitalistycznych”, „ograniczony podbór przedmiotów obrotu 
pocztowego w zdecentralizowanym obiegu zagranicznym i krajowym”, „kontro-
lę przedmiotów obrotu pocztowego kierowanego do placówek państw kapitali-
stycznych”, jak również analizę techniczno-chemiczną podejrzanych przesyłek, 
współpracę z innymi jednostkami i informatyzację zgromadzonych zbiorów273. 
Jak widać, zarówno cele, jak i środki wciąż pozostawały bardzo rozległe i dawały 
szeroki margines interpretacyjny. Zwraca przy tym uwagę uznanie RFN i USA 
za najbardziej niebezpieczne kraje.

Rozmowy przy okrągłym stole, a nawet wybory z czerwca 1989 r. nie 
spowodowały – mimo obserwowanych przetasowań – gwałtownych zmian 

270 AIPN, 0658/25, Zarządzenie organizacyjne ministra spraw wewnętrznych nr 0115, 
30 V 1989 r., k. 20–24; AIPN,1585/11655, Stan etatowy MSW na dzień 31 VII 1989 r., [sier-
pień 1989 r.], k. 23; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 29.
271 AIPN, 1585/11655, Zarządzenie organizacyjne nr 0115/Org ministra SW w sprawie zmian 
organizacyjno-etatowych w Departamencie II MSW, 30 V 1989 r., k. 42–44.
272 AIPN, 0658/25, Zarządzenie organizacyjne ministra spraw wewnętrznych nr 0115, 
30 V 1989 r., k. 20–24; AIPN,1585/11655, Stan etatowy MSW na dzień 31 VII 1989 r., [sier-
pień 1989 r.], k. 23; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 29.
273 AIPN, 1585/11655, Notatka ministra SW w sprawie reorganizacji działań resortu spraw 
wewnętrznych w zakresie operacyjnej kontroli obrotu pocztowego w komunikacji międzynaro-
dowej i krajowej, b.d., k. 279–281.
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w strukturze „klasycznych” służb specjalnych. Dopiero nieudana misja formo-
wania rządu przez gen. Kiszczaka w sierpniu rozpoczęła powolny, niemal roczny 
proces demontażu dotychczasowych struktur MSW. Co znamienne, zarządze-
niem nr 043/90 z 10 maja 1990 r. minister spraw wewnętrznych, którym nadal 
pozostawał gen. Kiszczak, nakazał zaprzestać działalności SB – ale z wyjątkiem 
operacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych274. Decyzja ta dawała się łatwo 
obronić – przecież każde państwo dysponuje służbami wyspecjalizowanymi 
w tego typu działalności.

Najpoważniejsza zmiana struktury SB między latem 1989 r. a latem 1990 r. 
nastąpiła dokładnie w dniu nominacji Tadeusza Mazowieckiego na pierwsze-
go niekomunistycznego premiera PRL: 24 sierpnia 1989 r. Kiszczak (niedoszły 
prezes rady ministrów!) wydał zarządzenie nr 075/89, na mocy którego zostały 
zlikwidowane Departamenty III, IV, V, VI oraz Biuro Studiów SB i Główny In-
spektorat Ochrony Przemysłu. W miejsce zlikwidowanych jednostek powołano 
trzy nowe struktury: Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Pań-
stwa, Departament Ochrony Gospodarki oraz Departament Studiów i Analiz275. 
Cięcia etatowe objęły całą SB. Według stanu na 30 listopada 1989 r. wywiad dys-
ponował 493 etatami, kontrwywiad – 530, a trzy nowe departamenty – łącznie 
niecałymi 600. WUSW zatrudniały ogółem nieco ponad 6 tys. pracowników, 
a RUSW – blisko 4 tys. Dawało to w sumie ponad 11 500 etatów276.

Postępujący w kolejnych miesiącach demontaż SB objął również kontrwywiad. 
Między lipcem a wrześniem 1990 r. przeprowadzono weryfikację funkcjonariuszy, 
w wyniku której część z nich kontynuowała pracę w nowo powstałym Urzędzie 
Ochrony Państwa. W sierpniu 1990 r. pozostałe kadry rozwiązywanego właśnie 
Departamentu II zostały wcielone do Zarządu II (Kontrwywiadu) UOP277.

2.2. Służby obserwacyjne
Jak zaznaczaliśmy, pionem aparatu bezpieczeństwa, który – obok Departamen-

tu II – w największym stopniu zajmował się inwigilacją dyplomatów, było Biuro 
„B”, w interesującym nas okresie pełniące raczej funkcje „usługowe” i realizujące 
zlecenia obserwacji zewnętrznej. Wcześniej pion ten miał nieco inny charakter. 
Jednostka zajmująca się obserwacją powstała w Lublinie już w sierpniu 1944 r. 

274 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 18–22.
275 AIPN, 55/23, Zarządzenie nr 075/89 ministra spraw wewnętrznych z 24 sierpnia 
1989 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia niektórych jednostek organizacyjnych MSW,  
24 VIII 1989 r., k. 3–5.
276 Ibidem, Jednostki Służby Bezpieczeństwa. Stan etatowy na 30 listopada 1989 r. [grudzień 
1989 r.], k. 52.
277 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 29.
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wewnątrz Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, jako samodzielna Sekcja IV278.  
W 1945 r., wraz z przetasowaniami związanymi z powstaniem MBP, służba ob-
serwacyjna skupiła się w Wydziale VII Departamentu I. W tym czasie pion ten 
zajmował się kontrwywiadem: związki służby obserwacji z działaniami kontrwy-
wiadowczymi były od początku bardzo silne. Niemniej jednak rozkaz ministra 
Stanisława Radkiewicza z 6 września 1946 r. rozdzielił kompetencje Wydziału 
VII pomiędzy dwie jednostki: Wydział V Departamentu I MBP, którego Sekcja 
II zajmowała się najbardziej nas interesującą obserwacją dyplomatów, oraz samo-
dzielny Wydział Obserwacji Zewnętrznej (nazywany Wydziałem III lub Wydzia-
łem „A”), który skupił się na tzw. obserwacji krajowej279. Wydział dzielił się na 
sekcje: obserwacji, wywiadów-ustaleń, sekcję agenturalną i sekcję realizacji (czyli 
aresztów, rewizji czy zasadzek)280.

Wydział „A” przetrwał do 1 kwietnia 1955 r., kiedy to został przemianowany 
na Wydział „B” KdsBP, na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 011 z 10 marca 
1955 r.281 Zmiany oznaczały redukcję zatrudnienia (ze 159 do 92 osób) i ogra-
niczenie obszarów działalności do obserwacji i tzw. wywiadów-ustaleń. Odtąd 
jednostka ta pełniła już głównie „usługową” funkcję. Szybko jednak rosły jej 
rozmiary. Wychodząc naprzeciw tej ewolucji, rozkaz organizacyjny nr 0167 z 15 
grudnia 1955 r. przemianował Wydział na Biuro „B” KdsBP (zmiany wchodziły 
w życie 1 stycznia 1956 r.), dzieląc je na 3 wydziały: I (obserwacyjny, 52 etaty), 
II (wywiadowczo-ustaleniowy, 44 etaty) i III (techniki operacyjnej, 45 etatów). 
Ogółem przewidziano 169 etatów282. 

Instrukcja zastępcy Przewodniczącego KdsBP Jana Ptasińskiego z 17 stycznia 
1956 r. wymieniała podstawowe zadania służby obserwacyjnej. Zaliczało się do 
nich ustalanie kontaktów osób obserwowanych, adresów miejsc przez nie od-
wiedzanych, ustalanie odbiorców i dostawców materiałów szpiegowskich itp. In-
strukcja jasno określała usługową rolę Biura: „zadaniem Sekcji Wywiadowczych 
Wydziałów «B» jest wykonywanie wywiadów na figurantów zlecanych zadań, 
będących w zainteresowaniu jednostek operacyjnych”283.

12 grudnia 1956 r., wraz z likwidowaniem KdsBP, zreformowano także służ-
bę obserwacyjną. W tym dniu powstało Biuro „B” MSW, podzielone tylko na 
dwa Wydziały (I: obserwacyjny i II: techniki operacyjnej). Otrzymało ono tylko 

278 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 15).
279 Ibidem, s. 16–17.
280 Ibidem, s. 25–26.
281 AIPN, 1583/638, Etaty Wydziału i Biura „B” KdsBP, [1955 r.], b.p.
282 Ibidem; AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 30–31).
283 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 30–31).
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niewiele ponad 100 etatów. Zlikwidowano dotychczasowy Wydział II oraz wyłą-
czono ze struktury nowego Biura były Oddział V Głównego Zarządu Informacji 
WP (włączony rok wcześniej), który został przeniesiony do Wojskowej Służby 
Wewnętrznej. W ten sposób zakończono krótki mariaż cywilnej i wojskowej 
służby obserwacyjnej284.

1 kwietnia 1957 r. doszło do kolejnej reformy Biura „B”, która ustaliła za-
sadniczy kształt tej jednostki w zasadzie do końca istnienia PRL. Reorganizację 
wprowadził rozkaz organizacyjny nr 080 z 24 kwietnia285.

Najważniejszym dla nas punktem rozkazu było wcielenie do Biura „B” jed-
nostki zajmującej się obserwacją dyplomatów. Jak pamiętamy, we wrześniu 
1946 r. ustalono, że działalnością tą będzie zajmował się Wydział V kontrwywia-
dowczego Departamentu I MBP. Wydział ten posiadał w tym czasie 167 etatów 
i dzielił się na kierownictwo oraz trzy sekcje. Sekcja I (agenturalno-operacyjna, 
26 etatów) zajmowała się obserwacją agenturalną obejmującą placówki dyplo-
matyczne, rezydencje przedstawicieli obcych państw oraz prywatne mieszkania 
personelu dyplomatycznego. Pracownicy sekcji wykonywali też zlecone zadania 
dotyczące wywiadów i ustaleń. Największa Sekcja II (obserwacji zewnętrznej, 
122 etaty, w tym 96 wywiadowców różnych stopni, 12 szoferów, fryzjer i 2 kraw-
ców) prowadziła, zgodnie z nazwą, obserwację zewnętrzną placówek dyploma-
tycznych oraz obywateli polskich kontaktujących się z ambasadami, a także tych, 
których podejrzewano o szpiegowską działalność na rzecz zachodnich wywia-
dów. Z kolei Sekcja III (techniki operacyjnej, 9 etatów) zajmowała się przede 
wszystkim instalowaniem łączności przewodowej i sygnalizacyjnej na potrzeby 
obserwacji286.

31 stycznia 1948 r. rozkazem organizacyjnym nr 05 Wydział V został prze-
mianowany na wspominany już Wydział „O” Departamentu I. Zlikwidowano 
wtedy Sekcję III, tworząc referat gospodarczy i brygadę transportową. Liczba 
etatów nieznacznie wzrosła – do 171287.

Dzięki tej reformie Wydział „O” stał się największym pionem Departamen-
tu I. Zatrudniał formalnie aż 171 osób288. Do jego zadań należało prowadze-
nie obserwacji zewnętrznej placówek dyplomatycznych krajów zachodnich 
i ich pracowników. Oprócz tego zajmował się werbowaniem i obsługiwaniem 

284 Ibidem, s. 32–33.
285 Ibidem, s. 33.
286 Ibidem, s. 35–36.
287 AIPN, 0649/9, t. 6, Rozkaz organizacyjny nr 05 ministra BP, 31 I 1948 r., k. 6–7.
288 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 05 z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15.
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„pomocniczej sieci informacyjnej”, wykorzystywanej przy obserwacji, a także 
współpracował z innymi wydziałami i ich siecią agenturalną w ustalaniu faktów 
dotyczących obserwowanych osób289. Wydział „O” dzielił się na pion kierowni-
czy, Sekcję I, Sekcję II, Referat Gospodarczy oraz Brygadę Transportową290.

Kierownictwo Wydziału „O” miało klasyczną strukturę, tworzyli je: naczelnik, 
zastępca, sekretarz i (czasowo) 2 maszynistki. Sekcja I, zwana agencyjno-ustale-
niową, dysponowała 32 etatami: kierownika, zastępcy kierownika, 8 starszych 
referentów, 16 referentów i 6 młodszych referentów291. Zarządzenie nr 24/50 
dyrektora Departamentu I z 19 sierpnia 1950 r. usankcjonowało praktykowany 
już prawdopodobnie wcześniej podział tej Sekcji na trzy referaty: referat agencyj-
ny A, referat agencyjny B i referat ustaleniowy292. Referat agencyjny A werbował 
i obsługiwał pomocniczą sieć informatorów, rozmieszczonych przy placówkach 
dyplomatycznych i przy mieszkaniach pracowników tych instytucji. Werbunek 
następował pod kątem zapotrzebowania Wydziałów, za zgodą dyrektora Depar-
tamentu. Referat agencyjny B prowadził z kolei rozpracowanie obiektowe hoteli 
i lokali zamieszkanych czy odwiedzanych przez zachodnich dyplomatów. Rów-
nież dysponował swoją siecią informacyjną, a zdobyte dane przesyłał w formie 
komunikatów odnośnym Wydziałom. Referat ustaleniowy odtwarzał natomiast 
kontakty wynikające z obserwacji zewnętrznej prowadzonej przez Sekcję II Wy-
działu „O” i doniesień sieci pomocniczej Sekcji I tego Wydziału. Wyznaczał też 
konkretnych pracowników do wykonywania zleceń innych pionów293.

Sekcja II Wydziału „O”, zajmująca się właściwą obserwacją zewnętrzną, była 
zdecydowanie najliczniejsza. Przeznaczono dla niej 116–118 etatów: kierownika, 
zastępcy, 2 maszynistek (do 1951 r.), 6 brygadierów-kierowników grupy (kpt.), 
20 starszych wywiadowców (por.), 60 wywiadowców (ppor.), 16 młodszych 
wywiadowców (chor.) i 12 młodszych wywiadowców-szoferów (chor.). Referat 
Gospodarczy Wydziału „O” tworzyli: oficer zaopatrzeniowy (por.), młodszy ofi-
cer zaopatrzeniowy (chor.), rachmistrz, 3 krawców, 2 szewców, fryzjer-charak-
teryzator, „teletechnik” (ppor.)294 oraz 2 szatniarzy. Wreszcie w skład Brygady 

289 AIPN, 01062/18, t. 1, Instrukcja nr 7/50 dyrektora Departamentu I w sprawie organiza-
cji współdziałania komórek operacyjnych Departamentu I z Wydziałem „O”, 19 VIII 1950 r., 
k. 82–87.
290 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 05 z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15.
291 Ibidem.
292 AIPN, 01062/18, t. 1, Zarządzenie nr 24/50 dyrektora Departamentu I MBP, 19 VIII 1950 r., 
k. 81.
293 Ibidem, Instrukcja nr 7/50 dyrektora Departamentu I w sprawie organizacji współdziałania 
komórek operacyjnych Departamentu I z Wydziałem „O”, 19 VIII 1950 r., k. 82–87.
294 Być może chodzi o pracownika obsługującego linie telefoniczne.
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Transportowej wchodzili kierownik garażu (por.) i trzech cywilnych dyspozy-
torów295. Odtworzona struktura Wydziału „O” nakazuje zweryfikowanie infor-
macji podanej przez Zbigniewa Nawrockiego, według którego Wydział powstał 
dopiero w 1949 r.296 Datę tę należałoby przesunąć o rok. Być może było jeszcze 
i tak, że przez cały 1948 r. Wydział ten organizowano, a właśnie w 1949 r. zaczął 
w pełni funkcjonować. Możliwe także, że wtedy go zreformowano.

Ponad pięć lat później rozkaz organizacyjny nr 063 z 27 maja 1953 r. wpro-
wadził kolejną modyfikację: Wydział „O” otrzymał teraz nazwę Wydziału VIII 
Departamentu I MBP. Ogólna liczba etatów spadła do 160297.

Pion ten składał się z dwóch sekcji, Referatu Techniczno-Operacyjnego, Refe-
ratu Gospodarczego i Brygady Transportowej. Kierownictwo dysponowało 4 eta-
tami (naczelnika, 2 zastępców i sekretarza). Sekcja I miała 20 etatów (kierownika, 
5 starszych referentów, dziesięciu referentów i czterech młodszych referentów). 
Najliczniejsza Sekcja II dysponowała 117 stanowiskami: kierownika, dwóch 
starszych referentów (zastępca kierownika w randze kapitana i sekretarz w randze 
kapitana), 8 brygadierów (kpt.), 25 starszych wywiadowców (por.), 42 wywia-
dowców (ppor.), 25 wywiadowców-kierowców (ppor.) i 14 młodszych wywia-
dowców (chor.). Referat Techniczno-Operacyjny zatrudniał 5 osób: 2 starszych 
referentów, 2 referentów i radiotechnika (ppor.). Referat Zaopatrzenia dyspono-
wał 4 etatami: oficera zaopatrzenia (por.) i 3 cywilnymi: krawca, fryzjera-cha-
rakteryzatora i szatniarza. Wreszcie w Brygadzie Transportowej miało pracować 
10 osób, w tym 4 wojskowych: kierownik garażu (por.) i 3 dyspozytorów (ppor.) 
oraz sześciu cywilów: 4 mechaników i 2 pomocników mechaników298.

Wraz z utworzeniem KdsBP, rozkazem organizacyjnym nr 017 z 11 marca 
1955 r. obserwacja dyplomatyczna została podporządkowana nowej jednostce: 
Wydziałowi IX Departamentu II KdsBP (rozkaz obowiązywał od 1 kwietnia). 
Nastąpiła dalsza redukcja etatów (najbardziej straciła Sekcja II), choć zachowano 
podział na trzy sekcje299.

Mimo wszystko Wydział IX stał się największą jednostką kontrwywiadu, 
zatrudniającą 134 osoby. Jego głównym zadaniem była obserwacja zewnętrzna 

295 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 05 z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15.
296 Z. Nawrocki, Struktury aparatu bezpieczeństwa…, s. 29, zob. też Z dziejów kontrwywiadu 
w Polsce Ludowej…, s. 47.
297 AIPN, 1572/2591, Rozkaz organizacyjny nr 063, 27 V 1953 r., k. 162; zob. ten sam doku-
ment w: AIPN, 1572/171, k. 91.
298 AIPN, 1572/2598, Etat nr 01/13. Wydział VIII Departamentu I MBP. Zatwierdzono roz-
kazem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), 27 V 1953 r., k. 35–36.
299 AIPN, 1583/42, Rozkaz organizacyjny nr 017 Przewodniczącego KdsBP, 11 III 1955 r., b.p.



105

INWIGILACJA DYPLOMATÓW: WYMIAR STRUKTURALNY (1945–1989)

placówek dyplomatycznych USA, Anglii oraz Francji wraz z ich personelem300. 
Dzielił się na trzyosobowe kierownictwo (naczelnik i dwóch zastępców), jedno-
osobowy sekretariat, Grupę do Specjalnych Zadań i trzy sekcje. Grupa dyspo-
nowała 5 etatami (2 starszych referentów i 3 referentów). Sekcja I dysponowała 
50 etatami: kierownika, 3 brygadierów, 15 starszych wywiadowców, 15 wywia-
dowców, 15 wywiadowców-kierowców  i sekretarki-maszynistki. Sekcja II liczyła 
59 stanowisk: kierownika, 3 brygadierów, 15 starszych wywiadowców, 22 wy-
wiadowców, 17 wywiadowców-kierowców i sekretarki-maszynistki. Pomocnicza 
Sekcja III (nie zawsze określana tą nazwą) miała zatrudnić 16 pracowników: kie-
rownika, starszego referenta, 2 referentów, 3 dyspozytorów oraz 9 pracowników 
cywilnych: szatniarza, 2 krawców, 3 mechaników, 2 „robotników placowych” 
i elektryka-montera301.

Poważne przeobrażenia Wydział IX przeżył zaledwie kilka miesięcy później, 
7 grudnia 1955 r., kiedy to rozkaz organizacyjny nr 160 Przewodniczącego KdsBP 
znacznie zwiększył jego stan etatowy – do 326 osób302. Utworzono wewnątrz 
niego trzy nowe sekcje: Sekcja IV (technika operacyjna) otrzymała 13 stano-
wisk: kierownika, po 2 „starszych teletechników”, starszych radiotechników i ra-
diotechników oraz po 3 starszych fotografów i fotografów. Sekcję V (transport) 
tworzyły 74 stanowiska: kierownika, 3 dyspozytorów, 60 wywiadowców-kie-
rowców, magazyniera, 2 elektryków-monterów, 3 mechaników, 2 „robotników 
placowych” oraz 2 osób określanych jako „pomoc fachowa”. Wreszcie Sekcja VI 
(„ogólna”) zatrudniała 10 osób: 6 wojskowych (kierownik, 3 starszych referen-
tów, 2 referentów) i 4 cywili (po 2 krawców i szatniarzy). Ponadto ograniczono 
rozmiary Grupy do Specjalnych Zadań, likwidując dwa stanowiska referentów303. 

Zmiany nie ominęły istniejących dotychczas trzech sekcji Wydziału IX, nazy-
wanych „obserwacyjnymi”. W Sekcji I zlikwidowano grupę wywiadowców-kie-
rowców, zwiększono liczbę starszych wywiadowców do 18 i awansowano ich do 
stopnia kapitana. Liczba wywiadowców wzrosła do 51. Otrzymali oni stopień po-
rucznika. W Sekcji II dokonano dokładnie takich samych zmian. Stan liczbowy 
Sekcji II zrównał się z Sekcją I, osiągając 74 etaty. Jeszcze bardziej rozbudowano 

300 AIPN, 1583/611, Pismo Przewodniczącego KdsBP do premiera Józefa Cyrankiewicza, 
[wrzesień 1955 r.], k. 11.
301 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem orga-
nizacyjnym nr 017 Przewodniczącego KdsBP, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami),  
11 III 1955 r., k. 1–9.
302 AIPN, 1583/42, Rozkaz organizacyjny nr 0160 Przewodniczącego KdsBP, 7 XII 1955 r., k. 235.
303 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/1. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem orga-
nizacyjnym nr 017 Przewodniczącego KdsBP, 11 III 1955 r. (z późniejszymi zmianami),  
11 III 1955 r., k. 1–9.
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Sekcję III – też do 74 stanowisk (kierownika, sekretarki-maszynistki, 3 brygadie-
rów, 18 starszych wywiadowców w randze kapitana i 51 wywiadowców w randze 
porucznika)304.

Zmiany te wiązały się zapewne z nową polityką placówek dyplomatycznych: 
przestały one już praktycznie zajmować się zlikwidowanym polskim podziemiem 
zbrojnym, skupiając się na penetracji życia politycznego, społecznego i gospo-
darczego PRL, przede wszystkim przez nawiązywanie kontaktów z Polakami. 
W miarę liberalizacji ustrojowej rosła także ich aktywność i liczebność, co wyma-
gało kontrposunięć aparatu bezpieczeństwa. Jednocześnie, wraz ze wzrastającym 
poziomem wymiany osobowej, zwiększała się liczba Polaków kontaktujących się 
z zachodnimi placówkami.

W 1956 r. doszło do mniej istotnych przeszeregowań w organizacji etatowej 
wydziału. Grupa do Specjalnych Zadań oraz Sekcje I, II, III i IV nie zmieniły 
swych rozmiarów, jedynie w pierwszych trzech sekcjach zniknęli brygadierzy, 
zastąpieni przez oficerów-wywiadowców. W Sekcji V dyspozytorów przeniesio-
no do grupy cywilów, w VI zaś cały personel uznano za cywilny. Z pomysłu 
tego wycofano się w sierpniu 1956 r., kiedy to zreformowano Sekcje IV, V i VI. 
Odtąd Sekcja IV składała się z 13 etatów wojskowych: starszego oficera tech-
nicznego operacyjnego, 7 oficerów technicznych operacyjnych i 5 młodszych 
oficerów technicznych operacyjnych. W Sekcji V wyróżniono stanowiska: star-
szego oficera technicznego operacyjnego, 5 oficerów technicznych operacyjnych 
i 2 młodszych oficerów technicznych operacyjnych, a także 60 wywiadowców-
-kierowców, 3 dyspozytorów i magazyniera. W końcu w Sekcji VI do grupy 
wojskowej przesunięto kierownika – starszego oficera305.

Wraz z powstawaniem MSW 12 grudnia 1956 r. rozkazem organizacyjnym 
nr 02 zmieniono nazwę wydziału na Wydział XI Departamentu II MSW. Stan 
ten przetrwał jednak tylko do kwietnia 1957 r., kiedy to włączono nowo utwo-
rzony Wydział XI do samodzielnego Biura „B” MSW306. W tym momencie za-
kończył się podział na obserwację „krajową” i „dyplomatyczną”.

Po połączeniu obu jednostek obserwacyjnych odnowione Biuro „B” liczyło aż 
441 etatów. Pomysł połączenia obu struktur wysunął już w 1951 r. zastępca na-
czelnika Wydziału „A” mjr Józef Wojciechowski, który postulował scalenie na te-
renie Warszawy Wydziału „A” MBP, Wydziału „A” WUBP i Wydziału „A” UBP 

304 Ibidem.
305 AIPN, 1583/616, Etat nr 02/20. Departament II KdsBP. Zatwierdzono rozkazem organiza-
cyjnym nr 058 Przewodniczącego KdsBP, 3 IV 1956 r. (z późniejszymi zmianami), 3 IV 1956 r., 
k. 12–20.
306 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 38–40).
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Schemat jednostek obserwacyjnych aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1957*

Wydział VII (obserwacyjny)  
Departamentu I MBP,  

początek 1945 r.

Sekcja IV (obserwacyjna) RBP,  
lipiec 1944 r.

Wydział II (wywiadowczo-ustaleniowy) 
Departamentu I MBP,  

początek 1945 r.

Sekcja II (wywiadowczo-ustaleniowa) RBP,  
lipiec 1944 r.

Wydział „A” Departamentu I MBP  
(wywiadowczo-ustaleniowy),  

6 IX 1945 r.
Wydział V 

Departamentu I MBP  
(obserwacja 

„dyplomatyczna”),  
6 XI 1945 r. Wydział III MBP  

(obserwacja „krajowa”), 
6 XI 1945 r. 

Wydział „O”  
Departamentu I MBP  

31 I 1948 r Wydział III MBP 6 IX 1945 r.

Wydział III „A” MBP 27 XI 1945 r.
Wydział VIII 

Departamentu I MBP  
1 VI 1953 r. Wydział „A” MBP 25 III 1946 r.

Sekcja Realizacji Wy-
działu Śledczego MBP 

12 VI 1946 r.

Wydział IX 
Departamentu II 

KdsBP  
1 IV 1955 r.

Wydział „B” KdsBP 1 IV 1955 r. Oddział V GZI WP 
X 1955 r.

Wydział XI 
Departamentu II 

MSW  
12 XII 1956 r.

Biuro „B” KdsBP 1 I 1956 r.

Biuro „B” MSW 12 XII 1956 r. Oddział GZI WP  
12 XII 1956 r.

* Opracowanie własne na podstawie AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwie-
cień 1982 r.], b.p. (s. 38–40)., s. 54.
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m.st. Warszawy w celu utrudnienia dekonspiracji działań operacyjnych. Ważną 
przyczyną zreformowania Biura było poza tym to, że wraz z odwilżą podział 
na „dyplomatyczne” i „krajowe” zadania obserwacyjne stawał się – wobec coraz 
bardziej intensywnych kontaktów dyplomatów z Polakami – sztuczny i nieuży-
teczny, niepotrzebnie rozpraszając siły SB307.

Streszczając pierwszy okres funkcjonowania służb obserwacyjnych wewnątrz 
aparatu bezpieczeństwa, warto przedstawić uproszczony schemat organizacyjny 
tego bardzo ważnego dla naszego tematu pionu, ułatwiający zrozumienie jego 
dość skomplikowanych przekształceń. Schemat dotyczy jedynie struktur central-
nych. Warto zauważyć, że w okresie podziału na obserwację „krajową” i „dy-
plomatyczną” (1945–1957) struktury „dyplomatyczne” nie miały swoich odpo-
wiedników w terenie. Po 1957 r. Biuro „B” posiadało odpowiedniki w postaci 
Wydziałów „B” KW MO, dzielących się zwykle na sekcję (lub sekcje) obserwa-
cyjną (obserwacyjne), sekcję ds. hotelowych i grupę do zdań specjalnych308.

Tak więc od kwietnia 1957 r. Biuro było podzielone na dziesięć jednostek: 
–  kierownictwo (dyrektor i dwóch zastępców);
–  Inspektorat: nadzór nad terenowymi odpowiednikami biura – wydziałami „B”;
–  Wydział I (trzy sekcje): tajna obserwacja zachodnich attaché wojskowych;
–  Wydział II (trzy sekcje): tajna obserwacja zachodnich dyplomatów 

cywilnych;
–  Wydział III (trzy sekcje): tajna obserwacja zachodnich dziennikarzy akredy-

towanych w Polsce;
–  Wydział IV (cztery sekcje): tajna obserwacja obywateli polskich pozostają-

cych w zainteresowaniu jednostek operacyjnych;
–  Wydział V (trzy sekcje): tajna obserwacja i ustalenia „kontaktów” odwiedza-

jących zachodnie ambasady;
–  Wydział VI (cztery sekcje): technika operacyjna oraz organizacja tzw. punk-

tów zakrytych (PZ) i lokali kontaktowych (LK) dla potrzeb obserwacji i za-
bezpieczenia hoteli;

– Wydział VII (trzy sekcje): transportowy;
– Wydział Ogólny: kancelaria i sekcja gospodarcza309.
Z naszego punktu widzenia najbardziej interesujące były Wydziały I, II i V. 

Ogólnie w pracy Biura kwestiom dyplomatycznym poświęcono zdecydowa-
nie najwięcej miejsca. 17 maja 1958 r. weszła w życie instrukcja nr 004/58 

307 Ibidem, s. 42–43.
308 Ibidem, s. 52–53.
309 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 14–16; AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, 
[styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 42–43).
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o organizacji pracy i wykonywaniu zadań obserwacyjnych przez Biuro „B” 
MSW, sporządzona przez długoletniego dyrektora tego pionu (w latach 1956–
1964) płk. Michała Drzewieckiego. Co charakterystyczne, z ogólnych zadań 
obserwacyjnych wyraźnie wyodrębniono cechy obserwacji zewnętrznej doty-
czącej zachodnich placówek. Świadczy to o wadze tego zagadnienia dla Biura 
i całej SB. Podkreślano, że cel obserwacji dyplomatów stanowiło „ustalenie prze-
jawianych zainteresowań przez te osoby oraz wykrywanie [osób] prowadzących 
działalność szpiegowską”. Były to bardzo szerokie wytyczne. Ową „działalność 
szpiegowską” zamierzano wykrywać przez ustalanie osób, z którymi kontak-
towali się (lub usiłowali kontaktować) dyplomaci; wykrywanie szpiegowskich 
skrytek i schowków („martwych skrzynek”); „zabezpieczanie korespondencji” 
wrzucanej przez dyplomatów do skrzynek pocztowych lub nadawanej na po-
czcie (a więc bezpośrednio nie wspominano o chronionej prawem międzynaro-
dowym poczcie dyplomatycznej); a także dokumentowanie ujawnionej w toku 
obserwacji działalności przestępczej. Należy zauważyć, że w instrukcji potwier-
dzono wyłączenie z zakresu działań Biura „B” aktywności stricte operacyjnej 
(tzw. wywiadów-ustaleń i realizacji, np. zatrzymań), co poświadcza głównie 
usługowy charakter tego pionu310.

Wprowadzona w 1957 r. struktura w zasadniczym zrębie przetrwała długie lata. 
Rzadziej niż w wypadku Departamentu II zmieniali się dyrektorzy Biura: w 1964 r. 
Michała Drzewieckiego zastąpił Bonifacy Jedynak, pozostający na stanowisku do 
1971 r. Jego następcami byli Lech Krawczyk (1971–1985) oraz Zenon Daroszewski 
(1985–1990)311. Zachodzące w tym okresie zmiany strukturalne miały charakter 
raczej kosmetyczny, czasem wręcz dosłownie: we wrześniu 1960 r. przy Inspektora-
cie utworzono komórkę charakteryzacji, która 1 kwietnia 1962 r. przekształciła się 
w samodzielną sekcję ds. charakteryzacji. Później tworzono również inne jednostki 
techniczne, np. Centralne Laboratorium Fotograficzne (w maju 1965 r.) i sekcję 
filmową (w 1966 r.), skupiającą się nie tylko na dokumentowaniu działalności dy-
plomatów, ale także tworzącą materiały szkoleniowe312.

Modyfikacjom ulegały także komórki „merytoryczne”. 10 września 1965 r. 
utworzono nowy Wydział VI, który zajął się prowadzeniem obserwacji jawnej 
(wszystkie inne wydziały zajmowały się obserwacją tajną) attaché wojskowych 

310 AIPN 1585/4960, Instrukcja nr 004/58 dyrektora Biura „B” o organizacji pracy i wykony-
waniu zadań obserwacyjnych przez Biuro „B” MSW, 17 V 1958 r., b.p.; por. M. Komaniecka, 
Wprowadzenie [w:] Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpie-
czeństwa (1945–1989), red. M. Komaniecka, Kraków 2010, s. 27–28.
311 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 250; Aparat bezpieczeństwa 
w Polsce…, t. 3, s. 69.
312 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 46).
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Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. Nastąpiło w ten 
sposób przesunięcie numeracji starych wydziałów313. Powołanie nowej komórki 
wiązało się ze wzrostem aktywności tych attaché, ale także – ze wzrostem zapo-
trzebowania na obserwację. W 1970 r. w nowym Wydziale VI utworzono sekcję 
agenturalną, której zadaniem było przedłużenie obserwacji jawnej – już w formie 
tajnej – w miejscach zamieszkania figurantów oraz w miejscach najczęściej przez 
nich odwiedzanych. Temu „przedłużeniu” służyło – zgodnie z nazwą sekcji – 
wykorzystanie osobowych źródeł informacji314. Wiązało się to ze stopniowym 
zanikiem nieprzynoszącej wielu korzyści obserwacji jawnej. W jednej z notatek 
z 1967 r. dyrektor Biura „B” Bonifacy Jedynak podkreślał fakt, że wyspecjalizo-
wanie się osobnej jednostki w wąskiej kategorii attaché wojskowych dowodzi 
szczególnego stosunku kontrwywiadu do tej grupy dyplomatów315. Nieco wcze-
śniej, 1 czerwca 1967 r., do Biura włączono mikroskopijną, czteroosobową jed-
nostkę Oddziału Służby Kryminalnej KG MO (Wydział VI obserwacji i techniki 
operacyjnej) wraz z jej odpowiednikami w terenie316.

W czerwcu 1972 r., zgodnie z koncepcją kierownictwa Biura „B” zatwierdzo-
ną przez ministra SW 7 marca, powołano do życia Wydział IX Biura. Jego dzia-
łalność koncentrowała się wokół hoteli zamieszkiwanych przez cudzoziemców. 
Ponad rok później, w grudniu 1973 r., na podstawie dotychczasowego Inspek-
toratu powstał Wydział Inspekcji, Analiz i Informacji Biura „B”. Zajmował się 
on przede wszystkim teorią obserwacji, taktyką i logistyką. Szybko jednostka ta 
podzieliła się na Wydział X (kontrola jednostek terenowych i szkolenie zawodo-
we) oraz Wydział XI (analiza dokumentacji)317.

Ważna zmiana nastąpiła w kwietniu 1974 r., kiedy to nastąpiło połączenie 
Wydziałów I i II w jeden Wydział II, kontrolujący dyplomatów amerykańskich 
i brytyjskich. Jednocześnie stworzono nowy Wydział I, mający charakter koor-
dynacyjno-pomocniczy: do jego zadań zaliczało się tworzenie systemu stałych 
i czasowych punktów zakrytych; koordynowanie działań wszystkich jednostek 
Biura przez utworzone Stanowisko Dowodzenia; współpraca z Batalionem Spe-
cjalnym MO i „służbą nieetatową” oraz załatwianie dokumentów legalizacyjnych 
na potrzeby Biura. W tym czasie wcielono też samodzielną sekcję charakteryzacji 

313 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 14–16.
314 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 46–47).
315 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW na Kolegium MSW, [IV 
1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami). W źródle tym Wydział otrzymał numer porządkowy IX. 
Wydaje się, że numer ten umieszczono przez pomyłkę.
316 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 47).
317 Ibidem, s. 47–48.
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do Wydziału VII (techniki operacyjnej)318. Pojawiające się w tych wyliczeniach 
terminy i techniki zostaną opisane w kolejnych rozdziałach.

Ogólnie w połowie lat siedemdziesiątych Biuro składało się z jedenastu wy-
działów i Samodzielnej Sekcji Ogólnej. Najważniejsze dla nas znaczenie miał na 
pewno Wydział I, a także Wydziały II i V, które obserwowały personel placówek 
dyplomatycznych państw zachodnich. Dodajmy, że Wydziały III i IV zajmowały 
się zachodnimi obcokrajowcami, którzy nie zaliczali się do dyplomatów319.

W następnych latach dochodziło do kolejnych przetasowań, z których najważ-
niejsze wprowadzono 15 czerwca 1977 r. Minister SW powołał wtedy dwa nowe 
wydziały Biura: Wydział XII (film i fotografia operacyjna) oraz Wydział XIII 
utworzony z Wydziału Ogólnego. Numeracja ta przetrwała niewiele ponad rok: 
20 listopada 1978 r. zarządzenie organizacyjne nr 061 usankcjonowało nowy po-
dział, o dość niejasnych konturach. Pojawił się w nim nowy wydział, który uzy-
skał numer porządkowy VI. Dotychczasowy Wydział VI stał się Wydziałem XIII. 
Nowa organizacja rozrastającego się stale Biura wyglądała następująco:

– kierownictwo;
– Wydział I: koordynacja, organizacja LK i PZ;
– Wydziały II, V i VI: obserwacja personelu placówek dyplomatycznych;
–  Wydziały III, IV: obserwacja cudzoziemców niebędących dyplomatami, 

a także obywateli polskich;
– Wydział VII: łączność, kamuflaż, charakteryzacja;
– Wydział VIII: transport, zaopatrzenie;
– Wydział IX: operacyjne zabezpieczenie hoteli;
– Wydział X: kontrola i szkolenia;
– Wydział XI: analiza dokumentacji operacyjnej;
– Wydział XII: fotografia, film, środki chemiczne;
– Wydział XIII: „przedłużenie obserwacji przez osobowe źródła informacji”
– Wydział XIV: ogólny320.
Warto zwrócić uwagę, że zagadnieniami dyplomatycznymi zajmowały się aż 

trzy wydziały. Dodatkowo obserwacja obywateli polskich również mogła do-
tyczyć ambasad, a ściślej – Polaków je odwiedzających. Nie ulega wątpliwości, 
że kwestie te nadal zaliczały się do priorytetowych i najważniejszych (niemal 
dominujących) zadań jednostki. Co ciekawe, w siódmej dekadzie XX w. sys-
tematycznie rosła liczba etatów w Biurze „B” (przy w miarę stabilnej sytuacji 

318 Ibidem, s. 48; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 14–16.
319 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 33–34.
320 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 49).
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w Departamencie II). Jeśli w 1971 r. liczbę etatów określano na 665321, to 
w 1980 r. było ich już 950 (ogólna liczebność SB wzrosła w tym okresie z nieca-
łych 5 tys. funkcjonariuszy mundurowych do blisko 5900)322. Oczywiście te licz-
by nie musiały pokrywać się ze stanem faktycznym, niemniej szczególny wzrost 
rozmiarów pionu obserwacyjnego jest wyraźny.

Do zadań Biura, zawartych w zarządzeniu, zaliczono nie tylko realizowanie 
tzw. zleceń na obserwację, lecz także prowadzenie rozpoznania operacyjnego 
w miejscach przebywania dyplomatów i innych cudzoziemców z krajów zachod-
nich, organizowanie punktów obserwacyjnych, mieszkań konspiracyjnych, loka-
li kontaktowych, doskonalenie technik operacyjnych itp.323 Zyskujące na znacze-
niu Biuro w naturalny sposób dążyło do rozszerzania swych kompetencji.

Tendencje te w ograniczonym stopniu przekładały się na określane odgórnie 
zakresy obowiązków tego pionu. Najszerzej zadania Biura „B” MSW sformuło-
wano w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 042/72 ministra SW z 8 maja 1972 r. 
(w sprawie organizacji Departamentu II)324 oraz w zarządzeniu nr 0110/73 mi-
nistra SW z 19 listopada 1973 r. (w sprawie organizacji Biura „B”)325. W doku-
mentach tych stwierdzano, że Biuro „B”:

–  uczestniczy w realizacji przedsięwzięć specjalnych wobec obiektów i osób 
inwigilowanych przez Departament II;

–  uzyskuje informacje i dowody na szpiegowską działalność cudzoziemców;
–  organizuje stałe rozpoznanie cudzoziemców w hotelach „obsługiwanych” 

przez kontrwywiad z wykorzystaniem środków i możliwości operacyjnych;
–  prowadzi obserwację obiektów i osób na podstawie zleceń;
–  organizuje wstępne rozpoznanie operacyjne w miejscach zamieszkania dy-

plomatów kontrolowanych operacyjnie przez Departament II.
Jak widać, w miarę upływu lat rzeczywiście Biuro poszerzało swoje kompeten-

cje. Nie zajmowało się już tylko obserwacją, ale zyskało możliwości prowadzenia 
pełnego rozpoznania (z wykorzystaniem własnej sieci agenturalnej) w hotelach 
i miejscach zamieszkania dyplomatów oraz miejscach najczęściej przez nich 

321 AIPN, 1585/11504, Zestawienie zbiorcze stanu etatowego MSW na dzień 28 lutego 1971 r., 
[1971 r.], b.p. (s. 34).
322 Ibidem, Zestawienie zbiorcze stanu etatowego MSW na dzień 31 października 1980 r., 
[1980 r.], b.p. (s. 7).
323 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 49 i n.).
324 AIPN, 02220/33, Zarządzenie nr 042/72 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulami-
nu organizacyjnego Departamentu II MSW, 8 V 1972 r., k. 1–20.
325 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r, b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
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odwiedzanych. W latach siedemdziesiątych dopuszczono również Biuro do pro-
wadzenia własnych spraw obiektowych dotyczących hoteli. Na początku kolej-
nej dekady, w ramach opracowywania ogólnopolskiego systemu kontroli ruchu 
dyplomatów i cudzoziemców z Zachodu, tendencja do rozszerzania kompetencji 
Biura umacniała się: w lipcu 1981 r. dyrektor pionu „B” Lech Krawczyk, za zgo-
dą dyrektora Departamentu II MSW, zwrócił się do zastępców komendantów 
KW MO ds. SB z prośbą o przeniesienie sieci tzw. źródeł sygnalizacyjno-infor-
macyjnych z wydziałów II do wydziałów „B”326.

Zarządzenie nr 0057 ministra spraw wewnętrznych z 2 września 1985 r. okre-
śliło nowy regulamin i zakres działania Biura „B”, nieróżniący się zbytnio od 
poprzednich. Nieco wcześniej, w maju, szef MSW zatwierdził „Ramowy plan 
udoskonalania pracy i wyposażenia technicznego Biura B MSW”. Według obu 
dokumentów Biuro w dalszym ciągu było odpowiedzialne za organizowanie 
i prowadzenie całokształtu działalności w zakresie tajnej obserwacji zewnętrznej, 
a także wstępnego rozpoznania operacyjnego osób i obiektów dla potrzeb jedno-
stek operacyjnych ministerstwa327.

Celem obserwacji niezmiennie pozostawało wykrycie „wrogiej i przestępczej 
działalności oraz zapobieżanie [sic!] lub jej przerwanie”, jak również dokumen-
towanie. W tym celu Biuro miało prowadzić działania obserwacyjne i rozpo-
znawcze oraz – jak zawsze – realizować zlecenia jednostek operacyjnych. Wciąż 
zajmowało się też organizowaniem i utrzymywaniem punktów zakrytych, prowa-
dzeniem ewidencji obserwowanych osób, faktów i zjawisk, a także współdziała-
niem z innymi pionami. Jeśli chodzi o śledzenie dyplomatów, Biuro niezmiennie 
miało ujawniać ich ewentualną działalność wywiadowczą, a także współuczest-
niczyć w przedsięwzięciach operacyjnych (kombinacjach operacyjnych, tajnych 
przeszukaniach, instalowaniu podsłuchów itp.)328.

We wrześniowym zarządzeniu wymieniano ponadto jednostki, które mia-
ły uprawnienia do zlecania Biuru zadań obserwacyjnych. Takie zadania mogli 

326 AIPN, 02376/3, Pismo dyrektora Biura „B” MSW do zastępców komendantów KW MO 
ds. SB w sprawie źródeł sygnalizacyjno-informacyjnych, 31 VII 1981 r., k. 17.
327 AIPN, 01096/10, Zarządzenie nr 0057/85 ministra SW w sprawie zakresu działania i or-
ganizacji Biura „B” MSW, 2 IX 1985 r., k. 7–7/1 (koperta); zob. ten sam dokument w: AIPN, 
0044/27, b.p.; zob. też AIPN, 01521/2680, Lechosław Kwiatkowski, Marek Poklepa, Udział taj-
nej obserwacji zewnętrznej w procesie rozpoznawania i wykrywania wywiadowczej działalności 
pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie w latach 1983–1985, Legionowo 
1987, b.p. (s. 55–58); AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” 
w ustalaniu rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów 
kapitalistycznych, Legionowo 1988, b.p. (s. 5–14).
328 AIPN, 01096/10, Zarządzenie nr 0057/85 ministra SW w sprawie zakresu działania i orga-
nizacji Biura „B” MSW, 2 IX 1985 r., k. 7–7/1 (koperta).
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formułować: dyrektorzy (i ich zastępcy) Departamentów I, II, III, IV, V, VI i Kadr; 
dyrektorzy Biura Studiów SB, Śledczego, Kryminalnego, do walki z Przestęp-
stwami Gospodarczymi, Dochodzeniowo-Śledczego; dyrektor Zarządu Ochrony 
Funkcjonariuszy, szef Zarządu WSW Jednostek Wojskowych MSW (i jego za-
stępcy), szef Zarządu Zwiadu Dowództwa WOP (i jego zastępcy), szef Zarządu II 
Sztabu Generalnego WP (i jego zastępcy), szefowie zarządów WSW MON (i ich 
zastępcy) oraz szefowie WUSW i zastępcy szefów WUSW ds. SB i MO329. Wobec 
takiej mnogości zleceniodawców – cywilnych i wojskowych – nie mogą dziwić 
duże rozmiary Biura i fakt, że jego dyrektorzy narzekali na niedobór kadr.

Zarządzenie nr 0057/85 i następujące po nim szczegółowe instrukcje wpro-
wadziły zarazem nową strukturę organizacyjną Biura, w sumie niewiele różniącą 
się od dotychczasowej. Pion obserwacyjny został podzielony na szesnaście wy-
działów. Wydziały I, II i III nazywano „dyplomatycznymi”. Realizowały one 
nadsyłane z pionów wywiadu i kontrwywiadu zlecenia tajnych obserwacji pla-
cówek dyplomatyczno-konsularnych, a także cudzoziemców i polskich obywa-
teli podejrzanych o działalność szpiegowską. Wydział I interesował się Stanami 
Zjednoczonymi, Kanadą, Holandią, Danią i Szwajcarią; Wydział II – Wielką 
Brytanią, Francją, Japonią, Szwecją, Australią, Indonezją, Chinami, Brazylią, 
Argentyną, Irakiem, Iranem i Nigerią; Wydział III – RFN, Włochami, Belgią, 
Austrią, Portugalią, Hiszpanią, Finlandią, Turcją, Grecją, Tunezją, Pakistanem, 
Organizacją Wyzwolenia Palestyny, Marokiem, Tajlandią, Meksykiem, Bangla-
deszem i Urugwajem. Dodatkowo w Wydziale I działała sekcja do zadań specjal-
nych, realizująca bezpośrednie polecenia kierownictwa MSW330.

Do stricte obserwacyjnych jednostek zaliczały się także Wydziały IV i V. Ten 
pierwszy prowadził tajne obserwacje cudzoziemców na zlecenie Departamen-
tów III, IV i Biura Studiów, z kolei ten drugi – Departamentów V, VI oraz 
MO. Struktury te specjalizowały się w inwigilowaniu bliżej niesprecyzowanych 
„przedsięwzięć specjalnych” oraz demonstracji331.

Zadaniem Wydziału VI było prowadzenie obserwacji stacjonarnej ze stałych 
punktów zakrytych. Co dla nas istotne, interesowano się szczególnie placówkami 
dyplomatycznymi i mieszkaniami osób rekrutujących się z ich personelu. Wydział 
organizował też stałe i stacjonarne punkty zakryte w ramach konkretnych spraw, 

329 Ibidem.
330 Ibidem; AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustala-
niu rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitali-
stycznych, Legionowo 1988, b.p. (s. 5–14).
331 AIPN, 01096/10, Zarządzenie nr 0057/85 ministra SW w sprawie zakresu działania i orga-
nizacji Biura „B” MSW, 2 IX 1985 r., k. 7–7/1 (koperta).
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a także zajmował się prowadzeniem lokali kontaktowych i mieszkań konspiracyj-
nych; jak również legalizacją tych wszystkich form obserwacji, transportu opera-
cyjnego i samych wywiadowców. Wydział VII zajmował się werbowaniem tajnych 
współpracowników w pobliżu miejsc zamieszkania dyplomatów oraz miejsc często 
przez nich odwiedzanych. Do jego zadań zaliczała się także pomoc w organizacji 
przedsięwzięć specjalnych w tych mieszkaniach (chodziło najpewniej o przeszuka-
nia, instalowanie podsłuchów itp.). Ponadto funkcjonariusze tej jednostki zabez-
pieczali operacyjnie wypożyczalnie samochodów dla obcokrajowców332.

Wydział VIII skupiał się na ewidencji osób, faktów i zjawisk interesujących 
Biuro „B”. Analizował również zgromadzone informacje i dokumentację oraz 
wprowadzał do komputerowego systemu ewidencyjnego dane o inwigilowanych. 
Pełnił więc funkcje podobne do analogicznego Wydziału VIII Departamentu II 
MSW. Wydział IX Biura „B” specjalizował się za to w „kontrwywiadowczej selek-
cji” cudzoziemców przebywających w hotelach oraz delegatów przybywających 
na międzynarodowe zjazdy, kongresy, sympozja itp. W tych kategoriach mogli 
znaleźć się dyplomaci. Pion ten realizował zarazem zadania operacyjne dotyczą-
ce tego typu wydarzeń i obiektów. Dodatkowo kontrolował personel hotelowy 
i przygotowywał grunt pod wprowadzanie do tych obiektów środków techniki 
operacyjnej (przede wszystkim podsłuchów)333.

Do zadań Wydziału X należało ustalanie personaliów danych osób na zlece-
nie upoważnionych jednostek MSW i WSW, a także inwigilowanie (za pomo-
cą sieci agenturalnej) figurantów w miejscu ich zamieszkania. Osobnym celem 
działalności tej placówki była inwigilacja obiektów pod wspólnym kryptonimem 
operacyjnym „Corrida” (chodziło o zespół budynków mieszkalnych niższego 
personelu placówek dyplomatycznych). Wydział XI miał charakter serwisowo-
-zaopatrzeniowy: dbał o sprawność wykorzystywanych przez Biuro pojazdów, 
uzupełniał stan urządzeń technicznych (łącznościowych, fotograficznych, fil-
mowych, sprzętu podsłuchowego itp.). Prowadził poza tym postępowania wy-
jaśniające w sprawie strat czy szkód majątkowych. Wydział XII specjalizował się 
w łączności przewodowej i bezprzewodowej, dokumentach kodowych, techni-
ce sygnalizacyjnej, a także w maskowaniu sprzętu i ludzi. Organizował również 
dokumentację fotograficzną, filmową, telewizyjną i dźwiękową oraz inicjował 
wprowadzanie nowinek technicznych do pracy Biura334.

332 Ibidem.
333 AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustalaniu rezy-
dentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitalistycz-
nych, Legionowo 1988, b.p. (s. 5–14).
334 AIPN, 01096/10, Zarządzenie nr 0057/85 ministra SW w sprawie zakresu działania i orga-
nizacji Biura „B” MSW, 2 IX 1985 r., k. 7–7/1 (koperta).
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Wydziałowi XIII przypisano bardziej teoretyczne zadania: skupiał się na 
kontroli pracy terenowych struktur Biura „B”: Wydziałów „B” oraz Sekcji „B” 
Wydziałów Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW. Oprócz kontroli jednostka 
ta miała również koordynować działania terenowych struktur i pomagać im 
w pracy operacyjnej (legalizacje, zaopatrzenie w sprzęt). Ponadto funkcjonariu-
sze komórki opracowywali analizy, plany pracy, sprawozdania i inne tego typu 
dokumenty na zlecenie kierownictwa Biura oraz redagowali Biuletyn Biura „B”. 
Wydział XIV z kolei nadzorował prawidłowy obieg dokumentów, zajmował się 
sprawami kadrowo-szkoleniowymi (odprawy, konferencje, akademie, szkolenia 
itp.), bhp, finansowymi i administracyjno-gospodarczymi, socjalnymi, a także 
nadzorował ochronę tajemnicy państwowej i służbowej oraz ogólną ochronę 
Biura w razie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego kraju. Pełnił więc głów-
nie biurokratyczną funkcję335.

Inną naturę miał Wydział XV, wyznaczony do koordynacji czynności zwią-
zanych z kontrolą figurantów, realizacją nagłych bądź krótkotrwałych zadań ob-
serwacyjnych, dokumentowaniem zachowań figurantów i zjawisk interesujących 
jednostki operacyjne, jak również do odtwarzania tras przebytych przez figu-
rantów za pomocą środków chemicznych i psów tropiących. W razie potrzeby 
wydział ten mógł organizować prowizoryczne, ruchome punkty zakryte do ob-
serwacji (np. pojazdy, namioty) czy też tworzyć podsłuchy w miejscach publicz-
nych (w uzgodnieniu z Departamentem Techniki MSW). Miał również dostęp 
do komputerowego systemu zintegrowanych baz danych. Ponadto opracowywał 
cotygodniowe informacje dla ministra SW oraz codzienne meldunki dla szefa 
służby wywiadu i kontrwywiadu. Jego kompetencje były zatem rozległe, w części 
pokrywały się z zadaniami innych jednostek. Ostatni Wydział – XVI – specja-
lizował się w inwigilacji obiektów dyplomatycznych za pomocą „wywiadowców 
mundurowych”. Chodziło tu najpewniej o działania w ramach Batalionu Spe-
cjalnego MO. Pion ten miał blisko współpracować z Wydziałem VI (oraz pozo-
stałymi wydziałami obserwacyjnymi) w zakresie wymiany informacji336.

Ta rozbudowana, wielopiętrowa i skomplikowana struktura dobrze uwidacz-
niała ówczesne trendy wzrostowe w organizacji całego aparatu bezpieczeństwa. 
Można zarazem zastanawiać się, czy mnożenie jednostek ułatwiało, czy też utrud-
niało prowadzenie pracy operacyjnej. Jedno jest pewne: obserwacja zachodnich 
dyplomatów stanowiła bez wątpienia najważniejszy – obok inwigilacji działaczy 
opozycyjnych – cel działania Biura „B” MSW. 

335 Ibidem.
336 Ibidem.
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Kolejna poważniejsza zmiana strukturalna nastąpiła w 1987 r., kiedy to do 
Biura „B” w całości przeniesiono Batalion Specjalny SUSW, „ochraniający” war-
szawskie placówki dyplomatyczne. W sierpniu 1990 r. zadania Biura zostały po-
dzielone między Biuro Obserwacji UOP a Biuro Techniki Operacyjnej Komen-
dy Głównej Policji337.

Warto podkreślić ważną dla naszego „warszawskiego” tematu rolę wojewódz-
kich wydziałów Biura „B” na terenie całej Polski. Jednym z zadań tych jednostek 
była współpraca z centralą w śledzeniu dyplomatów z Warszawy, którzy podróżo-
wali po różnych regionach kraju. W celu koordynacji pracy tych jednostek utwo-
rzono w latach osiemdziesiątych Stanowisko Dowodzenia Biura „B” MSW. Sta-
nowisko informowało wydziały o wyjazdach dyplomatów w teren i nakazywało 
odpowiedniej komórce podjęcie obserwacji. Samo przyjmowało też informacje 
nadsyłane z terenu, analizowało je, przygotowywało zbiorcze komunikaty, okre-
ślało kolejne zadania itp. Wydziały „B” miały obowiązek nadsyłania informacji 
telefonicznych (zameldowanie o fakcie przejazdu czy pobytu dyplomaty w da-
nej okolicy), sporządzania meldunków pisemnych według określonego wzoru 
(w wypadku natrafienia na ważne operacyjnie fakty), a także przesyłania komu-
nikatów z przebiegu obserwacji towarzyszącej oraz meldunków nadzwyczajnych. 
Stanowisko pełniło ponadto funkcję logistyczną: organizowało obstawianie tras 
przejazdu dyplomatów, taktykę „zabezpieczenia podróży penetracyjnych” itp.338

Jak podkreślał dyrektor Biura „B” w notatce na obrady Kolegium MSW 
w kwietniu 1967 r., podległa mu jednostka koncentrowała się – w zakresie inwi-
gilacji zachodnich dyplomatów – na personelu pięciu przedstawicielstw: USA, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela oraz Przedstawicielstwa Handlowego RFN339. 
Lista ta, mimo różnej ewolucji placówek dyplomatycznych wymienionych kra-
jów, nie uległa zmianom właściwie do końca istnienia PRL, choć z biegiem czasu 
zmniejszała się rola Izraela (co było naturalną konsekwencją zerwania stosunków 
izraelsko-polskich w 1967 r.), a rosło – zwłaszcza po 1978 r. – znaczenie Watyka-
nu (mimo że aż do 1989 r. państwo to nie miało oficjalnego przedstawicielstwa 
w Polsce340). Nie będzie przesadą stwierdzenie, że pion ten miał przede wszystkim 
charakter kontrwywiadowczy.

337 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 33–34.
338 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 72, 74).
339 Por. AIPN, MSW II 101, Tajna notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW na obrady 
Kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, [kwiecień 1967 r.], k. 111–125.
340 P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 805–807.



118

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

2.3. Radiokontrwywiad
W pracy operacyjnej dotyczącej dyplomatów niebagatelne znaczenie miały 

struktury radiokontrwywiadowcze. Od 28 listopada 1956 r. zadania z tego 
zakresu realizował Wydział I Biura „B”. Jak wiemy, w końcu 1961 r. został 
on wydzielony i włączony do Departamentu II MSW jako dwustuosobowy 
Wydział XII341. W jego skład wchodziły: kierownictwo (5 etatów), Sekcja I  
(9 etatów), II (18 etatów), III (11–13 etatów), nasłuchowa Centralna Sta-
cja „N” (ponad 150 etatów w pięciozmianowym systemie pracy), Kancelaria 
(4–5 etatów) oraz niejawna Grupa „K” (3 etaty), zajmująca się działaniami 
w ramach organu koordynacji socjalistycznych służb radiokontrwywiadow-
czych, zlokalizowanego w Pradze342. Analiza i sprecyzowanie zadań tych jed-
nostek wymaga dalszych badań.

W marcu 1965 r., jak sygnalizowaliśmy, Wydział XII został przekształcony 
w oddzielny Samodzielny Wydział Radiokontrwywiadu (zwany później Samo-
dzielnym Wydziałem RKW, a od 1973 r. – Biurem RKW)343.

29 lipca 1968 r. zarządzenie nr 0072/68 ministra SW ustaliło organizację 
Samodzielnego Wydziału. Trzy lata po zmianie nazwy, 16 listopada 1976 r., 
minister SW wydał decyzję nr 07/76 w sprawie rozszerzenia zakresów działania 
niektórych jednostek MSW. Po kolejnych trzech latach minister wydał zarzą-
dzenie nr 026/79 z 15 czerwca 1979 r., które po raz kolejny ustalało zakres 
działalności i organizację Biura RKW. Wszystkie te dokumenty były podobne 
w treści. W ostatnim uregulowaniu powoływano się na uchwałę nr 781 Rady 
Ministrów z 13 grudnia 1956 r. w sprawie organizacji MSW. Określono, że 
Biuro RKW jest odpowiedzialne za organizację przedsięwzięć operacyjno-tech-
nicznych radiokontrwywiadu MSW wynikających z zapotrzebowania poszcze-
gólnych jednostek resortu, za analizy materiału pochodzącego z nasłuchu ra-
diowego, a także za realizację umów międzyresortowych i międzynarodowych 
(między MSW „bratnich krajów”). Była to jednostka utajniona: w działalności 
poza strukturami MSW Biuro występowało pod szyldem jednostki wojskowej 
nr 3667344.

341 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 78; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 18, 36.
342 AIPN, 1595/54, Etat nr 02/24. Wydział XII Departamentu II MSW, 18 XII 1961 r. (z póź-
niejszymi zmianami), 18 XII 1961 r., k. 39–40; zob. też AIPN, 1585/347, Analiza zakresu dzia-
łania radiokontrwywiadu MSW przygotowana przez dyrektora Biura RKW MSW Włodzi-
mierza Zabawskiego, 10 III 1984 r., k. 22–34.
343 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 18, 36.
344 AIPN, 01096/4/CD/1, Zarządzenie nr 026/79 ministra SW w sprawie zakresu działania 
i organizacji Biura RKW (radiokontrwywiadu) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 15 VI 
1979 r., k. 75–78.
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Do szczegółowych zadań tego pionu zaliczono: 
–  prowadzenie całodobowego nasłuchu radiowego w celu ujawniania „agen-

turalnych”, „nieznanych” lub „podejrzanych” stacji nadawczych; 
–  rozpracowywanie systemów łączności stosowanych w przedstawicielstwach 

dyplomatycznych państw zachodnich (punkt ten wymieniono jako drugi, 
co świadczy o wadze sprawy); 

–  przechwytywanie drogą nasłuchu szyfrogramów przesyłanych przez te 
przedstawicielstwa (był to punkt trzeci); 

–  kontrolowanie łączności na falach krótkich, stosowanej np. przez agentów 
obcych wywiadów czy zachodnie centrale wywiadowcze; 

– lokalizowanie radiostacji agenturalnych; 
– kontrolowanie krótkofalowców objętych zainteresowaniem operacyjnym; 
– okresowy nasłuch częstotliwości UKF; 
–  koordynowanie działań z „bratnimi służbami” (w ramach wzmiankowanego 

organu koordynacyjnego w Pradze) i współpraca z innymi pionami MSW; 
– ewidencja podejrzanych transmisji radiowych; 
–  ewidencja wszystkich krajowych radiostacji (niezależnie od ich przeznacze-

nia) przy współdziałaniu z innymi jednostkami resortowymi; 
– przekazywanie zainteresowanym jednostkom zgromadzonych informacji; 
– wprowadzanie prac w zakresie rozwoju techniki radiokontrwywiadowczej itp. 
W sumie lista zadań liczyła 25 punktów345.
Zadania te realizowały często zamieniające się numerami wydziały. I tak 

w latach osiemdziesiątych nasłuchem radiowym placówek dyplomatycznych 
oraz przechwytywaniem ich szyfrów zajmował się Wydział VI Biura RKW346.

Analiza zakresu działania radiokontrwywiadu MSW, sporządzona 10 marca 
1984 r. i zaakceptowana przez podsekretarza stanu gen. Władysława Pożogę, za-
wierała kolejną, szczegółową charakterystykę organizacji Biura RKW, funkcjo-
nującą w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego. RKW miał w tym czasie 
do dyspozycji nieco ponad trzysta etatów, zgrupowanych w ośmiu strukturach: 
kierownictwie, Wydziałach I–VII i niejawnej Grupie „K”. Z dokumentu wynika, 
że już w listopadzie 1982 r. rozszerzono zadania Biura na prowadzenie nasłuchu 
radiowego w zakresie UKF (w paśmie od 20 do 1000 MHz) na terenie Warszawy 
w systemie stacjonarnym i na tzw. środkach ruchomych (dotychczas skupiano 
się na falach krótkich)347. Wiązało się to z potrzebą dostosowania się do nowych 

345 Ibidem.
346 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 36–37.
347 AIPN, 1585/347, Analiza zakresu działania radiokontrwywiadu MSW przygotowana przez 
dyrektora Biura RKW MSW Włodzimierza Zabawskiego, 10 III 1984 r., k. 22–34.
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systemów nielegalnej łączności, stosowanej np. przez opozycję czy dyplomatów 
i coraz częściej opierającej się na systemach satelitarnych, stanowiących poważne 
wyzwanie dla polskich służb.

W dalszym ciągu do podstawowych obowiązków jednostki należały „działa-
nia poszukiwawczo-radionamiarowe” w całym kraju, a także – co dla nas naj-
ważniejsze – „dalsze rozpracowywanie radiowych łączności dyplomatycznych”. 
Biuro było zobowiązane do realizacji potrzeb jednostek operacyjnych MSW, spo-
rządzania analiz zgromadzonego materiału nasłuchowego oraz do współpracy ze 
służbami radiokontrwywiadowczymi „bratnich krajów”. W związku z tym RKW 
prowadziło całodobowy stacjonarny nasłuch radiowy „w celu ujawniania radio-
stacji agenturalnych, podejrzanych i nieznanych” na ośmiu półautomatycznych 
stanowiskach obdarzonych kryptonimem „Pamięć”. Dodatkowo dwa stanowi-
ska radionamiernicze zlokalizowane w podwarszawskich Oborach umożliwiały 
całodobowe namierzanie w zakresie fal krótkich348.

Coraz ważniejszym przedmiotem zainteresowania radiokontrwywiadu byli 
poza tym rosnący w liczbę krótkofalowcy i radioamatorzy, inwigilowani za pomocą 
jednego stanowiska nasłuchowego. Dodatkowo organizowano w całym kraju akcje 
poszukiwawcze, mające na celu zwalczanie nielegalnych radiostacji i wykrywanie 
podejrzanych źródeł emisji. Ważniejszą rolę odgrywał całodobowy nasłuch (za po-
mocą dwóch stanowisk) dwunastu zlokalizowanych przez kontrwywiad radiowych 
baz wywiadowczych, rozmieszczonych na terytorium zachodniej Europy349.

Najbardziej istotne z punktu widzenia tematu książki zadanie RKW polegało 
na „przechwytywaniu drogą nasłuchu radiowego szyfrotelegramów określonych 
przedstawicielstw państw kapitalistycznych w PRL i ich baz radiowych dla po-
trzeb deszyfrażu Biura «A» MSW oraz rozpracowanie systemów łączności ra-
diowych i danych radiowych przedstawicielstw państw kapitalistycznych w PRL 
i ich baz radiowych – na ośmiu zestawach radiowych w godzinach od 7.00 do 
1.00 w systemie ciągłym”. Jak wspomniano, nasłuch placówek dyplomatycznych 
prowadził Wydział VI (26 etatów), zajmujący się również analizowaniem syste-
mów antenowych na budynkach przedstawicielstw dyplomatycznych oraz wdra-
żanych w ambasadach systemów łączności. W inwigilacji wydział ten współdzia-
łał z Wydziałem IV (24 etaty), prowadzącym nasłuch radiowy pasma UKF na 
dwóch punktach nasłuchu w Warszawie350.

Liczba sprzętu przeznaczona do przechwytywania szyfrogramów dyplomatycz-
nych świadczy o wadze, jaką przywiązywano do tego zagadnienia. Rzeczywiście, 

348 Ibidem.
349 Ibidem.
350 Ibidem.
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była ona niebagatelna: przechwycona przez RKW i rozszyfrowana przez Biuro 
„A” wiadomość mogła odkrywać tajne działania ambasad i stanowić podstawę 
do podjęcia kombinacji operacyjnych czy rozpracowań. Mogła też okazać się 
bardzo pomocna w kształtowaniu polityki zagranicznej PRL i służyć kreowaniu 
bieżącej dyplomacji.

Analiza z 1984 r. przynosi ponadto informacje o lokalizacji biura: jego pod-
stawowa siedziba znajdowała się w podwarszawskim Miedzeszynie przy ul. Rych-
nowskiej 1, na terenie o powierzchni ok. trzydziestu hektarów. Teren, ogrodzony 
murem, był chroniony przez Jednostkę Nadwiślańską MSW oraz zakłócenio-
we pole antenowo-odbiorcze, obejmujące swym zasięgiem powierzchnię wokół 
muru. Jednostki Nadwiślańskie chroniły też stację radionamiarową w Obo-
rach, uruchomioną w grudniu 1983 r. Punkty nasłuchu znajdowały się rów-
nież w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Koszykowej 2 oraz przy 
ul. Kijowskiej (róg Targowej). Dodatkowo 8 radionamierników stacjonarnych, 
określanych w dokumentacji SB jako „typ 2025”, ulokowano na wysokich bu-
dynkach warszawskich (6 na budynkach mieszkalnych, a 2 w gmachach wybu-
dowanego w 1975 r. wieżowca Intraco I przy ul. Stawki 2 oraz nieco nowszego 
Intraco II przy ul. Chałubińskiego 8)351.

Na kanwie zmian ustrojowych z lat 1989–1990 restrukturyzowano też pion 
radiokontrwywiadowczy. We wrześniu 1989 r. przemyśliwano nad połączeniem 
Biura „A” i Biura RKW w jeden pion. Według zaproponowanej w tym czasie 
struktury jednostka ta miała składać się z 10 wydziałów (I–IX i Ogólny wraz 
z Samodzielną Sekcją „S” odpowiedzialną za łączność szyfrową dla potrzeb De-
partamentu I). Pierwsze sześć wydziałów przejmowało zadania Biura „A” w za-
kresie szyfrów. Wydział VII (23 etaty) miał prowadzić „rozpracowanie radiowych 
sieci dyplomatycznych” oraz przechwytywać depesze szyfrowe. Wydział VIII (33 
etaty) prowadził nasłuch łączności satelitarnych UKF, a IX – częstotliwości krót-
kofalowych i radioamatorów (60 etatów). Ogólny stan etatowy Biura RKW, 
liczący w tym momencie 245 etatów w centrali i 124 w terenie, został zmniej-
szony odpowiednio o 92 i 69 stanowisk. Stan Biura „A” pozostał niezmienny 
(247 etatów centralnych)352. Jak widać, w nowej rzeczywistości politycznej ra-
diokontrwywiad – w tym nasłuchiwanie dyplomatów – stał się drugorzędnym 
problemem. Ciekawe byłoby zbadanie, jak długo jeszcze podsłuchiwano tę grupę 
cudzoziemców po 1989 r.

351 Ibidem.
352 AIPN, 55/23, Notatka służbowa na temat połączenia organizacyjnego jednostek Biura „B” 
i Biura RKW, 5 IX 1989 r., k. 141–144.
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2.4. Batalion Specjalny MO
Batalion Specjalny MO miał bez wątpienia duże znaczenie w inwigilacji dy-

plomatów, choć braki źródłowe uniemożliwiają pełne odtworzenie zakresu jego 
funkcji i konkretnych działań. Jak było wspomniane, w pierwszym powojen-
nym okresie mógł on funkcjonować przy strukturach kontrwywiadu, z kolei 
w 1987 r. został wcielony do Biura „B”. Struktura ta istniała zapewne od 1945 r., 
czyli od momentu ukonstytuowania się pierwszych przedstawicielstw dyploma-
tycznych w Warszawie po zakończeniu II wojny światowej. Jednak źródła nie 
są jednoznaczne w tej kwestii. (Dokument nr 44) Na płaszczyźnie oficjalnej 
batalion pełnił funkcje wartownicze przy zachodnich placówkach dyplomatycz-
nych – jego rola była więc zupełnie jawna. Rzecz jasna, nie oznaczało to braku 
współpracy z kontrwywiadem; i to nie tylko po 1987 r., kiedy Batalion po prostu 
stał się jednostką SB. Decyzja ta najprawdopodobniej sankcjonowała istniejący 
od dawna stan faktyczny.

Już 22 października 1958 r. właśnie dyrektor Biura „B” – Michał Drzewiec-
ki – sporządził notatkę służbową, w której w kilku akapitach scharakteryzował 
działania batalionu. Pisał wprost: „Batalion Specjalny, jako jednostka operacyjna 
Komendy MO m.st. Warszawy, posiada następujące zadania: – ochrona placó-
wek dyplomatycznych […] oraz mieszkań prywatnych wyższych urzędników 
tych placówek, na zasadach wzajemności; – wykonywanie zadań specjalnych 
o charakterze operacyjnym dla służby bezpieczeństwa MSW, wyłącznie w odnie-
sieniu do placówek państw kapitalistycznych, w zależności od potrzeb”. Z założe-
nia dana grupa funkcjonariuszy batalionu „ochraniała” tylko jeden typ placówek: 
albo socjalistyczne, albo kapitalistyczne, co, rzecz jasna, łączyło się z zadaniami 
operacyjnymi. W zakresie oficjalnych obowiązków batalion miał chronić dyplo-
matów przed napaścią, znieważeniem lub prowokacją, same zaś budynki placó-
wek – przed podpaleniem, podłożeniem materiałów wybuchowych, uszkodze-
niem, działaniami chuliganów itp.353 

Do obowiązków operacyjnych zaliczała się pomoc dla Biura „B” w śledzeniu 
figurantów i przekazywaniu ich „na dalszą obserwację” (jak mówiono w żargonie 
SB), a także zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów zajeżdżających do 
ambasad czy też informowanie o zaobserwowanych faktach dotyczących trybu 
życia dyplomatów. Jednocześnie nie przewidywano legitymowania przychodzą-
cych do ambasad petentów. Kontakt z wywiadowcami Biura „B” odbywał się 
za pomocą sygnalizacji przewodowej, radiowej oraz umownych znaków. Nad 

353 AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW, 22 X 1958 r., 
k. 301–302.
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prawidłową realizacją tej współpracy czuwał oddelegowany do batalionu wysoki 
funkcjonariusz (np. zastępca naczelnika) Biura „B”354.

W notatce Głównego Inspektoratu Ministra SW z października 1964 r., na-
pisanej po przeprowadzeniu kontroli działalności Batalionu Specjalnego, znala-
zła się informacja, że jego funkcjonariusze od 1956 r., oprócz fizycznej ochrony 
placówek dyplomatycznych, zostali włączeni do następujących zadań:

1.  Milicjanci oddziału niezmiennie mieli pomagać w przekazywaniu wy-
wiadowcom do obserwacji figurantów zatrudnionych w placówkach lub 
niektórych osób odwiedzających ambasadę (z użyciem specjalnego sprzętu 
łącznościowego – tzw. liliputów).

2.  Od października 1963 r. ustalono, że batalion będzie prowadził własną 
obserwację stacjonarną i przekazywał kontrwywiadowi informacje o pra-
cownikach ambasad i osobach je odwiedzających.

3.  O lipca 1964 r. funkcjonariusze batalionu rozpoczęli tajne fotografowanie 
osób odwiedzających najważniejsze zachodnie placówki (USA, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Izraela, Japonii, Włoch, Grecji, Austrii, Szwecji, Kanady, 
Szwajcarii i Przedstawicielstwa Handlowego RFN) za pomocą ukrytych 
aparatów fotograficznych (najczęściej w milicyjnych torbach).

4.  W październiku 1964 r. dokonano próby umieszczenia ukrytego aparatu fo-
tograficznego w kabinie milicyjnej. Zdjęcia były robione za pomocą zdalnego 
wyzwalania355. Prawdopodobnie w dalszych latach rozwijano ten eksperyment.

W Głównym Inspektoracie Ministra uznano, że funkcjonariusze Batalionu 
wymagają przeszkolenia ze strony Departamentu II i Biura „B”. Zamierzano 
wyłonić grupę 140 funkcjonariuszy batalionu, którzy mieli uczestniczyć w spe-
cjalistycznym kursie w ramach realizacji tych nieoficjalnych zadań w stosunku 
do placówek wymienionych państw356. 

W porównaniu z latami pięćdziesiątymi nastąpił zatem wzrost kompetencji 
batalionu. Jak widać, z biegiem lat działania tej jednostki coraz bardziej upodab-
niały się do zadań wywiadowców Biura „B”. Połączenie obu struktur było zatem 
logiczną konsekwencją tego procesu.

W 1986 r. w materiałach szkoleniowych Biura „B” znalazła się kolejna lista 
zadań funkcjonariuszy Batalionu Specjalnego, potwierdzająca – przynajmniej 
teoretyczny – wzrost znaczenia tej jednostki. Batalion w dalszym ciągu miał roz-
poznawać tryb życia i dyscyplinę pracy personelu chronionej placówki, panujące 

354 Ibidem.
355 AIPN, 01062/37, Notatka służbowa Głównego Inspektoratu Ministra SW na temat Batalio-
nu Specjalnego MO, 19 X 1964 r., k. 31–33.
356 Ibidem.
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wśród dyplomatów stosunki; prowadzić we współpracy z wywiadowcami Biura 
ewidencję osób odwiedzających ambasadę; a także uczestniczyć w organizacji 
„przedsięwzięć specjalnych”, podejmowanych niekiedy przez SB357. W tym czasie 
rozważano już poważnie przejęcie Batalionu przez Biuro „B”358.

Realizacja nawet podstawowych, „minimalistycznych” celów natrafiała jednak 
na trudności. W notatce z listopada 1970 r. kierownictwo Departamentu II MSW 
zwracało uwagę, że w Batalionie Specjalnym MO pracuje zbyt mało funkcjonariu-
szy: podkreślano, że jest on w stanie zabezpieczyć stałymi posterunkami zdecydowa-
ną mniejszość, bo tylko dwadzieścia ze 101 interesujących kontrwywiad obiektów 
w Warszawie (budynków placówek dyplomatycznych i mieszkań dyplomatów)359.

Jednakże to przede wszystkim zbyt słabe zaangażowanie batalionu w działania 
operacyjne legło u podstaw zmian organizacyjnych z końca lat osiemdziesiątych. 
Wniosek o przejęcie zadań oddziału przez Biuro „B” wystosował dyrektor tego 
ostatniego w piśmie do Czesława Kiszczaka z 19 listopada 1986 r. Nie krytykował 
w nim legalnych funkcji batalionu (zabezpieczanie ambasad przed aktami naru-
szania ich eksterytorialności, zakłóceniami spokoju itp.), ale właśnie współpracę 
operacyjną z SB, która pozostawała w cieniu „przedsięwzięć prewencyjno-porząd-
kowych”. Dyrektor Daroszewski chciał odwrócić te proporcje. W związku z tym 
postulował, by Biuro „B” przejęło nie tylko nielegalne, lecz także oficjalne zada-
nia Batalionu Specjalnego. Zmiana wiązała się m.in. z przeniesieniem 252 etatów 
z SUSW do struktury Biura „B” – daje to pewne pojęcie o rozmiarach batalionu. 
Dotychczasowi funkcjonariusze tego ostatniego mieli przejść weryfikację360.

Warto podkreślić, że praktycznie wszystkie piony zaangażowane w inwigi-
lację zachodnich dyplomatów – z Departamentem II i Biurem „B” na czele – 
skarżyły się na niedobory kadrowe. Konfrontacja ich rozmiarów z ogólną liczbą 
pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych pokazuje, że nie były to tylko 
biurokratyczne narzekania. Stosunkowo skromne możliwości kadrowe tych jed-
nostek należy uznać za jeden z kluczowych elementów wpływających na „jakość” 
prowadzonej przez nie inwigilacji.

357 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 75).
358 Zob. np. AIPN, 02376/3, Pismo szefa SUSW do zastępcy dyrektora Biura Operacyjnego 
KG MO w sprawie projektu przejęcia Batalionu Specjalnego MO przez Biuro „B” MSW, 17 [?]  
XI 1986 r., k. 46.
359 AIPN, 01062/35, t. 22, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych kontrwy-
wiadowczych problemów Warszawy, [listopad 1970 r.], k. 188–194.
360 AIPN, 02376/3, Pismo dyrektora Biura „B” MSW do ministra SW w sprawie przejęcia za-
dań Batalionu Specjalnego MO przez Biuro „B” MSW, 19 XI 1986 r., k. 47–50.
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2.5. Pozostałe struktury „usługowe”
W zreformowanym w 1956 r. MSW „usługową” wobec kontrwywiadu funk-

cję pełniło również Biuro „T”. W 1965 r. z tego pionu utworzono odrębną jed-
nostkę: Zakład Techniki Specjalnej MSW, skupiający się na innowacjach tech-
nicznych. W 1971 r. powstał z kolei Ośrodek Informatyki MSW, na podstawie 
Ośrodka Elektronicznego Przetwarzania Informacji, wyodrębnionego w styczniu 
1969 r. z Zakładu Techniki Specjalnej. Sam Zakład został zresztą w 1971 r. zli-
kwidowany, w cieniu podejrzeń o defraudację funduszy. Ostatecznie w 1973 r. 
z rozproszonych jednostek powołano do życia Departament Techniki, opierający 
się na kadrach Biura „T”. Nowa jednostka należała do najszybciej rozwijanych 
struktur SB: w 1975 r. liczyła już dwanaście wydziałów. Do głównych zadań Biura/ 
/Departamentu zaliczało się instalowanie podsłuchów oraz organizowanie całej 
technicznej strony działalności SB – przede wszystkim tworzenie dokumentów 
legalizacyjnych i wprowadzanie środków techniki operacyjnej361. 

Najważniejszy dla nas jest Wydział III tego departamentu, który zajmował się 
eksploatacją podsłuchów pokojowych obiektów dyplomatycznych. Na przykład 
zainstalowanie podsłuchu w mieszkaniu dyplomaty wymagało współdziałania pio-
nu technicznego z Departamentem II i Biurem „B”. W takich wypadkach koor-
dynacją akcji zajmowała się jednostka zlecająca zadanie – a więc kontrwywiad362.

*

Oczywiście w inwigilacji cudzoziemców i ich polskich znajomych brały 
udział również pozostałe „usługowe” biura w strukturze MSW: od pionu „A”, 
przez Biuro Paszportów, aż po Biuro „W”. Stanowiły one jednak tylko pojedyn-
cze ogniwo całego inwigilacyjnego łańcucha i w interesującym nas temacie nie 
odgrywały szczególnej, pierwszoplanowej roli – dlatego nie zostaną one w tym 
miejscu omówione. Wyjątek w tym obszarze stanowiły próby przejmowania 
poczty dyplomatycznej. Staną się one przedmiotem analizy podjętej w kolejnym 
rozdziale.

Kilkakrotnie już wspomniano, że jednym z podstawowych zadań służb kontr-
wywiadowczych w zakresie inwigilacji dyplomatów (zresztą nie tylko) była 
współpraca z innymi pionami. Zagadnienie to również znajdzie swoje rozwinię-
cie w rozdziale trzecim.

361 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 32; zob. M. Komaniecka, Wprowadzenie…, s. 36–50.
362 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 72, 74).
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ROZDZIAŁ 3.

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW  
(1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

Jak zaznaczaliśmy na wstępie, operacyjne rozpracowywanie zachodnich am-
basad przez piony kontrwywiadowcze MSW wynikało bezpośrednio z przekona-
nia, że stanowią one podstawową formę działalności obcych wywiadów w Polsce. 
Na szkoleniach funkcjonariuszy kontrwywiadu w latach sześćdziesiątych pod-
kreślano w związku z tym, że „rola kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa polega 
na niedopuszczaniu do zdobywania i przekazywania dyplomatom zachodnim 
tajemnic typu techniczno-naukowego, politycznego oraz negatywnych zjawisk 
w kraju, które podrywałyby zaufanie do powagi stabilności systemu i władzy”1.

Można dopowiedzieć, że pod takimi słowami podpisałaby się każda zachod-
nia służba specjalna. Różnica polegała na tym, że SB była elementem ustroju ma-
jącego totalitarne, a nie demokratyczne aspiracje. Teoria nie zawsze zresztą szła 
w parze z praktyką – rzeczywista realizacja powyższej definicji zakładała w ope-
racyjnej codzienności co najwyżej dokumentowanie przejawów działalności wy-
wiadowczej dyplomatów oraz zbieranie materiałów kompromitujących, służą-
cych, w najlepszym wypadku, do zwerbowania osoby inwigilowanej (co zdarzało 
się bardzo rzadko), a w najgorszym – do jej wydalenia2. Miała więc przede 
wszystkim charakter pasywny, a nie aktywny, jak chcieliby pracownicy pionów 
szkoleniowych SB.

W materiałach „edukacyjnych” MSW z drugiej połowy lat osiemdziesią-
tych nieco inaczej formułowano schemat rozpracowywania, jakie powinna po-
dejmować SB w stosunku do dyplomatów (tak jak i wobec wszelkich innych 
zagadnień). W ramach tzw. przedsięwzięć bieżących wyróżniano – obok po-
sługiwania się siecią tajnych współpracowników – pracę analityczną, pracę usta-
leniową oraz rozmowy operacyjne. Praca analityczna zakładała orientowanie się 

1 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 7.
2 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 36, 48).
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w zainteresowaniach „przeciwnika”, poznanie metod i form działania dyploma-
tów czy też prawidłowości w ich zachowaniach, ułatwiających podejmowanie 
bardziej aktywnej inwigilacji. Praca ustaleniowa stanowiła z kolei najbardziej 
podstawową formę „biernej” inwigilacji – na ogół zresztą jedyną. Opierała się 
najczęściej na obserwacji zewnętrznej. Jej celem było – jak sama nazwa wska-
zuje – zdobycie jak największej liczby danych dotyczących figuranta i jego 
kontaktów3. 

Obok przedsięwzięć bieżących istniały jeszcze przedsięwzięcia perspektywicz-
ne, które w zasadzie oznaczały bardziej ogólną pracę analityczną: gromadzenie 
wiedzy o dyplomacie jeszcze przed jego przyjazdem, orientowanie się w działa-
niach i strukturze zachodnich służb specjalnych, a także długofalową strategię 
wprowadzania agentury do obiektów itp.4

Choć powyższe działania miały głównie pasywny charakter, zdawano sobie 
sprawę również z wagi trudniejszych akcji operacyjnych, wymagających inicja-
tywy ze strony SB. Zaliczano do nich przedsięwzięcia inspiracyjno-dezinformu-
jące (podejmowane najczęściej przez najlepszych TW) oraz wprowadzanie TW 
do danych spraw. Osobnym punktem było werbowanie dyplomatów – w ca-
łym okresie „ludowej” Polski powodzenie na tym polu niezmiennie uważano za 
szczytowe osiągnięcie kontrwywiadu.

3.1. Obserwacja zewnętrzna: podstawowa forma inwigilacji
Na rozmaitych kursach szkoleniowych funkcjonariuszy Biura „B” MSW, do-

tyczących placówek dyplomatycznych, z naturalnych względów najwięcej miej-
sca poświęcano technikom obserwacji zewnętrznej. Według niezbyt czytelnej 
definicji była ona „jednym ze środków pracy operacyjnej, za pomocą którego 
można ustalić działania obserwowanych osób lub wydarzenia w obiektach bądź 
zdarzenia dotyczące obserwowanych przedmiotów”5. Co to oznaczało w prak-
tyce w odniesieniu do ambasad?

Główny cel obserwacji zachodnich dyplomatów, opisany w dokumencie Biu-
ra „B” MSW z 1958 r., był dość oczywisty i zgodny z ogólnymi założeniami 
kontrwywiadu w tej dziedzinie: chodziło o zgromadzenie jak największej liczby 
danych na temat figurantów – ustalenie ich kontaktów i znajomości (personalia, 

3 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 68–80).
4 Ibidem.
5 AIPN, 0447/4, Czesław Braksator, Artur Radomski, Warunki naturalne, pretekst i legenda 
w maskowaniu tajnej obserwacji zewnętrznej, Warszawa 1989, b.p. (s. 4).
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adresy, środowiska), notowanie wypadków „wrogiej działalności” dyplomatów 
(szpiegowskiej, np. penetracja zamkniętych obiektów strategicznych; lub/i pro-
pagandowej), analizę ich trybu życia, zachowań itp. Zgromadzenie tych wia-
domości miało umożliwić przede wszystkim ustalenie, które z inwigilowanych 
osób rzeczywiście pracowały dla obcych wywiadów. Zlecenia dotyczyły przede 
wszystkim ustaleń na temat zachowania i poruszania się figuranta oraz odkrycia 
możliwie największej liczby jego kontaktów. W terenie dochodziła do tego jesz-
cze potrzeba zabezpieczenia obiektów chronionych6. (Dokument nr 12)

Dziesięć lat później dodawano, że na największym poziomie ogólności ob-
serwacja służyła dwóm celom: ustalaniu „nowych wyjść operacyjnych w dzia-
łalności obserwowanych” oraz dokumentowaniu zdobytych już z innych źródeł 
informacji7. Wiele się zatem nie zmieniło.

Inwigilowanego dyplomatę określano, w sposób typowy dla terminologii SB, 
jako „figuranta”. Osoby, z którymi figurant się kontaktował, nazywano „kontak-
tami”. Najczęściej w ramach śledzenia dyplomaty interesowano się także przy-
najmniej niektórymi „kontaktami”, w celu ustalenia ich tożsamości. Szczególnie 
pomocne w tym zadaniu okazywały się dwie instytucje: Centralne Biuro Adre-
sowe (gdzie np. znajdowała się lista lokatorów budynku, w którym doszło do 
danego spotkania) oraz Centralne Biuro Dowodów Osobistych MSW (gdzie po-
równywano zgromadzone tu zdjęcia legitymacyjne z fotografiami danego „kon-
taktu” wykonanymi z ukrycia drogą operacyjną)8. (Dokumenty nr 29, 31, 38, 
39, 41, 42, 43, 46)

Pod koniec lat osiemdziesiątych bardziej bezpośrednio przyznawano, że celem 
działalności Biura „B” wobec dyplomatów było „udokumentowanie działalno-
ści wywiadowczej figurantów, tzn. złapanie ich na gorącym uczynku”9. Tylko 
takie osiągnięcie mogło stanowić podstawę do wydalenia danej osoby z kraju 
lub zorganizowania rokujących nadzieję gier operacyjnych. Dokumentacja miała 
być na tyle solidna, by stanowić poważną podstawę do tego typu działań, nio-
sących ze sobą duże ryzyko i pociągających doniosłe konsekwencje w wymiarze 
politycznym.

6 Por. AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pra-
cownikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, listopad 1958 r., k. 3.
7 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 33.
8 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 85.
9 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 29).
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Innym ważnym, choć zdecydowanie mniej „dyplomatycznym” celem było 
gromadzenie na podstawie obserwacji materiałów kompromitujących dotyczą-
cych figurantów. Dlatego też zarówno wywiadowcy Biura „B”, jak i współ-
pracujące z nimi osobowe źródła informacji (OZI) miały podejmować próby 
odkrywania cech charakteru inwigilowanych osób, ewentualnych konfliktów 
rodzinnych, stosunków pozamałżeńskich, nałogów, „niemoralnych zachowań” 
czy rzeczywistej sytuacji materialnej. Stwierdzone fakty należało dokumento-
wać, głównie przez fotografowanie lub kopiowanie kalendarzyków, notesów, 
karteczek, korespondencji rodzinnej itp.10 Materiały te mogły być zdobyte 
właściwie tylko w jeden sposób: przez włamanie się do mieszkania figuranta 
lub kradzież. W ten sposób SB świadomie łamała elementarne ustalenia kon-
wencji międzynarodowych. Dlatego też rzadko miała możliwość legalnego za-
stosowania tych materiałów. Na pewno wykorzystywano je do szantażu, jednak 
zachowane źródła nie pozwalają zadowalająco ocenić skali i charakteru tego 
zjawiska.

Służby zaangażowane w inwigilację warszawskich dyplomatów zdawały sobie 
sprawę, że bez obserwacji zewnętrznej trudno byłoby stwierdzić jakikolwiek wy-
padek wywiadowczej działalności personelu zachodnich ambasad. Mimo wszyst-
ko dostrzegano ograniczenia tej metody operacyjnej: umożliwiała ona zdobycie 
danych tylko o zewnętrznym zachowaniu się figuranta; niosła ze sobą ryzyko 
dekonspiracji (ze strony figuranta bądź osób postronnych); można ją było w mia-
rę bezpiecznie stosować tylko w określonych warunkach, miejscu i czasie; miała 
wyłącznie bierny charakter (jakakolwiek interwencja oznaczała przecież ujawnie-
nie obserwacji); a także – last but not least – stanowiła kosztowny i pracochłonny 
środek pracy operacyjnej11.

Nie ulega wątpliwości, że obserwacja zewnętrzna wymagała znacznie więk-
szego nakładu sił i środków niż inne formy przedsięwzięć operacyjnych12. Jak 
jeszcze zobaczymy, w niektórych wypadkach potrafiła angażować nawet kilku-
dziesięciu funkcjonariuszy. Biorąc pod uwagę znaną już nam liczbę dyplomatów 
i wywiadowców SB, problem „mocy przerobowej” kontrwywiadu miał podsta-
wowe znaczenie w kontroli personelu placówek dyplomatycznych.

10 Ibidem, s. 43–44.
11 Por. AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” 
MSW w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw 
kapitalistycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 43–46).
12 Zob. AIPN, MSW II 3593, Informacja dotycząca pracy aparatu kontrwywiadu w latach 
1957–1962, [1963 r.], k. 15; K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 84.
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3.1.1. Typy i procedury
W myśl procedur obowiązujących w drugiej połowie lat pięćdziesiątych zle-

cenie podjęcia obserwacji w stosunku do danego dyplomaty przesyłał do Biura 
„B” MSW kierownik zainteresowanego wydziału (głównie były to wydziały geo-
graficzne, a także, jak wiemy, w pewnym okresie Wydziały VIII i V Departamen-
tu II MSW). W Biurze zlecenie kierowano ze szczebla naczelników wydziałów 
do kierownika odpowiedniej sekcji. Według odgórnych zaleceń (zapewne nie 
zawsze stosowanych) kierownik był zobowiązany dokładnie zapoznać się z zada-
niem i zlecić zbadanie terenu wokół miejsca pracy i zamieszkania figuranta. Na-
stępnie powinien wystąpić z wnioskiem do Sekcji/Grupy do Zadań Specjalnych 
Wydziału VI Biura „B” o zorganizowanie punktów obserwacji w wytypowanych 
budynkach wokół miejsca zamieszkania figuranta (tzw. punktów sygnalizacyj-
nych, z których można było informować pozostającą w gotowości grupę obser-
wacyjną o ruchach rozpracowywanej osoby)13. 

Po wykonaniu tych czynności kierownik sekcji opracowywał plac sytuacyjny 
i plan opisowy współdziałania poszczególnych grup obserwacyjnych (jeśli po-
wołano więcej niż jedną), z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków 
komunikacji publicznej, łączności, transportu oraz tzw. szatni operacyjnej, gdzie 
funkcjonariusze mogli zmieniać ubrania. Taki plan powinien zatwierdzić naczel-
nik odpowiedniego wydziału. Po przygotowaniu operacji kierownik przeprowa-
dzał odprawę z pracownikami biorącymi udział w akcji, po czym przystępowano 
do działań14.

Kiedy dyplomata nagle decydował się na wyjazd w teren, grupa obserwacyjna 
musiała natychmiast informować o tym fakcie centralę radiową Biura „B”, po 
czym kontynuowała obserwację. Często dochodziło wtedy do dekonspiracji wy-
wiadowców, łatwych do zauważenia poza ruchem miejskim. Mimo to w latach 
pięćdziesiątych – zwłaszcza gdy kontrolowano attaché wojskowego podejrze-
wanego o wypad w kierunku obiektu wojskowego – nierzadko kontynuowano 
ujawnioną obserwację, próbując nie dopuścić do przeprowadzenia penetracji15. 
(Dokument nr 12)

Wywiadowcom Biura „B” nakazywano, by w prowadzeniu obserwacji dane-
go dyplomaty czy obiektu utrzymywali stały kontakt z jednostką zlecającą ak-
cję – czyli z jednym z wydziałów pionu kontrwywiadowczego MSW. W latach 
sześćdziesiątych zdarzały się przy tym zarzuty, że niekiedy kontrwywiad zbyt 

13 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, listopad 1958 r., k. 3–4.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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lekkomyślnie zlecał obserwację, widząc w niej sposób na przeprowadzenie każ-
dego rozpracowania operacyjnego, a zapominając o innych metodach. Apelo-
wano, by Departament II ostrożniej nadsyłał zlecenia, analizując bilans zysków 
i kosztów podjęcia danej obserwacji16. Wydaje się, że pod tymi uwagami kryły się 
realne niesnaski i swoista rywalizacja różnych pionów SB. Jak wiemy, w Biurze 
„B” istniały aspiracje do wzniesienia się ponad poziom instytucji usługowej, co 
musiało rodzić pewne tarcia.

W poprzednim rozdziale zaznaczaliśmy, że od lat siedemdziesiątych dopusz-
czany był określony zakres działań ofensywnych Biura. Obok realizacji zleceń, 
Biuro „B” (wraz z wojewódzkimi wydziałami „B”) zyskało prawo do swego ro-
dzaju inicjatywy – powinno informować o odnotowanych wyjazdach dyplo-
matów z Warszawy, rezerwacjach hoteli i przejazdach przez obserwowany teren 
odpowiednie jednostki kontrwywiadowcze: przede wszystkim Departament II 
MSW, ale także Szefostwo WSW (w wypadku attaché wojskowych i penetracji 
obiektów wojskowych) oraz kontrwywiad Północnej Grupy Wojsk Armii Ra-
dzieckiej (w razie penetracji baz radzieckich). I tutaj też mogły ujawniać się am-
bicje Biura: w materiałach szkoleniowych tej jednostki sugerowano, że dzięki 
takim inicjatywom mogło ono podpowiadać „pionom wiodącym, kim powinni 
[sic!] się zająć”17.

W tym czasie zasady współpracy między Departamentem II a Biurem „B” 
w inwigilowaniu zachodnich dyplomatów regulowało przede wszystkim zarzą-
dzenie MSW nr 0110 z 19 listopada 1973 r. wraz z towarzyszącą mu instrukcją 
dyrektora Biura w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji, datowa-
ną na 23 listopada. W dokumentach tych stwierdzano, że do zlecania zadań ob-
serwacyjnych centrali Biura „B” i jego odpowiednikom terenowym upoważnieni 
są dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu II – był to zatem wysoki szczebel 
decyzyjny. Zgodnie z wytycznymi kontrwywiad przesyłał do Biura listę wyse-
lekcjonowanych dyplomatów, którzy mieli zostać poddani obserwacji. Był co 
prawda zainteresowany praktycznie wszystkimi zagranicznymi przedstawiciela-
mi dyplomatycznymi, jednak ograniczone możliwości polskich służb wymagały 
dokonania wstępnej selekcji18.

16 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 30.
17 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 45–47).
18 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
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Przepisy te, wraz z innym zarządzeniem MSW nr 048 z 16 czerwca 1976 r. 
w sprawie organizacji Departamentu II19, nakładały na wszystkie współpracują-
ce jednostki obowiązek stałej wymiany informacji, doświadczeń czy konsultacji. 
Przyznawano jednak, że w praktyce wywiadowcy Biura „B” nie zawsze powia-
damiali kolegów z kontrwywiadu o zaobserwowanych faktach – lub też infor-
mowali o nich z tak dużym opóźnieniem, że dane te nie miały już większego 
znaczenia. Komunikacja w drugą stronę przebiegała lepiej, choć i tu zauważano 
różnicę między teorią a praktyką20. Problem ten wiązał się z innym: wielokrotnie 
wzmiankowaną tendencją Biura „B” do wychodzenia poza ograniczone działania 
jednostki „usługowej” (rozpoznającej i dokumentującej zlecone zadania) i ambi-
cją stania się „pełnowartościową” jednostką operacyjną. W latach osiemdziesią-
tych Biuro domagało się np. ustalania wspólnych planów operacyjnych z Depar-
tamentem II oraz prawa do pracy analitycznej21.

Uregulowania z listopada 1973 r. uszczegółowiały i rozwijały dotychczas obo-
wiązujące procedury. Podstawą do wszczęcia obserwacji przez Biuro „B” było 
przyjęcie tzw. zadania na obserwację: pisemnego zlecenia zamawiającej jednostki 
operacyjnej na przeprowadzenie obserwacji osoby, obiektu czy zjawiska. W wy-
padku dyplomatów takie zlecenia mógł formułować jedynie Departament II. 
Zadanie powinno zawierać personalia figuranta, powód podejrzenia, a także 
możliwie najwięcej informacji dodatkowych (tryb życia, kontakty, sprecyzowa-
nie celu i zadania obserwacji, jakie fakty dokumentować itp.). Formularz „na 
obserwację” musiał być podpisany przez kompetentnego przełożonego jednostki 
zlecającej zadanie i należało go dostarczyć w czasie umożliwiającym przygotowa-
nie realizacji. W ramach czynności przygotowawczych trzeba było omówić szcze-
góły zadania ze zleceniodawcą, przeprowadzić rozpoznanie terenu obserwacji, 
wytypować punkty sygnalizacyjne, PZ, miejsca ukrycia wywiadowców, a także 

Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
19 AIPN, 1585/4024, Zarządzenie nr 048/76 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regu-
laminu organizacyjnego oraz zakresu i systemu działania Departamentu II MSW i wydzia-
łów II komend wojewódzkich (równorzędnych) MO wraz z załącznikiem: instrukcją „Przed-
miot, zadania i system działania Departamentu II i Wydziałów II KW MO (równorzędnych)”,  
16 VI 1976 r., k. 1–9; zob. ten sam dokument w: AIPN, 01096/3, k. 9–16.
20 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
21 AIPN 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 70–71).
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wyznaczyć grupy obserwacyjne, transport, sprzęt, środki maskowania itp. Nie-
rzadko decydowano się też na natychmiastowe podjęcie obserwacji, nawet tylko 
na ustne zlecenie, jeśli wymagały tego okoliczności operacyjne22.

W modelowym schemacie czynności przygotowawcze odgrywały dużą rolę. 
To one miały decydować o powodzeniu akcji. Duże znaczenie przywiązywano 
do rozpoznania terenu. Powinno ono objąć miejsce zamieszkania figuranta i jego 
otoczenie; miejsca, które mógł on wykorzystywać jako „martwe skrzynki” lub 
w których mógł się kontaktować z agentami; natężenie ruchu drogowego i pie-
szego w okolicy; możliwości udokumentowania działań figuranta; szanse zorga-
nizowania punktów sygnalizacyjnych i miejsc ukrycia wywiadowców itp.23

Po rozpoznaniu terenu należało sporządzić plan organizacji obserwacji lub 
przynajmniej plan sytuacyjny w formie szkicu. W sytuacjach szczególnie skompli-
kowanych (jak np. obserwacja w rejonie ambasady) trzeba było sporządzić i plan 
obserwacji, i szkic sytuacyjny. Pierwszy musiał zawierać krótkie wyjaśnienie spra-
wy, cel obserwacji, opis warunków jej przeprowadzenia, metody działania oraz 
siły i środki techniczne, jakie będą wymagane. Przy ważniejszych zleceniach plan 
sporządzał naczelnik Wydziału wraz ze zleceniodawcą, a zatwierdzał go dyrektor 
Biura „B” (w terenie zastępca komendanta MO ds. SB). Z kolei szkic sytuacyjny 
ponownie powinien określać usytuowanie punktów obserwacji, rozmieszczenie 
radiowozów i wywiadowców, przystanki autobusowe, postoje taksówek, miejsca, 
które są chronione przez inne służby (np. MO), miejsca ewentualnych kontak-
tów z agenturą czy też możliwe lokalizacje „martwych skrzynek”24.

Idealnie zorganizowana obserwacja wymagała w następnym kroku przepro-
wadzenia instruktażu z grupami obserwacyjnymi zaangażowanymi w akcję. 
Instruktaż powinien obejmować opis sytuacji operacyjnej (m.in. określenie, 
o co jest podejrzany figurant), dane o figurancie i jego charakterystykę, sposób 

22 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.; zob. też AIPN, 01521/2065, Jerzy Pływaczewski, Organizacja 
pracy Biura „B” w zakresie zapobiegania wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracow-
ników rezydentury wywiadu cywilnego ambasady USA w latach 1975–1980, Warszawa 1982, 
b.p. (s. 41–50); zob. M. Komaniecka, Wprowadzenie…, s. 29–33.
23 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
24 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
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rozpoznania, a także cel obserwacji: co należy ujawnić, na czym się skupić, jakie 
kontakty ujawnić25. (Dokument nr 107)

W ramach realizacji zlecenia trzeba było systematycznie sporządzać wyczer-
pującą dokumentację przeprowadzanych posunięć w formie tzw. komunikatów 
z obserwacji zewnętrznej: chronologicznej relacji zaobserwowanych zjawisk, zda-
rzeń i faktów. Taki komunikat powinien być jak najbardziej dokładny i przejrzysty, 
a także zawierać możliwie precyzyjne wnioski i uwagi. W zależności od charakteru 
przeprowadzanego zadania w latach siedemdziesiątych wyróżniano komunikaty 
dotyczące: kontrwywiadowczego zabezpieczenia kraju, wrogiej działalności ideolo-
gicznej i politycznej, przestępstw kryminalnych i gospodarczych oraz komunikaty 
odnośnie do zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć specjalnych26. Dla tematyki 
placówek dyplomatycznych najważniejsza była ta pierwsza kategoria.

Komunikat ze wstępnej fazy rozpracowania powinien zawierać informacje na 
temat głównego celu obserwacji dyplomaty: ustalenia jego kontaktów i ewentu-
alnej łączności z agenturą. Dlatego – w idealnej formie – obejmował on opisy 
poruszania się i zachowania figuranta, jego osobowości, stopnia przestrzegania 
przepisów drogowych, pokrywania się (bądź nie) działalności oficjalnej (prowa-
dzonej z racji piastowanego stanowiska) z faktyczną; stosowania samokontroli, 
znajomości języka polskiego itp. Na tym etapie należało określić, czy figurant 
prowadzi działalność szpiegowską, czy nie27.

Druga faza (o ile odpowiedź na pytanie o działalność szpiegowską była twier-
dząca) miała w teorii doprowadzić do ustalenia faktów świadczących o tych 
wywiadowczych działaniach (np. tajnego spotkania z „kontaktem”, przygoto-
wań do utworzenia „martwej skrzynki” lub/i znaków sygnalizacyjnych, prób 
zgubienia obserwacji, posługiwania się środkami technicznymi, wynajdowania 
tzw. martwych pól obserwacji – obszarów nieobjętych kontrolą przez wywia-
dowców, wykonywania zdjęć itp.). Fakty te musiały zostać dokładnie opisane 
w komunikacie28.

25 AIPN, 01521/2065, Jerzy Pływaczewski, Organizacja pracy Biura „B” w zakresie zapobiega-
nia wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników rezydentury wywiadu cywilne-
go ambasady USA w latach 1975–1980, Warszawa 1982, b.p. (s. 41–50).
26 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
27 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
28 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie 
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Końcowe sprawozdania powinny zawierać analizę operacyjną przeprowadzo-
nej akcji, a nie tylko dokumentację fotograficzną czy filmową. Ta ostatnia też 
musiała spełniać określone wymogi: przede wszystkim być czytelna, co zamie-
rzano osiągnąć dzięki odpowiedniemu dobraniu sprzętu (w zależności od pogo-
dy i warunków nagrywania) oraz odpowiedniemu ujęciu sceny (np. bezspornie 
stwierdzającej nawiązanie jakiegoś kontaktu czy przekazanie materiałów szpie-
gowskich)29. Trudno przypuszczać, by w codziennej praktyce bezbłędnie wyko-
nywano każdą z tych procedur.

W kolejnych latach ten ustalony schemat nie ulegał znaczącym modyfika-
cjom. W latach osiemdziesiątych zlecenie na obserwację zgłaszano na druku 
klasyfikowanym jako B-26. Zlecenie inwigilacji dyplomaty wciąż zatwierdzał 
dyrektor Departamentu II lub jego zastępca. Druk musiał zawierać następujące 
informacje:

– nazwisko, imię figuranta i personalia jego rodziców;
– data i miejsce urodzenia;
– dokładny adres zamieszkania;
– miejsce i charakter zatrudnienia;
– daty i godziny zlecanej obserwacji;
– przedmiot podejrzeń;
– cel i zadania obserwacji;
–  dodatkowe informacje na temat figuranta (znane adresy odwiedzanych 

mieszkań czy obiektów, numer rejestracyjny i marka samochodu itp.);
– informacja o ewentualnej uprzedniej obserwacji figuranta;
– informacja o ewentualnym zainteresowaniu innej jednostki figurantem;
– fotografia figuranta;
–  personalia, stopień, telefon służbowy i domowy oficera odpowiedzialnego 

za prowadzenie sprawy ze strony kontrwywiadu30.

regulaminu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, 
Instrukcja Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji 
oraz pracy operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
29 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.; zob. AIPN, 01521/2065, Jerzy Pływaczewski, Organizacja pracy 
Biura „B” w zakresie zapobiegania wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowni-
ków rezydentury wywiadu cywilnego ambasady USA w latach 1975–1980, Warszawa 1982, b.p. 
(s. 87–95); M. Komaniecka, Wprowadzenie…, s. 29–33.
30 AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustalaniu rezy-
dentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitalistycz-
nych, Legionowo 1988, b.p. (s. 25–26).
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W obowiązujących (przynajmniej na papierze) procedurach w całym intere-
sującym nas okresie mnożono typy i klasyfikacje obserwacji. Najbardziej elemen-
tarny podział zakładał dwa główne rodzaje tego typu działań: obserwację jawną 
i tajną. Oprócz nich w latach siedemdziesiątych mówiło się jeszcze o obserwacji 
statycznej i dynamicznej (towarzyszącej). Pierwsza polegała na kontrolowaniu 
osób i obiektów z punktów obserwacyjnych, wyposażonych w odpowiednie 
środki techniczne (aparaty fotograficzne, przyrządy optyczne, kamery, środki 
łączności itp.). Druga zakładała kontrolowanie figuranta przy pomocy rucho-
mych grup obserwacyjnych31. Najczęściej stosowano je łącznie.

Obserwację tajną dzielono jeszcze w dość sztuczny sposób na rozmaite typy:
– obserwację towarzyszącą;
– obserwację stacjonarną z punktów zakrytych i odkrytych;
– obserwację prowadzoną przez OZI w miejscu zamieszkania figuranta;
–  obserwację prowadzoną przez OZI w miejscach najczęściej odwiedzanych 

przez figuranta;
– informacje ze źródeł umieszczonych przy trasie poruszania się figuranta;
 – informacje uzyskane w wyniku wywiadu czy ustalenia;
– informacje pozyskane za pomocą środków technicznych;
–  odtwarzanie trasy poruszania się figuranta za pomocą wizji lokalnej, śladów 

itp.32

Podział ten nie był klarowny i mieszał różne techniki operacyjne.
Nieco inną klasyfikację tajnej obserwacji zewnętrznej zawarto w materiałach 

szkoleniowych Biura „B” z połowy lat osiemdziesiątych. W dążeniu do uprosz-
czenia kategorii wyróżniano teraz tylko trzy podstawowe typy:

1. Obserwację towarzyszącą;
2. Obserwację stacjonarną;
3. Obserwację agenturalną33.
Obserwacja towarzysząca zakładała wykorzystanie ruchomych grup obser-

wacyjnych, śledzących działania danej osoby czy zjawisk związanych z danym 
obiektem. W teoretycznym schemacie wyróżniano kilka sposobów prowadzenia 

31 Por. AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpozna-
waniu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 71).
32 AIPN, 0447/4, Czesław Braksator, Artur Radomski, Warunki naturalne, pretekst i legenda 
w maskowaniu tajnej obserwacji zewnętrznej, Warszawa 1989, b.p. (s. 5).
33 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, „Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych”, Legionowo 1985, b.p. 
(s. 71–78).
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tego typu obserwacji (tzw. szyków obserwacji). Obserwacja towarzysząca piesza 
stosowała następujące szyki:

a)  szyk łańcuszkowy jednostronny (jeden wywiadowca szedł za figurantem, 
drugi po przeciwnej stronie ulicy, a bardziej z tyłu pozostali obserwatorzy, 
wykrywający ewentualną kontrobserwację i utrzymujący łączność z używa-
nymi w akcji samochodami służbowymi);

b)  szyk łańcuszkowy dwustronny (grupa wywiadowców szła za figurantem, 
a inny funkcjonariusz szedł po drugiej strony ulicy); gdy figurant przecho-
dził przez jezdnię, szyk zmieniał się na jednostronny;

c)  szyk równoległy (wywiadowcy szli po jednej stronie ulicy, równolegle do 
figuranta), stosowany zwłaszcza w rejonach o luźniejszej zabudowie;

d)  szyk równoległy dwustronny (wywiadowcy poruszali się za figurantem 
równolegle z obu stron ulicy);

e)  szyk szachowy (wywiadowcy otaczali figuranta z wielu stron);
f )  szyk czołowy (wywiadowcy wyprzedzali figuranta)34.
Obserwacja towarzysząca samochodowa stosowała odrębne, choć analogiczne 

szyki:
a)  samochodowy szyk łańcuszkowy (samochody SB jechały za figurantem, 

zmieniając pasy i wymieniając się w roli bezpośredniego obserwatora);
b)  samochodowy szyk łańcuszkowy z zabezpieczeniem (dodatkowo jeden po-

jazd poruszał się równolegle do figuranta inną ulicą);
c)  samochodowy szyk szachowy (samochody SB poruszały się przed i za figu-

rantem oraz równolegle do niego), stosowany przy zaangażowaniu więk-
szych sił;

d)  samochodowy szyk czołowy (figurant był śledzony i z przodu, i z tyłu, przy 
rotacji śledzących pojazdów);

e)  samochodowy szyk bezkontaktowy (obserwacja za pomocą urządzeń radio-
lokacyjnych, bez kontaktu wzrokowego), stosowany w sytuacji, gdy w po-
jeździe figuranta udało się zamontować specjalny nadajnik radiowy35.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że ten „scholastyczny” podział bardziej zadowa-
lał biurokrację niż funkcjonariuszy terenowych i być może ukrywał braki w tej 
formie inwigilacji.

Obserwację stacjonarną prowadzono przede wszystkim z zakrytych punktów 
obserwacyjnych i stosowano wobec placówek dyplomatycznych, mieszkań figu-
rantów, ale również wobec wykrytych „martwych skrzynek” (lub miejsc, przy 

34 Ibidem.
35 Ibidem.
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których istnienie takiego schowka podejrzewano) czy też zidentyfikowanych 
osób, które oferowały dyplomatom usługi wywiadowcze. Wykorzystywano za-
równo stałe, jak i ruchome punkty zakryte. Do tych pierwszych zaliczały się 
zwłaszcza mieszkania, a do drugich – samochody osobowe, ciężarowe i dostaw-
cze. Jak wiemy, działalność tę prowadził Wydział VI Biura „B”36.

Obserwacja agenturalna, jak sama nazwa wskazuje, opierała się na tajnych 
współpracownikach SB, rekrutujących się najczęściej spośród pracowników lo-
kali gastronomicznych, teatrów, kin, muzeów, pływalni, klubów sportowych, 
parkingów, kiosków, hoteli i noclegowni, ze środowiska taksówkarzy, pracow-
ników wypożyczalni samochodów, a nawet z marginesu społecznego, a także 
spośród osób mieszkających w pobliżu dyplomatów czy placówek37. Wątek ten 
zostanie jeszcze rozwinięty w nieco innym kontekście.

W niektórych opracowaniach do kategorii obserwacji dodawano jeszcze 
jedną: „wywiad-ustalenie” – jeśli w zleceniu brakowało danych o figurancie, 
w ramach obserwacji doprecyzowywano jego dane personalne, miejsce pracy, 
zamieszkania itp.38

Zgodnie z instrukcją dyrektora Biura „B” z 28 kwietnia 1984 r. obserwację 
dzielono również na długoterminową (trwającą ponad trzy doby) i krótkotermi-
nową (poniżej trzech dób)39. Ta pierwsza opierała się najczęściej na pracy stałych 
punktów zakrytych (a więc zaliczała się do obserwacji stacjonarnej).

Rozpracowywanie placówek dyplomatycznych z reguły miało właśnie długo-
terminowy charakter. W rzeczywistości nie wiązało się z wykorzystaniem wyłącz-
nie obserwacji stacjonarnej, ale też towarzyszącej. Różnorodne podziały i klasy-
fikacje funkcjonujące w strukturach MSW nie były stosowane konsekwentnie.

36 AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustalaniu rezy-
dentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitalistycz-
nych, Legionowo 1988, b.p. (s. 7–8, 30).
37 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 71–78).
38 AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustalaniu rezy-
dentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitalistycz-
nych, Legionowo 1988, b.p. (s. 28).
39 AIPN, 1633/3426, Instrukcja dyrektora Biura „B” MSW w zakresie organizacji pracy Biura, 
28 IV 1984 r., k. 1–39; zob też AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne 
pionu „B” w ustalaniu rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycz-
nych krajów kapitalistycznych, Legionowo 1988, b.p. (s. 23–26, 36–48); AIPN, 01521/2680, 
Lechosław Kwiatkowski, Marek Poklepa, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w procesie roz-
poznawania i wykrywania wywiadowczej działalności pracowników dyplomatycznych ambasady 
USA w Warszawie w latach 1983–1985, Legionowo 1987, b.p. (s. 58–61).
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W schematycznym ujęciu obserwacja długoterminowa dzieliła się na cztery 
fazy:

1. Analiza celów i zadań obserwacji;
2.  Zgromadzenie informacji o figurancie ułatwiających prowadzenie obser-

wacji i organizację punktów obserwacyjnych;
3. Rozpoznanie figuranta przez grupę operacyjną;
4.  Prowadzenie tajnej obserwacji zewnętrznej (w sposób ciągły lub wyrywko-

wy), mającej na celu rozpoznanie trybu życia, zwyczajów, tras poruszania 
się figuranta – czyli ogólnie dokumentowanie ciekawych z operacyjnego 
punktu widzenia faktów40.

Realizację pierwszej fazy podejmował naczelnik danego wydziału Biura jesz-
cze przed ostatecznym przyjęciem zlecenia. Po spełnieniu tego biurokratycznego 
wymogu przystępowano do fazy drugiej, organizując m.in. punkty zakryte. Na-
stępnie przeznaczeni do zadania wywiadowcy rozpoznawali figuranta (na podsta-
wie rysopisu, fotografii, wskazania itp.) i przystępowali do obserwacji41. Można 
przypuszczać, że w praktyce dwie pierwsze fazy traktowano jako mniej ważne. 
Z kolei finał rozpracowania – realizacja sprawy – rzadko oznaczał zatrzymanie 
dyplomaty czy jego agentów na gorącym uczynku i doprowadzenie do wydalenia 
czy aresztowań.

Obserwacja krótkoterminowa była uruchamiana wtedy, gdy jednostka zleca-
jąca bardzo dokładnie konkretyzowała zadanie, obejmujące dany odcinek cza-
sowy, wydarzenie, (np. potwierdzenie i udokumentowanie spotkania figuranta 
z „kontaktem”), ustalenie kierunku wyjazdu dyplomaty z Warszawy, jak również 
zabezpieczenie danej akcji operacyjnej42.

W materiałach szkoleniowych Biura „B” MSW, opisujących praktyki opera-
cyjne z drugiej połowy lat osiemdziesiątych, wyróżniono jeszcze więcej typów 
obserwacji zewnętrznej obejmującej personel dyplomatyczny: oprócz znanych 
nam obserwacji towarzyszącej, stacjonarnej i „wywiadu-ustalenia”, wymienio-
no także operacyjne zabezpieczenie hoteli, operacyjne zabezpieczenie miejsc 
zamieszkania, operacyjne zabezpieczenie „miejsc uczęszczanych” i wypożyczal-
ni typu rent-a-car oraz „system źródeł powiadamiania kontrwywiadowczego za-
bezpieczenia kraju”43. Podział ten nie był konsekwentny i jasny. Nie wiadomo, 

40 AIPN, 1633/3426, Instrukcja dyrektora Biura „B” MSW w zakresie organizacji pracy Biura, 
28 IV 1984 r., k. 1–39.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 29–30).
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co tak naprawdę oznaczała ostatnia z wymienionych kategorii, prawdopodob-
nie chodziło o ochronę obiektów strategicznych.

Bardzo specyficznym polem działania Biura „B” MSW była obserwacja jaw-
na. Jak sygnalizowaliśmy, wykorzystywano ją w stosunku do zachodnich dyplo-
matów głównie na początku interesującej nas epoki – przede wszystkim wobec 
attaché wojskowych w czasie ich wyjazdów w teren. Z czasem coraz częściej re-
zygnowano z jej stosowania, z racji małej efektywności (nie można było tą drogą 
uzyskać materiałów operacyjnych) i negatywnego wydźwięku propagandowe-
go: dyplomaci mieli mocne podstawy do oficjalnych skarg na polskie służby. 
W latach siedemdziesiątych SB w praktyce odeszła od tego sposobu inwigilacji 
(w 1974 r. zrezygnowano z jawnej obserwacji wyjazdów penetracyjnych persone-
lu attachatów wojskowych)44. Stosowano ją tylko wyjątkowo, np. w celu niedo-
puszczenia do kolportażu propagandowych ulotek przez personel dyplomatyczny 
(czynili tak np. Albańczycy)45. Niekiedy też decydowano się na nią w rewanżu za 
uciążliwą obserwację dyplomatów PRL na Zachodzie. Przed 1956 r. obserwację 
jawną stosowano o wiele częściej, szczególnie w wypadku pracowników attacha-
tów wojskowych najbardziej aktywnych placówek: amerykańskiej, francuskiej 
i brytyjskiej46. (Dokument nr 107)

W interesującym nas okresie założenia i wytyczne obserwacji jawnej zostały 
ujęte w ramach szerszej instrukcji nr 004/58 o organizacji pracy i wykonywa-
niu zadań obserwacyjnych przez Biuro „B” MSW i Wydziału „B” KW MO47, 
szczegółowo zaś wątek ten rozwijał materiał szkoleniowy Biura „B” z listopada 
1958 r. Oba dokumenty przedstawiały negatywną charakterystykę obserwacji 
jawnej: decydowano się na jej stosowanie tylko wtedy, gdy nie było możliwości 
utajnienia inwigilacji lub też gdy tajna w założeniu obserwacja została zde-
konspirowana, ale nie rezygnowano z jej prowadzenia i kontynuowano ją już 
w jawnej formie. Kierownictwo Biura „B” zdawało sobie sprawę, że do tej dru-
giej sytuacji dochodziło szczególnie często właśnie w stosunku do zachodnich 
dyplomatów (zwłaszcza attaché wojskowych), z których część przechodziła 

44 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 91–92, 97–98); 
zob. też AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplaso-
wanych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw, Legionowo 1978, 
k. 100–101; AIPN, 01521/1968, Antoni Jurzak, Działalność wywiadowcza attachatu wojskowe-
go ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, Legionowo 1987, b.p. (s. 91).
45 AIPN, 0447/4, Czesław Braksator, Artur Radomski, Warunki naturalne, pretekst i legenda 
w maskowaniu tajnej obserwacji zewnętrznej, Warszawa 1989, b.p. (s. 4).
46 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], k. 28.
47 AIPN 1585/4960, Instrukcja nr 004/58 dyrektora Biura „B” o organizacji pracy i wykonywa-
niu zadań obserwacyjnych przez Biuro „B” MSW i Wydziału „B” KW MO, b.d., b.p.
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szkolenie w zakresie przeciwdziałania inwigilacji48. Z tego względu wywiadow-
cy SB nierzadko bywali dekonspirowani, co automatycznie zmieniało status 
obserwacji.

Warto podkreślić, że w Warszawie w stosunku do dyplomatów funkcjonowa-
ła tylko i wyłącznie ta druga, „negatywna” forma obserwacji jawnej, wynikająca 
z dekonspiracji. Już w 1958 r. zalecano, by w stolicy – z racji szerokich możli-
wości kontrolnych Biura „B” – wykorzystywać tylko obserwację tajną. Nieco 
inaczej było przy wyjazdach w teren – wówczas nie zawsze dało się ukryć inwigi-
lację49. (Dokument nr 12)

Nawet w wypadku obserwacji jawnej namawiano, by nie była ona prowa-
dzona w sposób „japoński” – czyli natarczywie, w dużej bliskości z „obiektem”. 
Powinno się, mimo wszystko, próbować ukryć jak najwięcej czynności opera-
cyjnych. Można zatem powiedzieć, że u źródeł obserwacji jawnej znajdowała 
się zasada tajności – różnica w stosunku do obserwacji tajnej polegała na tym, 
że w razie dekonspiracji tę pierwszą kontynuowano, a tę drugą – zarzucano50. 
Jednocześnie starano się niekiedy łączyć elementy tajne i jawne. Jedna z zasad ob-
serwacji jawnej głosiła, że jeden z jadących za dyplomatą radiowozów (kierowany 
przez wywiadowców, a nie milicjantów) powinien jednak pozostać ukryty i prze-
mieszczać się w pewnej odległości od konwoju, utrzymując łączność radiową 
z „ujawnionym” radiowozem. W razie potrzeby załoga drugiego pojazdu mogła 
organizować pomoc ze strony MO, WSW czy innych służb51.

Inne materiały MSW wskazują, że ujawnienie prowadzonej inwigilacji, 
wbrew pozorom, mogło przynieść dobre rezultaty – np. wystraszyć figurantów, 
zaskoczonych nagłym pojawieniem się samochodów SB. Nieraz decydowano się 
na włączenie syren samochodowych w momencie, gdy dyplomata zbliżał się do 
danego obiektu: przynosiło to nie tylko efekty psychologiczne i zastraszające wo-
bec figuranta, ale jednocześnie informowało znajdującą się w pobliżu jednostkę 
o zagrożeniu, pozwalając wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia. Niekiedy decy-
dowano się od początku ostentacyjnie jawnie śledzić danego dyplomatę w celach 

48 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 1–16; zob. też 
AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 91–98).
49 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 1–16; zob. też 
AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 91–98).
50 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 1–16.
51 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 70).



143

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW (1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

„wychowawczych” – by pokazać mu, że służby wiedzą o jego czynach i potrafią 
przewidzieć jego działania52.

Kombinacja obserwacji jawnej i tajnej mogła mieć jeszcze jeden cel: tę pierw-
szą wykorzystywano jako dobrą legendę dla drugiej. Czasem rozumiano też to 
łączenie nieco inaczej: jako użycie czegoś niejawnego (np. aparatu fotograficz-
nego) w jawnym przedmiocie (np. aktówce, pasku itp.) lub jako odgrywanie 
przez wywiadowcę zupełnie jawnej roli (np. sprzedawcy wody sodowej, turysty, 
wczasowicza, żołnierza). Takie działanie pod jawnym pretekstem zaliczało się do 
tzw. punktów odkrytych, z których wywiadowcy przez ograniczony czas mogli 
prowadzić obserwację. Najczęściej takie punkty lokowano na przystankach auto-
busowych, postojach taksówek, parkingach, w restauracjach itp. W sytuacji, gdy 
trzeba było przez dłuższy czas korzystać z punktów odkrytych, tworzono tzw. 
punkty odkryte zalegendowane – czyli właśnie występowanie w roli żołnierza czy 
sprzedawcy wody sodowej53. (Dokument nr 107)

Analizując funkcjonowanie instrukcji nr 004/58 w Biuletynie Informacyj-
nym Biura „B” z 1982 r., zwracano uwagę na utarczki, do jakich dochodziło 
między dyplomatami a jawnymi obserwatorami. Najczęściej utarczki te wszczy-
nali sami dyplomaci, chcąc mieć pretekst do interwencji w MSZ z powodu 
stwierdzonej inwigilacji. Zdarzało się, że cudzoziemcy próbowali sprowokować 
funkcjonariuszy, stosując agresję słowną lub zaczepki. Wywiadowcom zalecano 
nieuleganie prowokacjom i po prostu bierne dokumentowanie wykroczeń dy-
plomatów, z wykorzystaniem naocznych świadków. Taka dokumentacja mogła 
być podstawą do podjęcia kroków dyplomatycznych. W praktyce zapewne nie 
raz pracownikom Biura „B” nie udawało się utrzymać nerwów na wodzy54. (Do-
kument nr 12)

3.1.2. Obserwacja w terenie
Jak te teoretyczne wskazania przekładały się na praktykę? Większość z wyróż-

nionych powyżej typów obserwacji można zaliczyć do dwóch kategorii: obserwa-
cji towarzyszącej (czyli śledzenia danego dyplomaty, poruszającego się po mieście 

52 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 28–29.
53 AIPN, 01521/2065, Jerzy Pływaczewski, Organizacja pracy Biura „B” w zakresie zapobiega-
nia wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników rezydentury wywiadu cywilne-
go ambasady USA w latach 1975–1980, Warszawa 1982, b.p. (s. 46–47, 78–79).
54 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 1–16; zob. też 
AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 92–93).
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lub wyjeżdżającego w teren) oraz stacjonarnej (obserwacja placówek i mieszkań 
za pomocą różnego rodzaju stałych i czasowych punktów obserwacji). Z punktu 
widzenia geograficznego obserwacja przybierała w istocie dwie zasadnicze formy: 
obserwacji w mieście (Warszawie) i obserwacji terenowej (w wypadku penetra-
cyjnych wyjazdów warszawskich dyplomatów). Ta druga rządziła się własnymi, 
specyficznymi prawami, cechującymi się dużym stopniem uszczegółowienia.

Kontrwywiad nie miał wątpliwości, że wyjeżdżający w teren dyplomaci (naj-
częściej attaché wojskowi) zajmowali się gromadzeniem danych dotyczących dys-
lokacji jednostek wojskowych, ich uzbrojenia, funkcjonowania i rozmieszczenia 
obiektów wojskowych (traktowanych jako cele do ataków atomowych i kon-
wencjonalnych), a także weryfikacją zgromadzonych już wcześniej informacji, 
obserwacją nastrojów społecznych oraz obsługą sieci szpiegowskich (spotkania 
z agenturą, wykorzystywanie „martwych skrzynek”). Dlatego też stawiano przed 
polskimi służbami konkretne cele obserwacji wyjeżdżających dyplomatów: „pa-
raliżowanie wywiadowczo-penetracyjnej działalności figurantów”, ustalanie i do-
kumentowanie tej działalności, weryfikację wiadomości nadsyłanych przez inne 
źródła oraz „dostarczenie konkretnych dowodów działalności penetracyjnej, mo-
gących służyć do interwencji na drodze dyplomatycznej”55.

W istocie wywiadowcy skupiali się najczęściej na biernej dokumentacji. 
W myśl zaleceń obowiązujących w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, grupa 
obserwacyjna śledząca figuranta w terenie powinna dokładnie ustalić przedmiot 
zainteresowań dyplomaty i jego zachowanie (np. czy robi zdjęcia, co obserwuje). 
Obserwację należało dokumentować za pomocą zdjęć operacyjnych i notatek. 
Radzono, by na fotografiach znajdował się nie tylko figurant, ale także obserwo-
wany przez niego obiekt56. Nie było to proste, ponieważ dyplomaci starali się 
unikać takich sytuacji57.

Stwierdzenie faktu penetracji obiektu strategicznego powinno uruchomić 
współpracę z jawnymi służbami (MO, WP, WOP itp.): funkcjonariusze Biu-
ra „B” czy kontrwywiadu nie mieli przecież legalnych podstaw do zatrzymania fi-
guranta. Mimo to niekiedy podczas penetracji szczególnie cennego obiektu, po-
zwalano im spróbować zniechęcić intruzów – „w grzeczny, lecz stanowczy sposób 

55 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 25–26.
56 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 6–8.
57 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 25.
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zatrzymać ich, wezwać do zawrócenia […], wskazując na tablicę zakazującą wstę-
pu”, względnie zatarasować samochodem drogę. W rzeczywistości wywiadowcy 
byli w dużej mierze bezradni: nie dość, że nie mieli podstaw do interwencji, 
to jeszcze musieli brać pod uwagę możliwość doprowadzenia do skandalu dy-
plomatycznego. Dlatego „gdyby figuranci nie postąpili zgodnie z wezwaniem, 
nie należy interweniować, a prowadzić obserwację dalej”. Co więcej, w MSW 
przyznawano, że nawet w wypadku interwencji jawnych organów państwowych 
dyplomaci, dzięki immunitetom, najczęściej nie oddawali aparatów fotograficz-
nych czy kamer i bezkarnie się oddalali, nie dając wystarczających podstaw do 
oskarżenia ich o szpiegostwo58.

W wewnętrznych zaleceniach niekiedy wręcz zniechęcano funkcjonariuszy 
do bardziej aktywnych posunięć. Wiązało się to z nieporozumieniami we współ-
pracy różnych służb zaangażowanych w inwigilację – np. zdarzało się, że mili-
cjanci z drogówki zatrzymywali dyplomatów z powodu złamania przepisów dro-
gowych, utrudniając tym samym prowadzoną przez SB inwigilację. Tymczasem 
funkcjonariusze MO powinni ograniczyć się do udokumentowania (najlepiej 
fotograficznego) incydentu (zwłaszcza wypadku drogowego) i sporządzenia na 
ten temat notatki dla pionu kontrwywiadowczego59. (Dokument nr 12)

Specyficzne procedury prowadzenia obserwacji terenowej omawiały m.in. 
wytyczne dyrektora Biura „B” MSW z 25 lutego 1965 r. Głosiły one, że w mo-
mencie wyjazdu z Warszawy udającego się w teren zachodniego dyplomaty Wy-
dział I Biura „B” informował o tym fakcie najbliższy Wydział „B” KW MO. 
Naczelnik Wydziału KW MO, otrzymawszy sygnał o pojawieniu się samochodu, 
ogłaszał stan pogotowia i wysyłał na spotkanie figuranta samochód służbowy, 
powiadamiał zarazem o swych działaniach jednostki MO i WSW. Wszystkie te 
służby miały podjąć skoordynowaną akcję obserwacyjną. Plany takich akcji były 
okresowo przygotowywane przez KW MO60.

Wysłany samochód służbowy pozostawał w łączności radiowej z centralą wo-
jewódzkiego Wydziału „B” i na bieżąco informował o kierunku przemieszczania 
się dyplomaty. Wywiadowcy, według zaleceń, dysponowali katalogiem zdjęć za-
chodnich attaché, dzięki któremu mogli zorientować się (o ile pozwalały na to 
okoliczności), kto znajdował się w śledzonym pojeździe61.

58 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 6–8.
59 Ibidem.
60 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 71–77).
61 Ibidem.
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Równolegle wojewódzkie wydziały powinny wypracować metodę wykrywa-
nia podróży dyplomatów, których nie zdołała odnotować centrala. Metoda ta 
opierała się na współpracy z innymi służbami (MO, WSW, WOP, ORMO, WP, 
Strażą Przemysłową) oraz sieci tajnych współpracowników. Rozkaz komendanta 
głównego MO nr 8/57 z 16 listopada 1957 r.62 i pismo komendanta głównego 
z 5 marca 1963 r. nakazywały terenowym jednostkom milicji przekazywanie in-
formacji o zauważonych pojazdach dyplomatycznych. Milicjant z „drogówki”, 
który zauważył taki pojazd, miał obowiązek zameldować o tym najbliższej Ko-
mendzie Powiatowej lub Wojewódzkiej (najlepiej najszybszą drogą radiową lub 
telefoniczną). Komenda po sprawdzeniu przesłanych danych (i stwierdzeniu, czy 
chodziło o przedstawiciela państwa zachodniego) uruchamiała swoje struktury 
SB63. Wątek ten zostanie jeszcze rozwinięty dalej.

Wspomniany plan prowadzenia obserwacji, zaakceptowany przez naczelni-
ków Wydziałów II KW MO, powinien uwzględniać listę attaché, którzy pod-
legali obserwacji, formę jej prowadzenia i organizację łączności. Musiał też być 
stale aktualizowany. Po zakończeniu akcji wywiadowcy byli zobowiązani do spo-
rządzenia szczegółowego sprawozdania (w czterech egzemplarzach), w którym 
podawali dane figuranta i jego pojazdu, szczegóły zachowania (np. co fotogra-
fowano), nawiązane kontakty, odwiedzone miejsca, a także informacje, czy dy-
plomata skorzystał ze skrzynki pocztowej, budki telefonicznej albo czy obsłużył 
„martwą skrzynkę”. Sprawozdanie – tak jak w wypadku działań centrali nazy-
wane komunikatem z obserwacji – powinno ponadto zawierać raport z ewen-
tualnych rozmów odbytych przez wywiadowców z figurantem oraz z przebiegu 
interwencji (o ile do niej doszło). Oprócz tego wywiadowcy byli zobowiązani do 
przygotowania notatki służbowej z obserwacji. Dwa egzemplarze komunikatu 
trafiały do Departamentu II MSW (lub Wydziału II KW MO), trzeci do Inspek-
toratu Biura „B” MSW, a czwarty i notatkę służbową włączano do akt danego 
wojewódzkiego Wydziału „B”64. Ciężar biurokracji był zatem znaczny.

W swych zaleceniach MSW prosiło też terenowych wywiadowców o możli-
wie pełną dokumentację fotograficzną przeprowadzanej obserwacji, a zwłaszcza 

62 AIPN, 2386/31571, Rozkaz nr 8/57 komendanta głównego MO w sprawie przeprowadzenia 
przez organy MO kontroli pojazdów mechanicznych należących do przedstawicielstw dyplo-
matycznych i konsularnych państw obcych, 16 XI 1957 r., k. 1–17.
63 Ibidem; AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad 
państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich 
penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 71–77).
64 AIPN, 2386/31571, Rozkaz nr 8/57 komendanta głównego MO w sprawie przeprowadzenia 
przez organy MO kontroli pojazdów mechanicznych należących do przedstawicielstw dyplo-
matycznych i konsularnych państw obcych, 16 XI 1957 r., k. 1–17.
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o uwiecznianie sytuacji, które stawiały dyplomatę w złym świetle, np. przypad-
ków złamania zasad ruchu drogowego. Przede wszystkim chodziło jednak o czyn-
ności wskazujące na wywiadowczy charakter wyjazdu: fotografowanie obiektów 
zastrzeżonych, oglądanie mapy sztabowej, zasłanianie tylnej szyby samochodu, 
obserwację kolumn wojskowych itp. Jak zwykle przestrzegano zarazem przed ła-
maniem zasad immunitetu dyplomatycznego. Tak jak strukturom centralnym, 
tak i wojewódzkim przypominano (z niezamierzonym efektem komicznym) 
o wymogach kulturalnego zachowania się. Nawet na agresję figuranta należało 
reagować spokojnie, po prostu dokumentując wydarzenie i tworząc podstawy do 
wyciągnięcia późniejszych konsekwencji dyplomatycznych w stosunku do awan-
turującego się dyplomaty65.

Próbowano zatem uczyć wywiadowców swoiście pojmowanego savoir-vivre’u. 
Podkreślano konieczność zachowywania bezpiecznej odległości od śledzonego 
(tak, by np. figurant nie mógł gwałtownym hamowaniem doprowadzić do zde-
rzenia). Przypominano, by wywiadowcy nie utrudniali obserwowanemu zała-
twiania noclegów w hotelach (ale i nie pomagali np. w naprawianiu zepsutego 
samochodu), nie uszkadzali jego pojazdu, nie wdawali się w zbędne rozmowy, 
nie przyjmowali jakichś poczęstunków czy podarunków. Mieli się zachowywać 
tak, jakby ich nie było. Jedynie w razie wypadku figurantowi należało udzielić 
pierwszej pomocy66.

Zasady te nie mogły być w pełni realizowane, skoro już w 1958 r. Biuro „B” 
krytykowało zachowanie funkcjonariuszy z Olsztyna, którzy nie pozwolili miej-
scowym Polakom pomóc w wyciągnięciu pojazdu dyplomatów, który ugrzązł 
w piachu. Bezpośrednia pomoc miała jednak być udzielana w ostateczności. Na-
wet w momencie wypadków wywiadowcy mieli przede wszystkim postarać się 
o pomoc oficjalnych służb ratowniczych. Ogólnie obawiano się „fraternizacji” 
między śledzącymi a śledzonymi. Dlatego szczególnie zwracano uwagę na próby 
nawiązania kontaktu z funkcjonariuszami ze strony dyplomatów. Zdarzało się, 
że podchodzili oni do samochodu służbowego, mówiąc „dzień dobry”, pytając 
„jak się jedzie?”, „czy panowie są zmęczeni?”, względnie wypytując o drogę. Kie-
rownictwo Biura „B” cierpliwie tłumaczyło, że, po pierwsze, trzeba unikać takich 
sytuacji przez utrzymywanie odpowiedniego dystansu między samochodami. 
Po drugie, należało zbyć rozmówców krótkimi odpowiedziami i unikać podej-
mowania dialogu, poza wymianą grzeczności. Krytykowano zarazem wybryki 

65 Ibidem.
66 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 69–59).
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wywiadowców, którzy czasami obrażali zagadujących, wywołując ich oburzenie 
i równie cięte riposty67. 

Do takich bliskich spotkań często dochodziło właśnie w momencie ugrzęź-
nięcia pojazdu dyplomatów. Bywały i inne motywy, np. 15 kwietnia 1958 r. płk 
Alexander, amerykański attaché wojskowy o kryptonimie „Waldek II”, w pobli-
żu Wąbrzeźna zagadnął wywiadowców, pytając, czy nie potrzebują benzyny. Ci 
„odpowiedzieli mu grzecznie, że dziękują, ale benzynę posiadają”. Dwa tygodnie 
później ten sam „Waldek”, wraz ze swoim zastępcą „Gawronem II” (Frankiem 
Gilchristem) zwiedzał zamek w Łańcucie. W pewnej chwili dyplomaci zapytali 
śledzących ich funkcjonariuszy, gdzie znajdowały się stajnie. Ci odesłali pytają-
cych do woźnego zamku. Prowadzenie obserwacji w czasie zwiedzania obiektów 
historycznych nastręczało zresztą funkcjonariuszom sporo problemów. Trudno 
było zachować dyskrecję i nie zwracać uwagi otoczenia. Dlatego kierownictwo 
Biura „B” proponowało, by w takich wypadkach uczynić wyjątek od reguły bra-
ku kontaktów z figurantami i pozorować wspólne zwiedzanie obiektu68. (Doku-
ment nr 12)

Mimo istnienia szczegółowych unormowań i zaleceń, w MSW nie ustawano 
w mnożeniu kolejnych. Często formułowano je na niskim szczeblu decyzyj-
nym, w reakcji na stwierdzone zaniedbania w danej strukturze. (Dokument 
nr 75) Nie brakowało jednak i rozwiązań wprowadzanych przez kierownictwo 
resortu. 28 czerwca 1980 r. dyrektor Biura „B” MSW Lech Krawczyk wysłał 
do zastępców komendantów KW MO ds. SB pismo, w którym „prosił” o spo-
rządzenie aktualnego planu ochrony operacyjnej danego województwa i przy-
stąpienie „do stałej i aktywnej jego realizacji”69. Niewiele później, 7 listopada 
1981 r., dyrektor Departamentu II MSW i dyrektor Biura „B” MSW wyda-
li wspólną decyzję nr 15 dotyczącą głównych zasad zabezpieczania wyjazdów 
w teren pracowników zachodnich placówek dyplomatycznych, tworząc tym 
samym nowy model działania obserwacji terenowej70. Ponawiane zarządzenia 

67 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 13–15.
68 Ibidem.
69 AIPN, 02376/3, Pismo dyrektora Biura „B” MSW do zastępców komendantów KW MO 
ds. SB na temat ochrony operacyjnej przed penetracją obiektów wojskowych, prowadzoną przez 
pracowników attachatów wojskowych, 28 VI 1980 r., k. 16.
70 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 27–29, 35). Według innego źródła decyzja ta miała zapaść 
dopiero 9 lutego 1982 r. Być może chodziło o różnicę w dacie jej podpisania i wejścia w życie, 
AIPN, 02376/3, Raport dyrektora Biura „B” MSW na temat przekwalifikowania etatów w Wy-
działach „B” KW MO, 6 III 1982 r., k. 18–19.
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dotyczące tego zakresu działania dowodziły, że SB miała ma tym polu duże 
trudności.

Decyzja nr 15 wprowadzała kilka nowych pomysłów na polepszenie kon-
troli podróżującego dyplomaty. Biuro „B” i jego odpowiedniki w wojewódz-
twach (wydziały „B”) zostały zobowiązane do wydzielenia stałych zespołów do 
„zabezpieczania” ruchu cudzoziemców. Wydziały „B” miały automatycznie roz-
poczynać obserwację towarzyszącą w razie stwierdzenia obecności kogoś z wy-
selekcjonowanej przez MSW grupy podejrzanych dyplomatów. Po raz kolej-
ny nawoływano też do ścisłego współdziałania służby obserwacyjnej z pionem 
kontrwywiadowczym, a także obu tych zaangażowanych w obserwację pionów 
z WSW, Zwiadem WOP i MO, głównie na płaszczyźnie obiegu informacji71. 
Jak przekonywał dyrektor Biura „B”, decyzja ta była elementem wspomnianego 
już, zapoczątkowanego pod koniec 1980 r., procesu organizacji ogólnopolskiego 
systemu kontroli ruchu zachodnich dyplomatów i cudzoziemców. Sam jednak 
przyznawał, że ów system nie działał bez problemów72.

Tak jak w poprzednich dekadach, podkreślano, że milicjanci mają obowiązek 
niezwłocznego sygnalizowania najbliższemu posterunkowi MO faktu pojawie-
nia się zachodniego dyplomaty. Posterunek powinien przekazać tę informację 
do odpowiedniego wydziału „B”. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób 
z terenu sygnałów i informacji Stanowisko Dowodzenia Biura „B” opracowywa-
ło zbiorczy komunikat, który był przekazywany Departamentowi II. Obaj dy-
rektorzy w swej decyzji podkreślali także potrzebę odpowiedniego przeszkolenia 
milicjantów. Wreszcie przypominano, że w rozpracowywaniu dyplomatów nadal 
obowiązywały zarządzenie MSW nr 0110 z 19 listopada 1973 r. i uzupełniający 
rozkaz nr 011 KG MO z 10 sierpnia 1974 r.73

W celu pełnej kontroli penetracyjnego wyjazdu danego dyplomaty kontrwywiad 
przykładał dużą wagę do organizowania sieci punktów sygnalizacyjnych, które infor-
mowałyby o kierunku podróży obcokrajowca74. Metoda ta mogła zadziałać właściwie 
tylko wtedy, gdy SB z wyprzedzeniem zdobywała wiedzę o planowanym wyjeździe.

71 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 27–29, 35).
72 AIPN, 02376/3, Raport dyrektora Biura „B” MSW na temat przekwalifikowania etatów 
w Wydziałach „B” KW MO, 6 III 1982 r., k. 18–19.
73 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 27–29, 35).
74 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Fran-
cji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 39).
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Według praktyki z drugiej połowy lat osiemdziesiątych głównym koordyna-
torem obserwacji zewnętrznej udających się w teren dyplomatów wciąż pozo-
stawało Stanowisko Dowodzenia (Kierowania) Biura „B” MSW. Po otrzyma-
niu „zadania na obserwację” ze strony kontrwywiadu Stanowisko przekazywało 
strukturom terenowym informacje o wyjeździe danego dyplomaty (lub – o wiele 
rzadziej – wyprzedzające dane o planowanej trasie). Informacje te odbierali dy-
żurni wydziałów „B” w WUSW. Każdy wydział niezmiennie musiał posiadać 
plan zabezpieczenia przed możliwą penetracją podlegającego mu obszaru. Teraz 
nieco inaczej definiowano dane, jakie ten plan miał uwzględniać. Zawierał on 
spis najciekawszych z punktu widzenia wywiadu obiektów, rozmieszczenie i cha-
rakterystykę stałych punktów zakrytych i stałych punktów sygnalizacyjnych, 
miejsce przebywania wykorzystywanych do zabezpieczenia terenu TW, rozmiesz-
czenie posterunków MO, WP, Straży Przemysłowej itp., a także wnioski i uwagi 
wynikające z dotychczasowych doświadczeń75.

Dany wojewódzki wydział „B” w momencie stwierdzenia obecności dyplo-
maty (zarówno w wypadku powiadomienia ze strony Stanowiska Dowodzenia, 
jak i samodzielnego odkrycia) powinien natychmiast podjąć wszelkie możliwe 
środki w celu zorganizowania tajnej obserwacji – przede wszystkim wykorzystać 
czasowe i stałe punkty zakryte oraz sieć tajnych współpracowników. Ci ostatni, 
informujący o miejscu pobytu dyplomaty, często rekrutowali się spośród człon-
ków ORMO, rencistów i emerytów z MSW, pracowników służby drogowej i le-
śnej, pracowników stacji benzynowych, taksówkarzy, wartowników, dróżników, 
kioskarzy itp. – wszystkich tych, którzy mieli doświadczenie lub/i duże możli-
wości dostrzeżenia pojazdu na tablicach dyplomatycznych. Przydatna była też 
pomoc funkcjonariuszy innych służb (przede wszystkim WRD MO, ale też WP, 
WSW) oraz system „zabezpieczenia cudzoziemców” funkcjonujący w hotelach 
(zwerbowany personel, zainstalowane podsłuchy), na kempingach czy strzeżo-
nych parkingach. Niekiedy dla celów profilaktycznych organizowano (np. na 
życzenie terenowych struktur kontrwywiadu) wszelkiego rodzaju zasadzki ope-
racyjne, mające przyłapać penetrującego dyplomatę na gorącym uczynku, jak 
również okresową obserwację rejonów, stref, odcinków dróg, obiektów itp. Klu-
czową sprawą była przy tym szybka łączność (głównie telefoniczna) między po-
szczególnymi jednostkami. W celu usprawnienia tych działań Departament II 
i Biuro „B” organizowały co jakiś czas ćwiczenia76.

75 AIPN, 01521/2515, Roman Wierzchowski, Kontrola wyjazdów w teren rezydentury uplaso-
wanej w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie przez Biuro „B” MSW przy zastosowaniu 
radiopelengatora, Legionowo 1987, b.p. (s. 10–13).
76 Ibidem.
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Odrębne procedury obowiązywały podczas obserwacji dyplomaty, który 
w czasie wyjazdu w teren zatrzymywał się w hotelu czy na kempingu. Według 
obowiązujących w latach siedemdziesiątych wytycznych (ustalonych instrukcją 
dyrektora Biura „B” z 23 listopada 1973 r.) w razie stwierdzenia pobytu figuranta- 
-dyplomaty w hotelu dyżurny wydziału obserwacyjnego miał obowiązek zawia-
domienia o tym fakcie Stanowiska Dowodzenia (Kierowania) Biura „B”. Stano-
wisko z kolei informowało o sprawie inspektora przebywającego w tym czasie 
w hotelu i zlecało mu zorganizowanie obserwacji77.

Jak wiemy, Biuro „B” od 1973 r. zyskało ograniczoną (warunkową) moż-
liwość prowadzenia własnych spraw obiektowych dotyczących obecności cu-
dzoziemców w kontrolowanych przez kontrwywiad hotelach. W inwigilowaniu 
dyplomaty w takich miejscach pion ten mógł posługiwać się własną agenturą. 
Inwigilacja ta polegała nie tylko na obserwacji, lecz także np. na tajnych prze-
szukaniach pokoi. Biuro uruchamiało swoją działalność przy okazji przyjazdu 
cudzoziemca, jak również np. przy okazji międzynarodowych zjazdów czy kon-
ferencji obradujących w danym hotelu. Wywiadowcy interesowali się przy tym, 
oprócz cudzoziemców, także personelem hotelowym: zarówno pod kątem pozy-
skiwania tajnych współpracowników, jak i inwigilacji mającej odkryć powiąza-
nia tej grupy z cudzoziemcami czy środowiskami kryminalnymi i marginesem 
społecznym78. Procedury te obowiązywały również w latach osiemdziesiątych79.

Wysoki stopień biurokratyzacji cechował cały proces kontroli terenowego wy-
jazdu dyplomaty. Materiały szkoleniowe MSW z połowy lat siedemdziesiątych 
proponowały idealny schemat tajnej obserwacji zewnętrznej prowadzonej za 
penetrującymi teren attaché wojskowymi. Zakładał on zastosowanie czternastu 
elementów, mogących występować razem lub oddzielnie:

1. obserwacja towarzysząca;
2. obserwacja z PZ ulokowanych przy miejscu zamieszkania figuranta;
3.  obserwacja z PZ ulokowanych w miejscach najczęściej odwiedzanych przez 

danego attaché;
4. obserwacja z PZ ulokowanych przy danej ambasadzie;
5.  informacje od TW i kontaktów operacyjnych (KO) działających przy miej-

scu zamieszkania figuranta;

77 AIPN 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 64–66).
78 Ibidem.
79 Zob. AIPN, 01521/2680, Lechosław Kwiatkowski, Marek Poklepa, Udział tajnej obserwacji 
zewnętrznej w procesie rozpoznawania i wykrywania wywiadowczej działalności pracowników dy-
plomatycznych ambasady USA w Warszawie w latach 1983–1985, Legionowo 1987, b.p. (k. 73).
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6.  informacje od TW i KO działających w miejscach regularnie odwiedza-
nych przez attaché;

7. informacje od sieci agenturalnej działającej w „zabezpieczonych” hotelach;
8.  informacje od milicjantów zabezpieczających ambasady i rezydencje (Ba-

talion Specjalny MO);
9. informacje z PZ rozmieszczonych na trasie przejazdu dyplomaty;

10.  informacje od źródeł powiadamiania (punktów sygnalizacyjnych) roz-
mieszczonych na trasie przejazdu;

11.  podsłuch telefonów (prywatnych figuranta lub publicznych, np. budek 
telefonicznych);

12.  działania terenowych wydziałów „B”;
13.  podsłuch bezprzewodowy rozmów attaché prowadzonych poza miejscem 

pracy i zamieszkania;
14.  informacje uzyskane drogą wywiadowczą80.
Oczywiście pełne wykorzystanie wszystkich elementów zdarzało się bardzo 

rzadko – jeśli w ogóle. Gdyby SB rzeczywiście potrafiła spełniać te wszystkie 
wymogi, do penetracji zapewne w ogóle by nie dochodziło.

3.1.3. Obserwacja w Warszawie
W praktyce operacyjnej obserwacja dyplomatów w Warszawie – zawsze 

o charakterze tajnym – przyjmowała najczęściej dwie formy: stacjonarnej obser-
wacji placówek dyplomatycznych i miejsc zamieszkania ich personelu, a także 
ruchomej (dynamicznej, towarzyszącej) obserwacji poszczególnych figurantów 
(samych dyplomatów i ich polskich znajomych – „kontaktów”).

W prowadzeniu stacjonarnej obserwacji placówek posługiwano się wspo-
minanymi już punktami zakrytymi. Stanowiły one specjalnie dobrane miejsca, 
z których wywiadowcy Biura „B” MSW mieli wizualny dostęp do interesującego 
ich obiektu. Punkty te dzieliły się na stałe i okresowe. Poza zakresem obserwacji 
stacjonarnej wyróżniano ponadto punkty ruchome81.

Do inwigilacji ambasad wykorzystywano przede wszystkim stacjonarne 
punkty stałe organizowane właśnie w pobliżu tych budynków, przydatne z racji 
tego, że okres pobytu pracowników placówek w Polsce był przecież dość długi 

80 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 94–95).
81 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 36–40).
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– wynosił najczęściej 2–3 lata, a lokalizacja przedstawicielstw dyplomatycznych 
zmieniała się bardzo rzadko. Jak przekonywano w MSW, dzięki stałym PZ moż-
na było uzyskać bogatą wiedzę, m.in. na temat: czasu pracy figurantów i ich 
zachowań; wyjść z ambasad w godzinach urzędowania; charakterystyki i zacho-
wań interesantów przybywających do placówki; wnoszonych urządzeń, paczek, 
sprzętu; instalowanych na zewnątrz urządzeń; numerów rejestracyjnych i marek 
samochodów dyplomatów czy interesantów; wystawianych gablot, zdjęć, tablic 
ogłoszeniowych (traktowanych jako elementy propagandowe); ewentualnych 
alarmów; dokonywanych remontów i przeróbek; przebiegu przyjęć i spotkań 
czy ewentualnych incydentów itp. Prowadzenie obserwacji stałej umożliwiało 
również dokładne rozpoznanie okolicy – głównie w celu wykrycia systemu za-
bezpieczeń działającego w placówce i wypadków kontrobserwacji82. Zasadniczą 
wadą tego typu obserwacji było z kolei stosunkowo duże prawdopodobieństwo 
dekonspiracji: im dłużej dany punkt działał, tym bardziej rosło ryzyko.

Czasowe stacjonarne punkty zakryte tworzono najczęściej w okresowo wynaj-
mowanych pomieszczeniach, które zajmowali wywiadowcy. Tę formę stosowa-
no również do obserwacji placówek, ale częściej wykorzystywano je jako punkty 
sygnalizacyjno-obserwacyjne w ramach obserwacji zewnętrznej figuranta przeby-
wającego poza placówką. Niekiedy tworzono całą sieć takich stacjonarnych czaso-
wych PZ. Z kolei ruchome punkty zakryte w inwigilacji placówek były wykorzysty-
wane stosunkowo najrzadziej – wiązały się one głównie z obserwacją towarzyszącą. 
Jak wiemy, były to różnego typu obiekty umożliwiające ukrytą i ruchomą obserwa-
cję, np. specjalnie wyposażone samochody, przyczepy kempingowe itp.83

Warto dodać, że oprócz PZ wyróżniano także punkty ukrycia wywiadowców. 
Nie miały one na celu stałej obserwacji. Były miejscem stacjonowania funkcjo-
nariuszy SB, którzy na sygnał z danego PZ włączali się do danej akcji (przeważ-
nie rozpoczynali obserwację towarzyszącą dyplomaty czy interesanta, który opu-
ścił budynek ambasady i zniknął z zasięgu wzroku wywiadowcom obsługującym 
PZ). Na ogólnym poziomie najróżniejsze PZ przy placówkach współpracowały 
z wywiadowcami prowadzącymi obserwację towarzyszącą: w pewnym momencie 
albo przekazywały, albo przejmowały figuranta (np. w sytuacji, gdy dalsze śledze-
nie go „z ulicy” było już ryzykowne)84.

Punkty zakryte wszystkich rodzajów wyposażano w specjalną linię telefonicz-
ną, a także aparaturę fotograficzną i filmową lub telewizyjną oraz instrumenty 
optyczne (lornety). Najczęściej w PZ wywiadowcy dysponowali także sprzętem 

82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
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i urządzeniami radiowymi, choć nadajnik starano się umieszczać w oddaleniu, 
z obawy przed dekonspiracją85.

W latach osiemdziesiątych SB starała się odchodzić od praktyki tworzenia 
stałych punktów obserwacyjnych skierowanych na zachodnie placówki dyplo-
matyczne. Przyznawano, że dzięki postępowi technologicznemu (zastosowanie 
kamer telewizyjnych, stacji nasłuchowych, technologii satelitarnej itp.) amba-
sady potrafiły skuteczniej niż kiedyś wykrywać takie punkty i dekonspirować 
funkcjonariuszy Biura „B”86. Wobec „spalenia” wielu lokalizacji brakowało też 
po prostu nowych, nadających się do obserwacji miejsc.

Oprócz placówek starano się także obserwować miejsca zamieszkania dyploma-
tów. Znaczna część personelu przedstawicielstw nie mieszkała na terenie ambasad, 
tylko w różnych miejscach w Warszawie – w domkach czy blokach. Sytuacja ta 
stanowiła wyzwanie, ale i szansę dla służb obserwacyjnych. Jednoczesna obserwa-
cja mieszkań wszystkich interesujących SB zachodnich dyplomatów w Warszawie 
przekraczała, rzecz jasna, możliwości Biura „B”. Dlatego też często – oprócz prób 
selekcji – wykorzystywano na tym polu tzw. nieetatową służbę obserwacyjną, czyli 
tajnych współpracowników SB, namawianych prośbą lub groźbą do wypełniania 
zadań obserwacyjnych. Najczęściej rekrutowano ich spośród sąsiadów dyplomatów 
i osób mieszkających lub pracujących w pobliżu. Nierzadko zdarzało się – podob-
nie jak w wypadku obserwacji terenowej – że w gronie tym znajdował się emeryto-
wany funkcjonariusz MSW czy WSW – takie „nabytki” uważano za najcenniejsze. 
Głównym zadaniem tej „służby” było sygnalizowanie przygotowań do wyjazdów 
w teren (głównie attaché wojskowych), rozpoznawanie trybu życia figurantów oraz 
informowanie o przychodzących do nich gościach87.

Analogicznie jak w wypadku placówek, obserwację mieszkań prowadzono za 
pomocą sieci różnego typu PZ. Różnica polegała na tym, że stacjonarne PZ przy 
ambasadach obsługiwali przede wszystkim kadrowi funkcjonariusze Biura „B”, 
przy mieszkaniach zaś – częściej „służba nieetatowa”. Od lat siedemdziesiątych 
termin „służba nieetatowa” stopniowo zawężał swe znaczenie, ograniczając się 
ostatecznie do grupy emerytowanych funkcjonariuszy różnych służb PRL. Gro-
no cywilnych tajnych współpracowników, wykorzystywanych przez Biuro „B” 
MSW, zaczęto określać mianem „osobowych środków pracy”88.

85 Ibidem.
86 Ibidem, s. 87.
87 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitalistycznych 
placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 1967, k. 28.
88 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 38–39, 47).
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Stacjonarne punkty zakryte na tym polu działania najczęściej przyjmowały 
formę lokalu konspiracyjnego, wynajętego w całości przez SB. Czasami dzielo-
no taki LK z innymi jednostkami operacyjnymi. W organizacji mieszkań kon-
spiracyjnych używanych do inwigilacji dyplomatów stosowano się do ogólnych, 
obowiązujących reguł. Zasady tworzenia takich mieszkań regulowało najpierw 
zarządzenie szefa MSW nr 0093/57 z 6 maja 1957 r. w sprawie zaopatrzenia 
w sprzęt mieszkań konspiracyjnych89, później zarządzenie nr 0039/60 ministra 
spraw wewnętrznych z 27 lutego 1960 r. w sprawie zasad organizacji i go-
spodarki mieszkaniami konspiracyjnymi Służby Bezpieczeństwa90 (zmieniane 
w latach 1962, 1965 i 197491), a następnie zarządzenie nr 001/78 ministra SW 
z 18 stycznia 1978 r. w sprawie mieszkań konspiracyjnych92.

W wypadku dyplomatów – podobnie jak innych kategorii figurantów – 
mieszkania konspiracyjne najczęściej wykorzystywano do sporządzania doku-
mentacji filmowej i fotograficznej oraz szeroko rozumianej tajnej obserwacji. 
Często urządzano w nich wspominane już punkty sygnalizacyjne, które uru-
chamiały grupę wywiadowców, wyznaczonych do śledzenia danego figuranta 
lub zwracały uwagę funkcjonariuszy na podejrzane osoby odwiedzające daną 
placówkę93.

Pokrewnym sposobem obserwacji stacjonarnej w Warszawie było zorganizo-
wanie specjalnego punktu sygnalizacyjno-obserwacyjnego w mieszkaniu kon-
fidenta – sąsiada dyplomaty lub też np. w pobliskim zakładzie pracy94. Podsta-
wową wadę tego sposobu obserwacji stanowiło to, że najczęściej nie pozwalała 
ona na wniknięcie do wnętrza obserwowanego mieszkania.

89 AIPN, Gd 0046/361, t. 3, Zarządzenie nr 0093/57 ministra SW w sprawie samodzielne-
go zakupu przez jednostki operacyjne resortu spraw wewnętrznych odzieży, obuwia, sprzętu 
i przedmiotów oraz innych środków niezbędnych dla wyposażenia i prowadzenia szatni opera-
cyjnych oraz lokali konspiracyjnych, 6 V 1957 r., b.p.
90 AIPN, 89/31, Zarządzenie nr 0039/60 ministra SW w sprawie zasad organizacji i gospodarki 
mieszkaniami konspiracyjnymi Służby Bezpieczeństwa, 27 II 1960 r., b.p.
91 AIPN 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 91–92).
92 AIPN, 1585/12308, Zarządzenie nr 001/78 ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 stycznia 
1978 r. w sprawie mieszkań konspiracyjnych, 18 I 1978 r., k. 1–4.
93 Por. AIPN 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpozna-
waniu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 91–92).
94 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 38–39, 47).
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PZ i LK okazywały się mniej przydatne, gdy trzeba było śledzić dyplomatę 
poruszającego się po mieście. Wtedy najczęściej podejmowano tajną obserwację 
towarzyszącą. W 1965 r. Biuro „B” zreformowało system prowadzenia obserwa-
cji zewnętrznej warszawskich dyplomatów z państw Zachodu. Do tej pory często 
śledzono jedną osobę przez kilka czy nawet kilkanaście dni. Teraz wprowadzono 
zalecenie, by pojedyncza obserwacja nie trwała dłużej niż 2–3 dni. Próbowano 
odejść od schematyzmu i całodobowej inwigilacji, wybierając, dzięki rozpozna-
niu, najbardziej interesujące zleceniodawcę akcji momenty i okoliczności. Wpro-
wadzono poza tym tzw. obserwacje wyrywkowe: krótkotrwałe śledzenie możliwie 
jak największej liczby personelu kolejno opuszczającego gmach danej placówki95. 
Nadal jednak w stosunku do najbardziej podejrzanych osób decydowano się na 
pracochłonne i kompleksowe akcje.

Materiały MSW pokazują, że w latach osiemdziesiątych, po wprowadzeniu 
stanu wojennego, tajne służby PRL starały się dyskretniej inwigilować zachod-
nich dyplomatów – również w ramach obserwacji towarzyszącej. Zarysowała 
się w tym czasie tendencja do odchodzenia od tej ryzykownej przecież meto-
dy na rzecz prowadzenia tzw. obserwacji strefowej, rejonowej oraz stacjonar-
nej, obejmującej określone obszary, gdzie najczęściej pojawiali się dyplomaci. 
W tych metodach, szerzej niż dotychczas, wykorzystywano możliwości tajnych 
współpracowników96.

Mimo coraz większych trudności w prowadzeniu obserwacji towarzyszącej 
w latach osiemdziesiątych, Biuro „B” nie mogło pozwolić sobie na całkowitą re-
zygnację z tej metody. Uczulało jednak swych pracowników na trudności i wiążą-
ce się z tą czynnością ryzyko, zalecając jak największą ostrożność. Przypominano, 
że wywiadowcy mieli obowiązek pełnej konspiracji wszystkich przedsięwzięć po-
dejmowanych w ramach obserwacji. Fakt, że trzeba było przypominać tak oczy-
wistą sprawę, jest znamienny. Zwracano uwagę, by do niezbędnego minimum 
ograniczyć używanie radiostacji służbowych, które ambasady i rezydenci potrafi-
li coraz łatwiej podsłuchiwać. Przestrzegano przed możliwością kontrobserwacji 
i uczulano wywiadowców na „zachowujące się podejrzanie” osoby napotykane 
na trasie śledzonego dyplomaty. Obawiano się bowiem, że figurant korzysta z po-
mocy innych osób w odkrywaniu działalności polskich służb. Nakazywano też 

95 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 32.
96 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 87–88).
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dokładną analizę tras, którymi najczęściej poruszali się domniemani rezydenci 
wywiadu, w celu ewentualnego wykrycia „martwych skrzynek”, punktów kontr-
obserwacji czy też znaków używanych do łączności z siecią agenturalną amba-
sady. Zalecano ponadto, po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, stosowanie 
działań ofensywnych: dezorientowanie czy „usypianie” figuranta (dezinforma-
cja, niespodziewane pojawienie się wywiadowców przy figurancie itp.). Wreszcie 
postulowano prowadzenie pełnej, dokładnej dokumentacji przeprowadzanych 
akcji i wykorzystywanie innych niż obserwacja towarzysząca typów inwigilacji: 
używanie TW, KO i kontaktów służbowych (KS) oraz wspominanych metod 
obserwacji stacjonarnej, strefowej i rejonowej97. Mnożenie podobnych zaleceń 
świadczyło o tym, że w kierownictwie MSW dostrzegano błędy i niedociągnięcia 
w tego typu działaniach.

W całym interesującym nas okresie kadra kierownicza SB starała się podawać 
możliwie najbardziej szczegółowe instrukcje prowadzenia obserwacji towarzyszą-
cej w Warszawie. Bardzo dużą wagę przywiązywano do odpowiedniego kamu-
flażu wywiadowców. Instrukcja Biura „B” z lipca 1958 r. w sprawie prowadzenia 
obserwacji zewnętrznej w stosunku do zachodnich placówek dyplomatycznych 
podkreślała kluczowe znaczenie umiejętnego korzystania przez funkcjonariuszy 
z rekwizytów, a także zapewnienia możliwości przebierania się w trakcie obser-
wacji jako podstawowych środków zabezpieczających przed dekonspiracją. Prze-
konywano, że nawet drobne szczegóły, jak okulary, nakrycie głowy, szal czy ko-
szula, mogą zapewnić zadowalającą zmianę. Dlatego polecano, by w każdej akcji 
śledzenia dyplomatów pod ręką znajdowała się znana nam już tzw. szatnia ope-
racyjna. Najczęściej tworzył ją po prostu stos ubrań czy rekwizytów na tylnym 
siedzeniu samochodu służbowego. „Minigarderobę” funkcjonariusz mógł też 
mieć przy sobie w torbie i w kieszeniach. Przestrzegano jednak, że nieumiejętne 
wykorzystanie szatni może przynieść efekt odwrotny do oczekiwanego i ułatwić 
dekonspirację98. (Dokument nr 10)

Ogólnie radzono, by wywiadowca zawsze dostosowywał się do otoczenia, 
w którym przebywał. Nie powinien nosić zbyt jaskrawych, łatwo wpadających w oko 
ubrań i przedmiotów. Niekiedy nawet zmiana odzieży okazywała się niewystar-
czająca. Instrukcja podawała jako przykład sprawę z 1957 r., w której dwaj wy-
wiadowcy zostali wypatrzeni przez młodego mężczyznę, którego śledzili. Męż-
czyzna ten, po wyjściu z budynku jednej z ambasad, przez parę godzin chodził po 
mieście, odwiedzając kilka różnych adresów. Wywiadowcy, zmieniając nakrycia 

97 Ibidem, s. 15–16.
98 AIPN, 01521/352, Biuro „B” MSW, Obserwacja placówek dyplomatycznych państw kapita-
listycznych, [lipiec 1958 r.], k. 14–15.
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głowy, szal i okulary, byli przekonani, że udało im się ukryć. Zapomnieli tylko 
o jednym – o płaszczach, które cały czas nosili. Na tej podstawie mężczyzna 
zidentyfikował intruzów. W pewnym momencie podszedł do napotkanego mili-
cjanta, wskazał mu jednego z wywiadowców i poinformował, że wskazany wciąż 
za nim chodzi. W związku z tym milicjant wylegitymował wywiadowcę, a cała 
akcja musiała zostać przerwana99.

W celu zwiększenia stopnia konspiracji wywiadowcy często udawali kogoś 
innego. Najczęstszym pretekstem do prowadzenia obserwacji było występowanie 
w roli turystów, wczasowiczów, pracowników legalnych służb państwowych i żoł-
nierzy, krewnych czy znajomych. Z reguły łączyło się to z odpowiednią legendą. 
Taka rola powinna być adekwatna do okoliczności i w przekonujący sposób uza-
sadniać pobyt funkcjonariusza w danym miejscu. W materiałach szkoleniowych 
MSW podkreślano, że nie zawsze spełniano te wymogi100.

Prowadzący obserwację równie pilnie jak na swój wygląd musieli zwracać uwa-
gę na zachowanie figuranta. Wywiadowcom śledzącym zachodnich dyplomatów 
na terenie Warszawy zalecano, by bezustannie przyglądali się rękom obserwowa-
nego, zwłaszcza, gdy przebywał on w środkach komunikacji miejskiej, ale tak-
że na ulicy, w sklepach, lokalach itp. Dzięki takiej uważnej obserwacji spodzie-
wano się wykryć jego ewentualny kontakt z polskim informatorem czy innym 
agentem. Uczulano funkcjonariuszy, by robione przez nich zdjęcia operacyjne 
utrwalały również osoby znajdujące się w pobliżu dyplomaty. Gdyby na różnych 
zdjęciach zidentyfikowano tę samą osobę, należało i ją poddać obserwacji101.

Innym zadaniem wywiadowców było tworzenie kartoteki miejsc, w które 
figurant się udawał oraz miejsc, gdzie spotykał się z ludźmi; szczególnie tych 
nietypowych, np. bram, w które śledzony wchodził bez uzasadnienia, ławek 
w parkach, powtarzających się dziwnych tras spacerowych itp. Kartotekowanie 
miało ułatwić znalezienie ewentualnych prawidłowości w przemieszczaniu się 
dyplomaty102.

Za bardzo pomocne narzędzie obserwacji uznawano tworzenie tzw. charakte-
rystyki środowiskowej figuranta, która powinna zawierać:

–  listę, czas, miejsce, przebieg i analizę jego najczęstszych kontaktów z Polakami 
(m.in. z informacją, czy ustalone „kontakty” mieszkają w pobliżu obiektów 

99 Ibidem.
100 AIPN, 0447/4, Czesław Braksator, Artur Radomski, Warunki naturalne, pretekst i legenda 
w maskowaniu tajnej obserwacji zewnętrznej, Warszawa 1989, b.p. (s. 31–45).
101 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 32.
102 Ibidem.



159

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW (1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

strategicznych, czy spotykały się z poprzednikiem danego dyplomaty itp.); 
–  listę najbliższych znajomych inwigilowanego spośród korpusu dyploma-

tycznego (z uwzględnieniem informacji, czy wśród nich są ustaleni przez 
kontrwywiad pracownicy obcych wywiadów); 

–  listę odwiedzanych przez figuranta adresów (czas i miejsce odwiedzin, dane 
mieszkańców);

–  listę najczęściej odwiedzanych obiektów publicznych (kin, teatrów, kawiar-
ni, sklepów, toalet publicznych, budek telefonicznych)103. 

Można przypuszczać, iż w rzeczywistości rzadko kiedy sporządzano tak do-
kładne dossier – zwłaszcza że Biuro „B” MSW skarżyło się na zbyt opieszałe prze-
kazywanie informacji na temat figurantów przez kontrwywiad, przez co tracono 
wiele możliwości operacyjnych.

Jak zaznaczano, największym problemem, towarzyszącym zlecaniu obserwa-
cji, była odpowiednia selekcja figurantów, niezbędna w kontekście ograniczo-
nych rozmiarów Biura „B”. W aparacie bezpieczeństwa nie potrafiono poradzić 
sobie z tym pierwszorzędnym i podstawowym zadaniem, od którego realizacji 
zależała skuteczność podejmowanych później działań.

Po odwilży 1956 r., w okresie gwałtownego rozwoju wymiany osobowej Polski 
z zagranicą i wyraźnego wzrostu aktywności placówek dyplomatycznych, szybko 
okazało się, że Biuro „B” i kontrwywiad nie są w stanie inwigilować każdego dy-
plomaty i każdej placówki. Dlatego od połowy lat sześćdziesiątych postanowiono 
ostatecznie skupić się głównie na pięciu przedstawicielstwach: ambasadach USA, 
Wielkiej Brytanii, Izraela, Francji i Misji Handlowej RFN. W porozumieniu 
z Departamentem II Biuro „B” interesowało się ponadto tylko wyselekcjonowa-
ną grupą dyplomatów, których objęto szczególnie aktywną obserwacją104.

Grupa ta i tak była za duża, a jej pełna kontrola przerastała możliwości pol-
skich służb. Zastępca naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW zauwa-
żał w 1964 r., że na ogólną liczbę 370 figurantów służby obserwacyjne mogły 
w danym momencie obserwować jedynie 8 pracowników cywilnych i prowa-
dzić obserwację jawną 3–4 attaché wojskowych w terenie. Jednocześnie w cią-
gu miesiąca potrafiły zidentyfikować zaledwie ok. 200 osób kontaktujących się 
z placówkami, choć samą ambasadę USA odwiedzało w tym przedziale czaso-
wym ok. 4 tys. osób105. Według innych danych w 1963 r. Biuro było w stanie 

103 Ibidem, k. 33.
104 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna B. Jedynaka, dyrektora Biura „B” MSW, na Kole-
gium MSW, [kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
105 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 103.
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inwigilować nie więcej niż 13 pracowników zachodnich placówek dyplomatycz-
nych jednocześnie – w ujęciu statystycznym każdy dyplomata mógł zatem pod-
legać obserwacji tylko przez 1 dzień w każdym miesiącu106.

W dużej mierze kontrwywiad był więc bezradny i musiał ostro redukować 
zapotrzebowanie na obserwację. Problem dodatkowo potęgował się wtedy, gdy 
angażowano znaczną liczbę wywiadowców w ramach często podejmowanych ak-
cji montowania podsłuchów czy penetracji mieszkań lub w ramach obserwacji 
przybyłych z zagranicznych central fachowców (np. ds. bezpieczeństwa czy ro-
botników budowlanych). W takich sytuacjach reszta potencjalnych figurantów 
pozostawała praktycznie poza zasięgiem SB. Opisywany w drugim tomie, na 
przykładzie komunikatów naczelnika Wydziału I Biura „B” MSW, wypadek in-
wigilacji dwóch amerykańskich oficerów bezpieczeństwa, którzy odwiedzili Pol-
skę na przełomie 1963 i 1964 r., pokazuje, że taka „masowa” obserwacja była 
prowadzona w sposób nieergonomiczny: sztucznie mnożono liczbę zespołów 
wywiadowców (odrębnie śledzących przebywających najczęściej razem figuran-
tów), produkując niepotrzebnie wielką liczbę szczegółowych, powtarzających się 
raportów, z których treści, pedantycznie analizującej kolejne, zwyczajne posu-
nięcia inwigilowanych, niewiele wynikało. Co znamienne, mimo drobiazgowych 
opisów, wywiadowcy nie potrafili stwierdzić, co figuranci robili wewnątrz amba-
sady – a po to przecież ich śledzili. (Dokumenty nr 35, 36)

Wobec tych ograniczeń nie może dziwić, że w Biurze „B” często krytyko-
wano nadgorliwość kontrwywiadu w nadsyłaniu zleceń obserwacji. W notat-
ce z kwietnia 1967 r. dyrektor Biura „B” Bonifacy Jedynak wskazywał na ten 
problem, podkreślając, że naczelnicy wydziałów Departamentu II nagminnie 
i w beztroski sposób dodawali do zleceń adnotację „do natychmiastowego wy-
konania”. Tylko w 1966 r. przesłano 337 takich dokumentów. Jedynak doma-
gał się lepszego przygotowania i selekcji tych próśb107. Gdyby nawet stosowano 
bardzo restrykcyjne metody selekcji, to i tak w latach sześćdziesiątych trzeba 
było objąć kontrolą przede wszystkim ok. pięćdziesięciu pracowników dzie-
sięciu attachatów wojskowych państw zachodnich108, automatycznie podejrze-
wanych (zresztą słusznie) o działalność wywiadowczą. A była to tylko grupa 
wyjściowa.

106 AIPN, MSW II 3593, Informacja dotycząca pracy aparatu kontrwywiadu w latach 1957–
1962, [1963 r.], k. 15; K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 84.
107 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna Bonifacego Jedynaka, dyrektora Biura „B” MSW, na 
Kolegium MSW, [kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
108 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warsza-
wa 1967, k. 26.
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W kontekście tych uwag dość sceptycznie należy oceniać urzędowe statysty-
ki aktywności Biura „B”. Na przykład w 1966 r. pion obserwacyjny przepro-
wadził ogółem 1280 zadań obserwacyjnych (oczywiście nie wszystkie dotyczy-
ły dyplomatów), przepracowując łącznie 6542 dni. Wykonano 152 obserwacje 
specjalne (np. zabezpieczenie penetracji terenowych ze strony attaché). Ustalono 
3170 kontaktów, 680 adresów, 512 numerów pojazdów oraz 127 razy przejęto 
korespondencję wysłaną przez figurantów. Jednostkom zlecającym dostarczono 
ponadto prawie 41 tys. zdjęć (w 1957 r. było ich zaledwie niecałe 2600), na-
grano też 28 filmów rejestrujących określone sytuacje operacyjne. Najbardziej 
pracochłonną sprawą była akcja o kryptonimie „Znak-3”, w ramach której prze-
pracowano aż 1053 dni (niemal jedną szóstą całego przepracowanego czasu). Nie 
wiązała się ona z interesującymi nas ambasadami109.

Warto podkreślić, że zdecydowanie największym zleceniodawcą Biura był 
właśnie kontrwywiad. W 1966 r. zlecił on 1021 zadań, co stanowiło aż 80 proc. 
ogółu (dodatkowo Departament I – 35 zadań; Departament III – 146 zadań; 
Departament IV – 31; Biuro Śledcze – 40; Zarząd II Sztabu Generalnego MON 
– 4; Komenda Stołeczna MO – 3)110. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wszystkie te 
liczby dotyczą okresu dwunastu miesięcy, nie zrobią one imponującego wrażenia.

Luki kadrowe i logistyczne starano się minimalizować ułatwieniami technicz-
nymi i komunikacyjnymi. W celu polepszenia koordynacji działań z MO nie-
które samochody należące do Biura „B” (marki Mercedes) zostały w połowie lat 
sześćdziesiątych wyposażone w dodatkowe radiostacje obsługujące częstotliwość 
milicyjną111. Warto przy tym zauważyć, że w 1966 r. Biuro „B” dysponowało aż 
174 pojazdami: 129 samochodami osobowymi, 25 samochodami „szybkobież-
nymi”, 8 furgonami, 6 autami terenowymi i dostawczymi oraz 6 motocyklami. 
Ponadto nadzorowało użytkowanie 19 mercedesów przez wydziały „B” KW MO 
oraz 21 pojazdów należących do innych jednostek (głównie Wydziału „B” Ko-
mendy Stołecznej MO). W tym roku ogólnie wyjeżdżono 4 356 399 km (o po-
nad 600 km więcej niż rok wcześniej)112. Jakkolwiek liczby pojazdów użytko-
wanych w Warszawie rzeczywiście były znaczne, to w terenie sprawa wyglądała 
znacznie gorzej.

109 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW, na Kolegium MSW, 
[kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami). Dotyczyła ona prawdopodobnie rozpracowy-
wania Komunistycznej Partii Polski Kazimierza Mijala, zob. SOR „Znak-3”, AIPN, 0222/246, 
t. 3.
110 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW, na Kolegium MSW, 
[kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
111 Ibidem.
112 Ibidem.
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Problemy z selekcją figurantów nie były jedynymi kłopotami Biura „B” w pro-
wadzeniu obserwacji zachodnich dyplomatów. W materiałach wewnętrznych 
MSW z końca lat osiemdziesiątych wymieniano inne podstawowe trudności 
i niedomagania całego systemu: zbyt małą liczbę i brak profesjonalizmu milicyj-
nych kontroli drogowych (milicjanci z „drogówki” często przeoczali rejestracje 
dyplomatyczne), za duże luki w sieci stałych punktów sygnalizacyjnych oraz ni-
ską efektywność tajnych współpracowników (z racji słabo rozwiniętej łączności 
telefonicznej nagminnie przesyłali oni już przedawnione dane, często też były 
one zbyt ogólnikowe i niepełne). Stwierdzano poza tym ze smutkiem, że nawet 
funkcjonariusze najróżniejszych służb zachowywali czujność tylko w godzinach 
pracy. Zdawano sobie przy tym sprawę z trudności zakonspirowanej obserwacji 
na odludnych drogach i w małych miejscowościach113.

Wnioski te wyciągano na podstawie zdobytego doświadczenia. SB niekie-
dy przeprowadzała „fałszywe” penetracje, chcąc sprawdzić skuteczność wyma-
ganych w rozporządzeniach zabezpieczeń. Taki próbny przejazd urządzono np. 
19 września 1967 r. na terenie województwa warszawskiego. Wnioski mogły dać 
wiele do myślenia. Funkcjonariusze Biura „B” podmienili rejestracje w swym 
służbowym mercedesie na dyplomatyczne (nie było to, rzecz jasna, legalne dzia-
łanie), wyjechali z Warszawy i przejechali bardzo wolno obok jednostki wojsko-
wej w Górze Kalwarii. Nikt się nimi nie zainteresował. Podobnie było w Miń-
sku Mazowieckim, gdzie wartownik obojętnie przyglądał się pojazdowi. Później 
funkcjonariusze objechali inne pobliskie obiekty, m.in. lotniska w Jakubowie 
i Osinach. Przy bramie wjazdowej na to ostatnie samochód jechał z prędkością 
10 km na godzinę. Nie stwierdzono obecności wartownika114. Przejazd niewąt-
pliwie świadczył o bardzo poważnych brakach w zabezpieczeniu obiektów strate-
gicznych. (Dokument nr 65)

Podobnie należy ocenić wyniki przeprowadzonych w lipcu 1980 r., wspól-
nie przez Biuro „B” i Departament II, „ćwiczeń sprawdzeniowo-kontrolnych”, 
które dodatkowo pokazały słabą współpracę służb zaangażowanych w inwi-
gilację dyplomatów wyjeżdżających poza Warszawę. Ćwiczenia miały naśla-
dować realną sytuację – stworzono scenariusz, który bazował na konkretnych 
działaniach dyplomatów. W ramach tej pozorowanej akcji przygotowano sa-
mochód wyposażony w rejestrację dyplomatyczną, którego pasażerami zostali 

113 AIPN, 01521/2515, Roman Wierzchowski, Kontrola wyjazdów w teren rezydentury uplaso-
wanej w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie przez Biuro „B” MSW przy zastosowaniu 
radiopelengatora, Legionowo 1987, b.p. (s. 10–13).
114 AIPN, 0201/159, t. 2, Notatka służbowa naczelnika Wydziału VI Biura „B” MSW z przepro-
wadzonej próbnej penetracji 19 września 1967 r., 20 IX 1967 r., k. 114.
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funkcjonariusze Biura i Departamentu udający dyplomatów. Przejechali oni 
wyznaczoną trasę na linii Warszawa–Katowice–Wrocław–Poznań–Warszawa. 
W czasie podróży pozoranci dokonali penetracji obiektów wojskowych, wy-
konując fotografie, stosując samokontrolę i kontrobserwację, używając telefo-
nów, zatrzymując się na leśnych parkingach, odwiedzając restauracje, kościoły, 
sklepy, ostentacyjnie rozmawiając z ludźmi czy też zabierając do samochodu 
przygodnych pasażerów115. 

Co charakterystyczne, większość zadań wykonanych przez pozorantów 
w ogóle nie została odnotowana. O przejazdach samochodu uzyskano zaledwie 
pięć informacji (w tym dwie ze źródeł własnych). Co więcej, trzynaście przepro-
wadzonych penetracji implikowało przesłanie zaledwie trzech raportów, które 
pochodziły od WSW. Pozoranci, mimo bardziej niż w wypadku rzeczywistych 
dyplomatów ostentacyjnej działalności, na wielu odcinkach trasy pozostali nie-
zauważeni. Nie podjęto też żadnych prób utrudnienia im działań116. Trudno 
o lepszy przykład stosunkowej swobody dyplomatów i przynajmniej częściowej 
bezradności terenowych służb obserwacyjnych.

Nie może dziwić, że w obliczu tak kompromitujących wyników kontroli raz 
po raz kierownictwo kontrwywiadu skarżyło się na jakość usług świadczonych 
przez Biuro „B”. W 1972 r. naczelnik Wydziału II Departamentu II zwracał uwa-
gę na słabą organizację obserwacji penetracyjnych podróży dyplomatów przez 
jednostki terenowe resortu. Narzekał na brak analizy zachowania figurantów, 
niewyciąganie wniosków do dalszej pracy, słabość agenturalnego rozpoznania 
oraz niekonsekwencję w obserwacji i zastosowaniu środków techniki operacyj-
nej. W wyniku tych niedomagań dyplomaci mieli „dużą swobodę działania”117. 
Zarzuty te są zasadne dla całego okresu 1956–1989.

Nawet w materiałach szkoleniowych Biura „B” przyznawano się do kło-
potów, i to nie tylko w „zabezpieczaniu” terenowych wyjazdów personelu dy-
plomatycznego. Problemy stwarzała także np. odpowiednia charakteryzacja. 
W połowie lat osiemdziesiątych zwracano uwagę, że o ile nie było większych 
problemów z odzieżą, o tyle gorzej przedstawiała się sprawa „z charakteryzacją 
twarzy i głowy ze względu na złą jakość środków charakteryzujących”. Przyzna-
wano, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był brak wystarczających funduszy 

115 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 78–80).
116 Ibidem.
117 AIPN, 01228/2876, t. 1, Notatka Wydziału II Departamentu II MSW w sprawie aktywności 
brytyjskich służb specjalnych w ramach ambasady w Warszawie i British Council, [grudzień 
1972 r.], k. 106–108.
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na zakup lepszych produktów. Ponadto narzekano na system organizacji tych 
zabiegów118. Ta drobna sprawa doskonale odzwierciedla częściową przynajmniej 
bezradność SB.

Wobec wszechobecnych trudności z kontrolowaniem penetracyjnych wyjaz-
dów dyplomatów, decydowano się nieraz na najprostsze zabezpieczenia, niewy-
magające udziału służb obserwacyjnych. Bardzo prostą i oczywistą metodą obro-
ny obiektów przed ciekawskim obiektywem dyplomatów było przede wszystkim 
ich ogrodzenie, ukrycie (wykorzystujące naturalną rzeźbę terenu) i stałe patrolo-
wanie przez wyznaczone służby wartownicze. Te najbardziej elementarne metody 
przynosiły najlepsze skutki119.

Według odgórnych zaleceń również pomoc tajnych współpracowników miała 
stanowić jeden z najważniejszych „zasieków obronnych” obiektów wojskowych 
przed penetracją. Współpracowników tych rekrutowała z jednej strony WSW 
(spośród żołnierzy stacjonujących w danej jednostce i pracujących w niej cy-
wilów), a z drugiej strony, w trudniejszych warunkach, SB (spośród okolicz-
nych mieszkańców, mogących informować o niecodziennych sytuacjach). Z ra-
cji umiejscowienia wielu jednostek trudno było zwerbować kogoś z zewnątrz, 
dlatego SB wykorzystywała na tym polu niewielką liczbę TW i KO (np. przy 
Twierdzy Modlin funkcjonował jeden jedyny TW)120.

Elementem obronnym było ponadto tworzenie w okolicach obiektów za-
krytych punktów obserwacyjnych, z których stale lub okresowo monitorowano 
teren. Najczęściej przygotowywały je razem WSW i SB121. Zabiegi te pośrednio 
świadczyły o porażce kontrwywiadu w neutralizowaniu wyjazdów penetracyj-
nych za pomocą obserwacji.

Skalę działań obserwacyjnych aparatu bezpieczeństwa w stosunku do za-
chodnich dyplomatów w przejaskrawiony sposób oddaje wypowiedź jednego 
z pracowników ambasady USA z połowy lat sześćdziesiątych: „jeśli chodzi o Bez-
pieczeństwo, to natychmiast wyjechałbym, gdybym nie miał silnych nerwów. 
Wszędzie zakładamy obecność Służby Bezpieczeństwa; w ambasadzie, w domu, 
na ulicy. Nigdy przedtem nie spotkałem się z taką sytuacją. Jesteśmy ciągle 

118 Zob. np. AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” 
MSW w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw 
kapitalistycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 19).
119 AIPN, 001708/40, Mariusz Bojarski, Współdziałanie Służby Bezpieczeństwa z innymi or-
ganami w celu zapobiegania penetracyjnej działalności przedstawicieli placówek dyploma-
tycznych krajów kapitalistycznych na terenie województwa warszawskiego, Legionowo 1975,  
k. 41–42.
120 Ibidem, s. 44–45.
121 Ibidem.
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obserwowani”122. Nie jest, rzecz jasna, pewne, czy podobną opinię podzielali 
wszyscy dyplomaci. Pozostaje faktem, że wypowiedź tę uznano za na tyle ważną, 
by umieścić ją w materiałach szkoleniowych MSW. Zauważone powyżej wątki 
zmuszają jednak do ostrożnej interpretacji opinii Amerykanina.

3.2. Sieć agenturalna
Najważniejszym, po obserwacji, narzędziem inwigilacji dyplomatów była sieć 

agenturalna, tworzona (według nomenklatury z 1960 r.) przede wszystkim przez 
tajnych współpracowników (w latach 1956–1960 tajnych współpracowników 
i informatorów), ale też przez mniej sformalizowane grupy kontaktów obywatel-
skich i kontaktów służbowych123. Była ona o tyle ważna, że mogła choć częściowo 
wypełnić luki wynikające z ograniczonych możliwości kadrowych SB. Agentu-
ralną siatkę, która miała kontrolować personel zachodnich placówek dyploma-
tycznych, organizował Departament II MSW, a ściślej – wydziały geograficzne 
oraz (w pewnym okresie) wyspecjalizowane w kontroli ambasad jednostki: Wy-
dział VIII, a następnie V. (Dokument nr 16)

Analogicznie do mechanizmów stosowanych w innych pionach, Wydział VIII, 
specjalizujący się w zadaniach dyplomatycznych w latach 1955–1965, starał się 
werbować tajnych współpracowników spośród osób należących do jego „targe-
tu”. Nie osiągnięto jednak na tym polu wybitnych sukcesów, co było związane 
z faktem, że dyplomaci stanowili dość zamknięte środowisko. Według Krzysz-
tofa Persaka w latach 1956–1962 polskim służbom udało się zwerbować czter-
nastu dyplomatów. Liczba ta nie wydawałaby się może mała, gdyby nie fakt, 
że nie rekrutowali się oni z najważniejszych przedstawicielstw państw NATO. 
O wiele lepiej kontrwywiad radził sobie z grupą Polaków pracujących w zagra-
nicznych placówkach, przeważnie na stanowiskach pomocniczo-usługowych. 
W 1963 r. na ogólną liczbę 651 osób z tej kategorii aż 145 współpracowało 
z SB. W tym czasie działało jeszcze ponad 160 TW i KO wśród Polaków spora-
dycznie stykających się z zachodnimi dyplomatami (np. na gruncie towarzyskim 
czy zawodowym). Tę ostatnią grupę nazywano „agenturą manewrową”. Przyda-
wała się ona do rozpracowywania „wrogiej działalności politycznej” cudzoziem-
ców. Najcenniejsi współpracownicy rekrutowali się ze środowisk inteligenckich 

122 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 18.
123 AIPN, 1259/18, Instrukcja nr 03/60 o podstawowych środkach i formach pracy operacyj-
nej Służby Bezpieczeństwa, 2 VII 1960 r., k. 223–224; K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, 
s. 70–71; Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 7.
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i utrzymywali stałe kontakty z zagranicznymi „kolegami”124. Warto przy tym 
pamiętać, że dany TW mógł kontaktować się z kilkoma dyplomatami. Pozostaje 
faktem, że w inwigilacji dyplomatów uczestniczyło więcej tajnych współpra-
cowników niż funkcjonariuszy SB.

Inne dane wskazują, że w końcu 1957 r. Wydział VIII Departamentu II MSW 
dysponował (według starej nomenklatury) w sumie 1 rezydentem, 19 agenta-
mi, 173 informatorami i 23 kontaktami poufnymi. Pod koniec 1961 r. działało 
już 175 TW i 116 kontaktów poufnych/obywatelskich125. Z kolei na początku 
1963 r. alfabetyczny wykaz agentury tego pionu liczył wyraźnie mniej, bo 234 
nazwiska (jedno dopisane ręcznie): 162 TW, 50 KP i 22 osoby obsługujące lo-
kale kontaktowe126. Zmienność danych zmusza do ostrożnego podchodzenia do 
tych statystyk, które nic przecież nie mówią o „jakości” współpracy. 

W porównaniu z Wydziałem VII Departamentu II MSW zajmującym się 
m.in. dziennikarzami były to znacznie większe liczby. Zresztą sieci agenturalne 
obu wydziałów często się przenikały – ci sami ludzie donosili i na temat dy-
plomatów, i na temat dziennikarzy (np. informator „Kawa”, członek redakcji 
tygodnika „Świat”). Dla Wydziału VIII dziennikarze też byli interesujący, ponie-
waż często kontaktowali się z ambasadami swego państwa. Celem tych kontak-
tów była swoista wymiana: pracownicy ambasad prosili dziennikarzy o zebranie 
informacji w danej sprawie, dziennikarze zaś wykorzystywali niekiedy kanały 
dyplomatyczne do bezpieczniejszego przesłania szczególnie cennych materiałów, 
których nie dało się opublikować w oficjalnych korespondencjach bez narażenia 
się na nieprzyjemności ze strony polskich władz (z wydaleniem włącznie)127.

Według jednego z typów klasyfikacji Wydział VIII Departamentu II MSW 
dzielił sieć agenturalną, używaną do inwigilacji zachodnich placówek dyploma-
tycznych, na dwie kategorie: sieć obiektową i sieć docierającą. Do sieci obiekto-
wej rekrutowano cudzoziemców, polski personel placówek oraz służbę domową 
figurantów. Byli to najcenniejsi i najtrudniejsi do zdobycia współpracownicy, 
mogący dostarczać stałych i szczegółowych informacji o trybie życia, zacho-
waniu i kontaktach figuranta. Taka wiedza (zwana w żargonie SB „fotografią 
obiektu”) umożliwiała przygotowanie podsłuchu, podglądu dokumentowa-
nego fotograficznie (PDF), penetracji mieszkania czy też zdobycie materiałów 

124 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 75–76.
125 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie Wydziału VIII Departamentu II MSW za I kwartał 
1957 r., 11 IV 1957 r., k. 11; K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 87, 90–91.
126 AIPN, 01434/279, Alfabetyczny wykaz agentury Wydziału VIII Departamentu II MSW,  
4 I 1963 r., k. 1–7.
127 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie Wydziału VIII Departamentu II MSW za I kwartał 
1957 r., 11 IV 1957 r., k. 11; K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 87, 90–91.
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kompromitujących. (Dokument nr 6) Niektórzy TW potrafili też samodzielnie 
zdobywać interesujące dokumenty128.

Sieć docierającą tworzyły osoby utrzymujące relacje towarzyskie lub służbowe 
z pracownikami placówek. Realizowały one głównie zadania o charakterze in-
formacyjnym. Niekiedy również wykorzystywano te osoby (głównie kobiety) do 
organizacji kombinacji operacyjnych w celu zgromadzenia „komprmateriałów”. 
Specyfika pracy sprawiała, że agentura ta była często wymieniana. W samym 
1964 r. pozyskano do tej kategorii 71 osób129.

Według nieco innych kryteriów w latach osiemdziesiątych wyróżniano nastę-
pujące typy OZI wykorzystywanych do rozpracowania placówek:

–  agentura utrzymująca kontakt z dyplomatami dzięki zatrudnieniu w miej-
scu ich pracy lub zamieszkania;

–  agentura utrzymująca kontakty z racji zatrudnienia w instytucjach świad-
czących różnorakie usługi dla ambasad i ogólnie cudzoziemców;

–  agentura utrzymująca towarzyskie kontakty z dyplomatami130.
W pierwszej kategorii znajdowały się sprzątaczki, nauczycielki, opiekunki do 

dzieci, kucharki, ogrodnicy, portierzy, dozorcy itp. Z pomocą tych TW można 
było zdobyć informacje dotyczące spraw intymnych bądź nielegalnych transak-
cji, głównie walutowych, (do których figuranci wykorzystywali swój personel 
pomocniczy), niekiedy odkryć prywatną korespondencję lub też zorganizować 
tajne przeszukanie mieszkania albo instalację podsłuchów131. (Doku menty 
nr 23, 81, 96)

Druga kategoria wiązała się z licznymi czynnościami administracyjnymi 
wykonywanymi przez dyplomatów, a także z tak specyficznymi działaniami, 
jak załatwianie wyjazdów rekreacyjnych czy organizacji polowań. Te ostatnie 
w mniemaniu kontrwywiadu mogły stanowić przykrywkę wyjazdów penetracyj-
nych. Dlatego odpowiednie pokierowanie dyplomatą przez TW (np. ustalenie 

128 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 102.
129 Ibidem.
130 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Fran-
cji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 44); 
zob. też AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad 
państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich 
penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 90–91).
131 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Fran-
cji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 44); 
zob. też AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad 
państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich 
penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 90–91).
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dogodnego dla SB terminu i miejsca wyjazdu) miało duże znaczenie. Kategoria 
ta obejmowała ponadto wszystkich tych, którzy mieli możliwość zetknięcia się 
z dyplomatą na forum publicznym: pracowników klubów, kawiarni i restau-
racji (kelnerzy, bufetowe, szatniarze, kierownicy sal, portierzy), a także perso-
nel teatrów, muzeów i kin (np. bileterzy czy dozorcy). Z kolei utrzymywanie 
kontaktów na stopie towarzyskiej umożliwiało zdobycie informacji, których nie 
ustalono by na forum oficjalnym czy w kontaktach domowych. Oprócz znajo-
mych dyplomatów można tu było zaliczyć osoby, które miały możliwość czę-
stych spotkań z cudzoziemcami (taksówkarze, fryzjerzy, sąsiedzi)132. Dodatkowe 
informacje mogła przynieść obserwacja figuranta w obiektach sportowych – np. 
dane na temat jego sprawności fizycznej czy pewnych cech charakteru. Zdarzało 
się, że przy okazji ćwiczeń na siłowni nawiązywały się bliższe kontakty między 
dyplomatą a obsługą czy stałymi bywalcami tych obiektów133.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych stosowano jeszcze inne kategoryza-
cje. Tak naprawdę opisywały one, pod odmiennymi nazwami, wciąż te same 
grupy. Pisano m.in. o tzw. agenturze partnerskiej: tajnych współpracownikach 
rekrutowanych spośród znajomych danego dyplomaty. Specyfiką tej kategorii 
było to, że dyplomata ze swymi znajomymi poruszał inne tematy niż w domu 
czy w pracy – zwłaszcza, gdy miał zaufanie do „partnerskiego” TW. Mógł wtedy 
zdradzić wiele cennych wątków, których nie odważyłby się podejmować w in-
nych okolicznościach. W kontrwywiadzie zdawano sobie sprawę, że im większe 
zaufanie, tym większe możliwości aktywnych działań ze strony TW: dezinforma-
cji, dyskretnego wpływania na decyzje i poglądy figuranta czy też współudziału 
w różnych kombinacjach operacyjnych134.

Informatorami SB o mniej sformalizowanej naturze współpracy były tzw. bier-
ne środki pracy operacyjnej. Ich rolę można by porównać do szerzej stosowanej 
w MSW kategorii kontaktów operacyjnych. Zaliczały się do nich niewspółpra-
cujące formalnie z Biurem „B” czy kontrwywiadem osoby, które jednak, z racji 
pełnionego zawodu, sygnalizowały innym organom interesujące wydarzenia – np. 

132 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Fran-
cji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 44); 
zob. też AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad 
państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich 
penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 90–91).
133 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 54–56).
134 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 73–74).
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prowadzoną przez dyplomatów penetrację. Do tej kategorii zaliczali się leśnicy, 
dróżnicy, pracownicy CPN itp. Takimi „biernymi środkami” mogli również być 
wspominani już emerytowani funkcjonariusze służb specjalnych i mundurowych135.

Jak już zaznaczyliśmy, specyficzną kategorię OZI tworzyli tajni współpracow-
nicy werbowani spośród polskiego personelu pomocniczego ambasad – praco-
wali przecież w samej „paszczy lwa”. (Dokumenty nr 3, 6, 7, 87) Nie mieli oni 
co prawda dużych możliwości zdobycia poufnych materiałów (z racji podlegania 
ścisłej kontroli), ale mogli obserwować zachowania i przyzwyczajenia dyploma-
tów, stosunki służbowe, a ponadto, w miarę możliwości, odnotowywać ich kon-
takty z Polakami – starając się „wyłuskać” spośród tych ostatnich osoby oferujące 
usługi wywiadowcze136.

Ich wartość mimo wszystko nie była oczywista, a zagraniczny personel placó-
wek zachowywał wobec tych Polaków dużą podejrzliwość, ograniczając zarazem 
możliwości ich przemieszczania po terenie ambasad. Kontrwywiad obawiał się 
także gier operacyjnych z wykorzystaniem tego personelu: w materiale z 1985 r. 
z niepokojem stwierdzano wypadki, kiedy mimo odkrycia faktu współpracy da-
nej osoby z polskimi służbami, nie była ona wyrzucana z pracy (jak to się działo 
najczęściej). Dotyczyło to np. jednej z sekratarek attachatu wojskowego Francji, 
która krótko po tym, jak została zwolniona z powodu podejrzeń o współpracę, 
została ponownie zatrudniona w pionie politycznym ambasady137.

I polskim służbom udawało się jednak czasem odnieść jakiś sukces. Na przeło-
mie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych cennym nabytkiem kontrwywiadu stał 
się Władysław Kisiel – kierowca pracujący w ambasadzie USA. Współpracował 
on najbliżej z II sekretarzem ambasady i szefem amerykańsko-brytyjskiego Biu-
ra Tłumaczeń Prasy (Press Summary) Josephem Simmonsem, przebywającym 
w Polsce w latach 1959–1961. Poprzez Kisiela, który wraz z Simmonsem nieraz 
wyjeżdżał w teren, SB mogła dokładnie kontrolować dyplomatę, jego zacho-
wanie i trasę przejazdu. Podczas tych podróży Kisiel dyskretnie współpracował 
z wywiadowcami Biura „B”, znacznie ułatwiając im pracę138.

135 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW na Kolegium MSW, 
[kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami); zob. też AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręź-
lak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu 
placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 59).
136 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 49).
137 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 23–24).
138 AIPN, 00231/179, t. 10, Pismo Komendy MO w Białymstoku do naczelnika Wydziału VIII 
Departamentu II MSW, 25 IV 1961 r., k. 14–15.
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Szczegółowo opisywane klasyfikacje tajnych współpracowników miały uła-
twić funkcjonariuszom kontrwywiadu werbunek jak najbardziej użytecznych 
osób. W MSW z oczywistych względów zalecano, by starać się werbować tajnych 
współpracowników do rozpoznawania działalności zachodnich ambasad głównie 
z tych środowisk, które utrzymywały najżywsze kontakty z dyplomatami, czyli 
dziennikarzy, intelektualistów, artystów139. Trudno przypuszczać, by funkcjona-
riusze nie zdawali sobie z tego sprawy – podobne zalecenia raczej nie mogą być 
traktowane jako efektywne.

Werbowaniu jednych miały towarzyszyć akcje przeprowadzania rozmów profi-
laktycznych z pozostałymi. W czasie takich spotkań zamierzano ostrzegać rozmów-
ców z jednej strony przed agenturalną działalnością dyplomatów, a z drugiej – przed 
karnymi konsekwencjami ewentualnej zdrady tajemnic państwowych. Szczególną 
grupę rozmówców stanowili podejrzani o współpracę z zachodnimi wywiadami. 
Najczęściej należało ich pozyskiwać lub „neutralizować”, choć czasami rozmowy 
tego typu nie miały ultymatywnego charakteru. W 1963 r. przeprowadzono ogó-
łem ponad 400 rozmów ostrzegawczych (251 osób z tej grupy kontaktowało się 
z ambasadą USA)140. Rok później w Warszawie odbyto 259 tego typu spotkań141. 
Obejmowały one jedynie nikły odsetek ogółu osób kontaktujących się z placów-
kami. Podobnie należy ocenić fakt, że w latach 1972–1973 kontrwywiad przepro-
wadził zaledwie 91 rozmów profilaktycznych z Polakami utrzymującymi kontakty 
z dyplomatami brytyjskimi142. Wobec ogólnej liczby interesantów była to kropla 
w morzu potrzeb. W kolejnej dekadzie liczby te jednak wzrosły. W 1987 r. SB 
przeprowadziła już ok. 700 „rozmów wyjaśniająco-ostrzegawczych”. Wzrost ten 
był wprost proporcjonalny do rosnącej liczby kontaktów dyplomatów z Polakami, 
zwłaszcza z przedstawicielami opozycji143. (Dokumenty nr 30, 31)

Kontrwywiad starał się werbować do współpracy również tych Polaków, któ-
rzy mogli wydać się atrakcyjni dla pracowników ambasad specjalizujących się 

139 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb 
wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 59).
140 AIPN, 01062/35, t. 1, Informacja nr 25 Departamentu II MSW na temat działalności za-
chodnich dyplomatów i dziennikarzy w Polsce, 30 XII 1963 r., k. 1–4.
141 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 104.
142 AIPN, 01211/26, t. 2, Departament II MSW, Informacja Departamentu II MSW na te-
mat działalności pionu politycznego ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie w 1973 r.,  
10 I 1974 r., k. 138–144; zob. ten sam dokument w: AIPN, 01228/2876, t. 1, k. 99–105; AIPN, 
01211/27, k. 117–123.
143 AIPN, 0731/25, Materiał Departamentu II MSW do wystąpienia ministra spraw we-
wnętrznych na rocznej odprawie kierowniczej kadry resortu spraw wewnętrznych, 9 XII 1987 r., 
k. 90–96.
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w werbunku obywateli polskich. Taki TW umożliwiał nie tylko rozpoznanie ofi-
cerów obcego wywiadu, ale również – odpowiednio prowadzony i legendowany 
– mógł podjąć skuteczną grę kontrwywiadowczą lub też po prostu nawiązać stały 
kontakt, mogący zaowocować ciekawymi informacjami. Przykładem takiej sytu-
acji była sprawa „Pomost” z lat siedemdziesiątych, związana z niemiecką amba-
sadą w Warszawie. W ramach sprawy wytypowano TW ps. „Jarosz”. Spełniał on 
wszelkie wymogi atrakcyjności dla zachodnioniemieckiego wywiadu BND: uro-
dził się na ziemiach zachodnich, mieszkał w okolicy, gdzie znajdowało się wiele 
polskich i radzieckich jednostek wojskowych, posiadał znajomych w koszarach 
Armii Czerwonej, wiele lat pracował w ważnym zakładzie przemysłowym, a po-
nadto utrzymywał liczne kontakty w środowiskach społecznych i politycznych 
oraz znał obywatela RFN związanego z bońskim MSZ. W wyniku mnożenia 
kolejnych pretekstów administracyjnych z pomocą SB, „Jaroszowi” udało się na-
wiązać trwalszy kontakt z jednym z pracowników ambasady RFN. Kontakt ten 
nie wydał jednak obfitych owoców144.

Swoje zasady werbunkowe posiadały również struktury terenowe. Poszczegól-
ne wydziały „B” WUSW były zobowiązane do tworzenia w swoich wojewódz-
twach sieci OZI, przy pomocy których odnotowywano wypadki pojawienia się 
zachodnich dyplomatów w terenie. Jak sugerowaliśmy, naturalną bazą werbun-
kową byli pracownicy służb drogowych, leśnicy, personel zajazdów, moteli czy 
barów, a także dozorcy, strażnicy parkingów i magazynów, pracownicy CPN, 
taksówkarze, kolejarze, dróżnicy – wszyscy ci, którzy z racji wykonywanego za-
wodu mieli możliwości stałego obserwowania dróg i okolic145.

Obok prób werbowania tajnych współpracowników w dogodnych środowi-
skach SB stosowała także inny zabieg: wprowadzania pozyskanych już i spraw-
dzonych TW do danej sprawy. Metoda ta miała swoje zalety – TW był doświad-
czony i wypróbowany (co zwiększało jego wiarygodność i zmniejszało ryzyko 
dekonspiracji czy dezinformacji), mógł też podjąć działania długofalowe. Trud-
ność stanowiło samo wprowadzenie: nie była to akcja łatwa, musiała wyglądać 
naturalnie, a wprowadzany agent powinien przy tym zdobyć zaufanie figuranta146.

144 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego 
zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych 
w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 60–61).
145 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 74).
146 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 77–79).
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W latach osiemdziesiątych wyróżniano cztery warianty tej operacji: 
1.  wprowadzenie agenta poprzez kombinację operacyjną, umożliwiającą TW 

bezpośrednie poznanie figuranta;
2.  wprowadzenie agenta przez innego TW (żaden nie wiedział o współpracy 

drugiego);
3.  wprowadzenie agenta przez innego TW (tylko jeden wiedział o współpracy 

drugiego);
4.  wprowadzenie agenta przez innego TW (obaj wiedzieli o współpracy 

drugiego).
Najczęściej stosowano wariant pierwszy, umożliwiający pełną tajność opera-

cji. Najrzadsze były warianty 3 i 4. Ten ostatni wymagał każdorazowej zgody 
przełożonego danego oficera prowadzącego147. Wszystkie zmuszały do wymyśle-
nia jak najlepszej legendy, wykorzystującej np. wspólne zainteresowania, przy-
zwyczajenia, nałogi czy też słabości figuranta. Próbę tego typu kombinacji (w wa-
riancie drugim) zastosowano np. w 1959 r. wobec I sekretarza ds. politycznych 
ambasady USA Thomasa Donovana. (Dokumenty nr 13, 15)

Kontrwywiad starał się osaczyć zachodnich dyplomatów siecią tajnych współ-
pracowników, próbując „wetknąć” ich wszędzie, gdzie się tylko da. Nierzadko 
udawało się pomóc danemu współpracownikowi w otrzymaniu pracy w am-
basadzie (najczęściej w charakterze personelu pomocniczego), choć brakuje tu 
danych statystycznych, umożliwiających ujęcie skali tego procederu. Wspierano 
też uzyskanie przez agentów stanowisk, które pozwalały choćby na ograniczo-
ny kontakt z dyplomatami. W sprawozdaniu Wydziału VIII Departamentu II 
za I kwartał 1958 r. pisano: „wykorzystując bezpośrednią znajomość naszego 
pracownika z urzędnikiem Ambasady W[ielkiej] Brytanii spowodowano, że do 
udzielania lekcji języków obcych temu i innym pracownikom Ambasady […] 
wprowadzony został nasz informator, który pomoże nam w głębszym rozpo-
znaniu tego środowiska”148. Współpracownicy kontrwywiadu pracowali również 
jako tłumacze, donosząc m.in. o wizytach w placówkach osób proponujących 
usługi wywiadowcze149.

SB regularnie korzystała z sieci tajnych współpracowników w najbardziej pod-
stawowej formie inwigilacji zachodnich dyplomatów: obserwacji zewnętrznej. 

147 Ibidem.
148 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1958 r., 16 IV 1958 r., k. 70–80 (błędna 
paginacja).
149 Zob np. AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Depar-
tamentu II MSW z pracy operacyjnej wydziału za III kwartał 1958 r., 8 X 1958 r., k. 29–39 
(błędna paginacja).
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OZI uruchamiano najczęściej w sytuacjach, gdy praca funkcjonariuszy kontrwy-
wiadu lub Biura „B” była utrudniona i groziła łatwą dekonspiracją150.

Jednym z dokumentów regulujących kwestię wykorzystywania współpracow-
ników SB w prowadzeniu obserwacji zewnętrznej było zarządzenie nr 006 mi-
nistra SW z 1970 r.151, innym – zarządzenie nr 0057 ministra SW z 1985 r.152 
W tym drugim podkreślono dość oczywistą zasadę, że wykorzystywanie OZI 
przez Biuro „B” MSW musiało być podporządkowane wymogom obserwacji 
zewnętrznej. Zarządzenia te były uzupełniane wewnętrznymi uregulowaniami 
dyrektora Biura „B”, m.in. znanym nam zarządzeniem nr 0110 z 19 listopada 
1973 r. i późniejszą o kilka dni instrukcją153.

W myśl tych procedur na potrzeby obserwacji danego zachodniego dyplomaty 
starano się wykorzystywać współpracowników werbowanych przez Departament II 
MSW z bezpośredniego otoczenia lub miejsca zamieszkania figuranta: prywatne-
go mieszkania, czasowo wynajmowanego lokalu czy też apartamentu hotelowego. 
OZI ulokowane w sąsiedztwie lokalu dyplomaty wkraczały do akcji w chwili, gdy 
wywiadowcy Biura „B” nie mogli już kontynuować obserwacji zewnętrznej. Re-
krutowane do tych zadań osoby powinny mieć możliwości ciągłego obserwowania 
figuranta, nawet w nocy – oczywiście nie zawsze dawało się spełnić te wymogi154.

Najłatwiej inwigilację można było prowadzić w hotelach: nietrudno było zwer-
bować współpracowników wśród ich personelu. Zwerbowani pracownicy infor-
mowali o ruchach figuranta, rozmowach prowadzonych w hotelowej restauracji 
(nieraz udawało się nawet tę rozmowę podsłuchać), a także o wypadkach losowych, 
np. o przypadkowym pozostawieniu przez dyplomatę teczki czy dokumentów155. 
Takie sytuacje były prawdziwą gratką dla służb – nie zdarzały się jednak często.

Inne miejsca, w których starano się umieszczać OZI, to najczęściej odwie-
dzane przez dyplomatów lokale gastronomiczne, kluby czy obiekty rekreacyjne 

150 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 38–42).
151 AIPN, 1633/1, Zarządzenie nr 006/70 ministra SW w sprawie pracy operacyjnej SB resortu 
spraw wewnętrznych, 1 II 1970 r., k. 1–32.
152 AIPN, 01096/10, Zarządzenie nr 0057/85 ministra SW w sprawie zakresu działania i orga-
nizacji Biura „B” MSW, 2 IX 1985 r., k. 7–7/1 (koperta).
153 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.; ibidem, Instrukcja 
Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy 
operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
154 AIPN, 01096/10, Zarządzenie nr 0057/85 ministra SW w sprawie zakresu działania i orga-
nizacji Biura „B” MSW, 2 IX 1985 r., k. 7–7/1 (koperta).
155 Ibidem; AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie 
regulaminu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.
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i sportowe. Trudno było na ich terenie w bezpieczny sposób prowadzić „klasycz-
ną” obserwację zewnętrzną, dlatego Biuro „B” starało się wypełnić tę lukę tajny-
mi współpracownikami156. Rzecz jasna najczęściej werbowano po prostu personel 
tych instytucji.

Ważną formą wykorzystywania OZI było rozmieszczanie ich wzdłuż usta-
lonych stałych tras poruszania się dyplomatów po Warszawie – tzw. tras spraw-
dzeniowych. Z racji braków personalnych wywiadowcy Biura „B” nie mogli bez 
pomocy OZI obsadzić całej takiej marszruty. Podstawowym elementem „tra-
sy sprawdzeniowej” było stworzenie odpowiedniej liczby punktów zakrytych 
i uplasowanie tajnych współpracowników w stałych, najbardziej dogodnych 
miejscach. Dzięki temu nie trzeba było prowadzić ciągłej obserwacji towarzyszą-
cej, co zmniejszało ryzyko dekonspiracji i angażowało mniej funkcjonariuszy157.

W sumie zatem, jak określało zarządzenie dyrektora Biura „B” z 28 kwietnia 
1986 r., OZI rozpracowujące dyplomatów rekrutowano z trzech podstawowych 
grup: 

1)  personelu hoteli, placówek gastronomiczno-rozrywkowych i innych insty-
tucji publicznych;

2)  sąsiadów figuranta, członków administracji spółdzielni mieszkaniowych, 
komitetów blokowych; pracowników pobliskich sklepów i zakładów; służ-
by zatrudnianej przez dyplomatę (sprzątaczek, kucharek, opiekunek do 
dzieci, kierowców, ogrodników itp.);

3)  osób mieszkających (lub stale przebywających) w pobliżu strategicznych 
obiektów, będących przedmiotem zainteresowania personelu zachodnich 
placówek oraz w pobliżu tras częstych przejazdów cudzoziemców158.

Spis ten pokrywał się w zasadzie z przytaczanymi już klasyfikacjami używa-
nymi na potrzeby Departamentu II MSW. Było to zresztą logiczną konsekwen-
cją „usługowego” charakteru Biura: w zarządzeniu podkreślano, że werbunkiem 
OZI powinien zajmować się pion kontrwywiadowczy159. Jak się wydaje, nie za-
wsze przestrzegano tej zasady, a Biuro pozwalało sobie na samodzielne decyzje.

156 AIPN, 01096/10, Zarządzenie nr 0057/85 ministra SW w sprawie zakresu działania i or-
ganizacji Biura „B” MSW, 2 IX 1985 r., k. 7–7/1 (koperta); AIPN, 1633/3315, Zarządzenie 
nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulaminu organizacyjnego i zakresu 
działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r, b.p.; ibidem, Instrukcja Dyrektora Biura „B” MSW 
w sprawie organizacji i zasad wykonywania obserwacji oraz pracy operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
157 AIPN, 01096/10, Zarządzenie nr 0057/85 ministra SW w sprawie zakresu działania i orga-
nizacji Biura „B” MSW, 2 IX 1985 r., k. 7–7/1 (koperta).
158 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 48–49).
159 Ibidem.
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Innym określeniem, używanym w żargonie funkcjonariuszy Biura „B” w od-
niesieniu do tajnych współpracowników, a stosowanym w latach osiemdzie-
siątych, były „osobowe środki pracy” (OŚP). Wyrażenie to obejmowało nieco 
węższy zbiór: w materiałach szkoleniowych Biura „B” podkreślano, że OŚP byli 
rekrutowani ze stałego, dość zamkniętego środowiska dobrze zarabiających Pola-
ków, pracujących przy zachodnich mieszkaniach dyplomatycznych w charakte-
rze sprzątaczy, palaczy, pomocy domowych, opiekunek, kelnerów itp. Warstwa ta 
specjalizowała się w obsłudze obcokrajowców, pracując często kolejno dla wielu 
dyplomatów z różnych krajów. Określenie to nie obejmowało zatem sąsiadów 
czy znajomych figuranta. Osoby zaliczane do tej kategorii, jak wiemy, miały naj-
większe możliwości rozeznania trybu życia i zachowań inwigilowanych dyploma-
tów, ale jednocześnie to na nich koncentrowała się podejrzliwość pracodawców 
(wśród których miało pokutować przekonanie, że każdy z zatrudnianych Pola-
ków pracuje dla SB). Ponadto najczęściej słabo znały one język ojczysty figu-
ranta, nie prowadziły z nim, z racji swego stanowiska, długich rozmów, a także 
cechować je miał „przeciętny poziom intelektualny”160.

Dlatego też Biuro „B” określało OŚP jako „pasywne źródła informacji, ma-
jące ograniczone możliwości w bezpośrednim zdobywaniu informacji od figu-
ranta, wpływania na jego postępowanie”. Co więcej, Biuro zwracało uwagę, że 
wzajemne znajomości wewnątrz tej grupy oraz materialne uzależnienie od pra-
codawcy zmuszały kontrwywiad do ostrożnego podchodzenia do ich pracy jako 
TW i dużej dozy nieufności. Dobrze płatna praca była dla nich często silniejszym 
argumentem niż prośby i groźby ze strony SB. Podkreślano ponadto, że dyplo-
maci potrafili dekonspirować i dezinformować swych polskich pracowników161.

Mimo tych niebezpieczeństw rozumiano, że dzięki współpracownikom ma-
jącym przez kilka lub nawet kilkanaście godzin swobodny dostęp do mieszkania 
dyplomaty, można zdobyć wiele bezcennych informacji, których nie sposób było 
uzyskać inaczej. Rozpoznanie trybu życia figurantów przez OŚP umożliwiało 
optymalizację działań operacyjnych, przynosząc duże oszczędności sił i środków. 
W materiałach szkoleniowych Biura „B” z połowy lat osiemdziesiątych poda-
wano przykład pewnego bardzo aktywnego dyplomaty, który zmuszał Biuro do 
prowadzenia niemal ciągłej obserwacji, kosztem innych figurantów. Tymczasem 
dzięki informacjom przekazanym przez pracującego u dyplomaty TW udało 
się ustalić, że bezpośrednio przed wyjazdem w teren w mieszkaniu figuranta 

160 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 48–49).
161 Ibidem.
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pojawiały się duże ilości artykułów spożywczych. Dyplomata przygotowywał też 
sprzęt techniczny i częściej niż zwykle rozmawiał poufnie z żoną (np. w ogrodzie 
lub w domu, przy użyciu specjalnych tabliczek). Dzięki tej wiedzy wywiadowcy 
mogli odstąpić od stałej obserwacji i podejmować ją tylko wtedy, gdy stwierdzo-
ne symptomy sugerowały możliwość wyjazdu162.

W innym wypadku umieszczony w mieszkaniu pewnego figuranta TW przy-
czynił się do zdobycia nieustalonych przez wywiadowców faktów: śledzący dy-
plomatę funkcjonariusze zaobserwowali, że zabrał on z jednego z odwiedzanych 
mieszkań dwie kobiety i przywiózł je do swego mieszkania. Po pewnym czasie 
cała trójka wyszła. Wywiadowcy starali się podjąć obserwację, ale zgubili obie 
kobiety. Próby ustalenia ich tożsamości zawiodły. Dopiero rozmowa z TW, który 
zdał relację ze spotkania w mieszkaniu dyplomaty, naprowadziła SB na właściwy 
trop. Równie wiele korzyści dawała działalność OŚP w identyfikowaniu przesy-
łanych na adres dyplomaty listów czy paczek163. Dlatego mimo wszystko w pracy 
operacyjnej przyznawano tej kategorii TW istotne znaczenie.

Bardzo duże korzyści operacyjne w obserwacji zewnętrznej mogło przynieść 
kontrolowanie wypożyczalni samochodów, z których korzystali zagraniczni 
dyplomaci, pragnąc utajnić swój wyjazd na miasto czy w teren. Odpowiednie 
„zabezpieczenie” takiej wypożyczalni (np. dzięki rekrutacji TW spośród jej per-
sonelu) zapewniało dostęp do informacji na temat dokonywanych zamówień 
określonych samochodów, później zaś na temat liczby przejechanych kilometrów 
(pozwalających odtworzyć długość trasy). SB mogła ponadto w wybranym wozie 
zainstalować podsłuch, albo też – znając wygląd wypożyczonego auta – rozpo-
cząć obserwację w terenie i określić trasę przejazdu. Analiza wielu przypadków 
pozwalała uchwycić powtarzalność i częstotliwość wypożyczania pojazdów przez 
poszczególne placówki i ich personel164. Wobec faktu, że mimo tych skutecznych 
rozwiązań wciąż narzekano na niedostateczną kontrolę zachowań podejrzewa-
nych o szpiegostwo dyplomatów, należy uznać te techniki za bardziej postula-
tywne niż realne. Mogło być też tak, że cudzoziemcy, świadomi zagrożeń wyni-
kających z korzystania z wypożyczalni samochodów, starali się tego unikać.

Jak sugerowaliśmy, tajni współpracownicy mieli za zadanie nie tylko bierne 
zdobywanie informacji o danej instytucji czy dyplomacie. TW rekrutujący się 
spośród znajomych danego dyplomaty powinni być wykorzystywani także do 
działań czynnych: jego dezinformacji w dogodnym dla SB kierunku, a także 

162 Ibidem, s. 50–51.
163 Ibidem, s. 51–52.
164 Ibidem, s. 57–58.
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(co chyba występowało częściej) – uzyskania materiałów kompromitujących165. 
Tego typu aktywność zaliczała się do podstawowych celów operacyjnych MSW, 
stosowanych wobec wszystkich kategorii figurantów. Wątek ten zostanie roz-
winięty dalej. Tutaj zauważmy, że w dokumentacji SB często podkreślano ko-
nieczność „twórczego” wykorzystywania informatorów i wychodzenia poza me-
chaniczne ustalanie faktów z ich pomocą. Wezwania te (niekiedy formułowane 
wręcz w humorystyczny sposób) dowodzą, że w praktyce były z tym problemy. 
(Dokument nr 106)

Warto podjąć próbę skonfrontowania powyższych wywodów teoretycznych 
z konkretnymi danymi statystycznymi. Pełne odtworzenie liczby OZI wyko-
rzystywanych w inwigilacji dyplomatów nie jest niestety możliwe z racji stanu 
zachowania źródeł. Można jednak pokusić się o wyrywkowe obliczenia, przy-
najmniej częściowo obrazujące skalę zjawiska. Trzeba przy tym pamiętać, że do 
prezentowanych w raportach SB liczb należy podchodzić ostrożnie.

Jak już sugerowaliśmy, zajmujący się w pewnym okresie dyplomatami Wy-
dział VIII od drugiej połowy lat pięćdziesiątych starał się rozbudowywać swą sieć 
agenturalną. Efekty tych starań nie były jednoznaczne:

Tabela 6. Sieć agenturalna Wydziału VIII Departamentu II MSW w latach 1954–1961166

Rok* Agenci, rezydenci Informatorzy i kontakty 
poufne

Lokale, mieszkania 
konspiracyjne

1954 57 –
1955 34 195 68
1956 37 200 69
1957 30 184 67
1958 34 203 58
1959 25 210 67

Tajni współpracownicy Kontakty poufne Lokale, mieszkania 
konspiracyjne

1960 191 98 70
1961 175 116 45

* stan na koniec roku (o ile zachowało się sprawozdanie za IV kwartał; w razie jego braku poda-
wano dane zachowanego w danym roku sprawozdania kwartalnego).
– dane nie zachowały się

165 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 68).
166 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań kwartalnych Wydziału VIII Departamentu II 
z lat 1954–1961, AIPN, 01062/27, t. 1–7.
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Wobec co najmniej kilkuset najbardziej „podejrzanych” dyplomatów liczby te 
wydają się znaczące, zwłaszcza po gwałtownym wzroście z lat 1960–1961. Trzeba 
jednak pamiętać o konieczności zachowania krytycznego stosunku do tego typu 
statystyk.

Zasadne jest zorientowanie się, iloma tajnymi współpracownikami dyspono-
wały w tym okresie poszczególne wydziały geograficzne inwigilujące interesujące 
nas państwa. Niestety, i w tym wypadku udało się odnaleźć tylko niepełne sta-
tystyki, dotyczące krótkiego odcinka czasowego z przełomu lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych.

Tabela 7. Sieć agenturalna Wydziału II Departamentu II MSW w latach 1956–1962167

Rok* Agenci, rezydenci,  
tajni współpracownicy

Informatorzy i kontakty 
poufne, służbowe

Skrzynki, adresy, lokale,  
mieszkania konspiracyjne

1956 12 28 13

1957 19 15 –

1958 – – –

1959 15 36 –

1960 12 – –

Tajni współpracownicy Kontakty poufne, 
służbowe

Skrzynki, adresy, lokale,  
mieszkania konspiracyjne

1961 32 49 8

1962 35 49 8

* stan na koniec roku (o ile zachowało się sprawozdanie za IV kwartał; w razie jego braku poda-
wano dane zachowanego w danym roku sprawozdania kwartalnego).
– dane nie zachowały się 

Należy podkreślić, że podane liczby nie obejmują agentury terenowej, tylko 
bezpośrednio podlegającą centralnemu Wydziałowi II Departamentu II. Warto 
ponadto zwrócić uwagę, że agentura każdego z wydziałów geograficznych była 
zdecydowanie mniej liczna niż „dyplomatycznego” Wydziału VIII.

167 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, 
półrocznych i rocznych Wydziału II Departamentu II z lat 1956–1966, AIPN, 01062/21, t. 2–6.
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Tabela 8. Sieć agenturalna Wydziału III Departamentu II MSW w latach 1955–1962168

Rok* Agenci, rezydenci, tajni 
współpracownicy

Informatorzy i kontakty 
poufne, służbowe

Skrzynki, adresy, 
lokale, mieszkania 

konspiracyjne
1955 17 14 9
1956 26 18 9
1957 29 7 12

Tajni współpracownicy Kontakty poufne, 
służbowe

Skrzynki, adresy, lokale, 
mieszkania konspiracyjne

1958 45 17 –
1959 30 35 12
1960 49 (+182) 36 (+115) 14 (+54)
1961 45 25 13
1962 59 (+590) 53 (+149) 16

* stan na koniec roku (o ile zachowało się sprawozdanie za IV kwartał; w razie jego braku poda-
wano dane zachowanego w danym roku sprawozdania kwartalnego).
– dane nie zachowały się 

W porównaniu z poprzednimi zestawieniami dla Wydziału III dysponujemy 
danymi dotyczącymi agentury struktur terenowych. Jej liczba została podana 
powyżej w nawiasach.

Tabela 9. Sieć agenturalna Wydziału IV Departamentu II MSW w latach 1956–1962169

Rok* Agenci, rezydenci, tajni 
współpracownicy

Informatorzy i kontakty 
poufne, służbowe

Skrzynki, adresy, 
lokale, mieszkania 

konspiracyjne
1956 7 17 8
1957 12 23 12
1958 17 21 7
1959 19 28 22
1960 13 15 12

Tajni współpracownicy Kontakty poufne, 
służbowe

Skrzynki, adresy, lokale, 
mieszkania konspiracyjne

1961 34 35 16
1962 38 46 17

* stan na koniec roku (o ile zachowało się sprawozdanie za IV kwartał; w razie jego braku poda-
wano dane zachowanego w danym roku sprawozdania kwartalnego).
– dane nie zachowały się

168 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, pół-
rocznych i rocznych Wydziału III Departamentu II z lat 1955–1966, AIPN, 01062/22, t. 4–14.
169 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, pół-
rocznych i rocznych Wydziału IV Departamentu II z lat 1956–1968, AIPN, 01062/23, t. 1–10.
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W wypadku Wydziału IV zabrakło informacji o strukturach terenowych.
Inne dane pozwalają na stwierdzenie, jak często oficerowie prowadzący spo-

tykali się ze swymi współpracownikami, wykorzystywanymi „na odcinku” dy-
plomatycznym. Liczby dotyczą agentury „dyplomatycznego” Wydziału V MSW 
według stanu na 1966 r.

Tabela 10. Liczba spotkań z agenturą Wydziału V MSW w 1966 r.170

Miesiąc Liczba spotkań z agenturą Liczba uzyskanych informacji
styczeń 176 144
luty 133 119
marzec 153 126
kwiecień 154 120
maj 177 153
czerwiec 110 78
lipiec 123 101
sierpień 118 105
wrzesień 138 119
październik 141 133
listopad – –
grudzień 155 131
Ogółem ok. 1700 ok. 1450

– dane nie zachowały się

Ponownie należy zwrócić uwagę na niezbędną ostrożność w interpretacji da-
nych. Liczby te nic nie mówią na temat efektów tych rozmów, ich celowości 
i przebiegu.

Dla późniejszych lat stworzenie szerszych zestawień statystycznych okazało się 
niemożliwe. Warto jednak pokazać przykładowe dane o bardziej szczegółowym 
charakterze, mające również ważny walor poznawczy i umożliwiające wyrobienie 
sobie zdania o całości problematyki.

W 1966 r. KW (KS) MO w Warszawie dysponowała niebagatelną liczbą 384 
„źródeł informacyjno-sygnalizacyjnych” – osób, które z racji wykonywanej pracy 
miały możliwości odnotowywania faktów przejazdów i ewentualnych penetracji 
dokonywanych przez dyplomatów na terenie województwa warszawskiego (bez 
Warszawy). W tej grupie znalazło się 180 dróżników, 60 torowych i przejazdowych 
PKP, 40 sprzedawców w kioskach (usytuowanych najczęściej przy skrzyżowaniach 

170 Opracowanie własne na podstawie AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdania dwutygodniowe 
i miesięczne Wydziału V MSW z roku 1966, k. 1–117.
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ważniejszych dróg), 30 taksówkarzy, 20 pracowników CPN i obsługi samocho-
dowej oraz 20 portierów/dozorców zakładów przemysłowych. Pozostali pracowali 
w ośrodkach wypoczynkowych, lokalach gastronomicznych, leśnictwie oraz Pań-
stwowych Ośrodkach Maszynowych (POM-ach). Wobec faktu, że w tym roku od-
notowano prawie 1200 przejazdów dyplomatów, liczba współpracowników SB była 
znaczna171. Otwarta pozostaje kwestia, jak duża liczba przejazdów nie została odkry-
ta. Ponadto statystyki nic nie mówią o „jakości” tych źródeł. Fakt funkcjonowania 
w rejestrach MSW nie oznaczał przecież automatycznie aktywnej działalności.

Sam Wydział II KW MO przyznawał przy tym, że z większością źródeł nie 
było bezpośredniej łączności, stąd przekazywane przez nie informacje o zauwa-
żeniu pojazdu dyplomatycznego docierały do Wydziału niekiedy dopiero po kil-
kunastu dniach. Podkreślano też, że sieć funkcjonowała w ciągu dnia – w nocy 
praktycznie w ogóle nie działała. Oprócz „źródeł informacyjno-sygnalizacyj-
nych” do kontrwywiadowczego zabezpieczania terenu wykorzystano też tylko 29 
tajnych współpracowników (większość o statusie KO)172.

Rok później sieć „źródeł informacyjno-sygnalizacyjnych” liczyła w wojewódz-
twie stołecznym 354 osoby. Oprócz tego wymieniano 31 „źródeł informacji”: 25 
KO i 6 TW. Najwięcej (7 osób) działało w Klubie Dyplomatycznym przy Domu 
Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie oraz na terenie łowieckim Korpusu 
Dyplomatycznego w Mińsku Mazowieckim (5 osób). Czterech informatorów 
było zatrudnionych w ośrodku gastronomiczno-wypoczynkowym w Nieporęcie, 
Muzeum Chopina w Żelazowej Woli i hotelu „Orbisu” w Płocku. Pozostałe oso-
by „zabezpieczały” dom wypoczynkowy w Kampinosie, ośrodki wypoczynkowe 
w Łącku i Zalesiu Górnym oraz ośrodek wczasowy „Pod Dębami” w Józefowie173.

Liczby te stale rosły – przynajmniej na papierze. Na początku 1969 r. Wy-
dział II KW MO dysponował siecią 132 tajnych współpracowników. Rok później 
miał ich nieco więcej – 155. Jak sugerowano, wzrost ten wiązał się z odbudową 
sieci zredukowanej w wyniku weryfikacji z poprzednich lat, kiedy wyeliminowa-
no część niewykorzystywanych TW174. Można przypuszczać, że znów niektórzy 
z informatorów po prostu poprawiali urzędowe statystyki.

171 AIPN, 0201/159, t. 10, Analiza pracy kontrwywiadowczej na odcinku zabezpieczenia terenu 
województwa warszawskiego przed penetracją ze strony dyplomatów państw kapitalistycznych, 
7 III 1967 r., k. 18–30.
172 Ibidem.
173 AIPN, 0201/159, t. 10, Analiza pracy kontrwywiadowczej na odcinku zabezpieczenia terenu 
województwa warszawskiego przed penetracją ze strony dyplomatów państw kapitalistycznych, 
[1968 r.], b.p.
174 AIPN, 01062/35, t. 22, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych kontrwy-
wiadowczych problemów Warszawy, [listopad 1970 r.], k. 188–194.
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Trudno niestety dotrzeć do danych z lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych, które ukazywałyby skalę penetracji placówek dyplomatycznych przez OZI. 
Według raportu Wydziału VIII [sic!] Departamentu II MSW z 1976 r. w roz-
pracowywanie 54 pracowników ambasady RFN (obywateli tego państwa) wyko-
rzystywano 44 osoby: 24 TW, 7 KO i 13 kandydatów na TW. Większość rekru-
towała się spośród polskiego personelu ambasady. Pozostali należeli do agentury 
dochodzącej (głównie byli to interesanci i osoby kontaktujące się z ambasadą 
służbowo). Jak przyznawano w wydziale, nie udało się wyłonić spośród tej gru-
py „agentury partnerskiej”, utrzymującej stałe, prywatne kontakty z dyplomata-
mi, przy pomocy której można było organizować kombinacje operacyjne. Jeden 
agent najczęściej „obsługiwał” kilku dyplomatów, dlatego statystycznie na jedne-
go obcokrajowca przypadało nawet 7–10 „jednostek agenturalnych”175.

W porównaniu z danymi z początku lat sześćdziesiątych można wnioskować, że 
liczba agentury wzrastała, ale nie w oszałamiającym tempie, a jej efektywność nie 
była imponująca. Zaryzykowałbym hipotezę, że w stosunku do najważniejszych 
ambasad w całym okresie 1956–1989 liczba rzeczywistych współpracowników SB 
nie przekroczyła kilkudziesięciu osób na każdą z placówek – choć istniała zapewne 
tendencja wzrostowa. Większość OZI rekrutowała się spośród polskich pracowni-
ków placówek, a poza tym z grona bardzo licznych Polaków, z którymi dyplomaci 
utrzymywali mniej lub bardziej bliskie kontakty. W sumie prowadziło to do sytu-
acji, że od lat sześćdziesiątych w inwigilację każdego z dyplomatów, w stosunku do 
których formułowano podejrzenia o działalność szpiegowską, najczęściej zaanga-
żowanych było od kilku do kilkunastu TW. Przykład Davida Manninga, III sekre-
tarza ds. kulturalno-prasowych ambasady Wielkiej Brytanii w latach 1974–1976, 
którego „otoczyło” 8–10 TW176, można uznać za dość typowy.

Należy nieustannie pamiętać o konfrontacji statystyk z rzeczywistymi moż-
liwościami operacyjnymi. W wewnętrznych materiałach MSW często przyzna-
wano, że sieć tajnych współpracowników wykorzystywana w rozpracowywaniu 
dyplomatów była niewystarczająca. Narzekano też na jej jakość. Zwracano uwa-
gę, że realne osiągnięcia nie były znaczące, co tłumaczono nie tyle własnymi sła-
bościami, ile ostrożnością dyplomatów. Podkreślano, że największą grupę stałych 
OZI tworzyły niektóre sprzątaczki zatrudnione w placówkach dyplomatycznych. 

175 AIPN, 01228/2935, Wydział VIII Departamentu II MSW, Działalność rezydentury wywia-
dowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975, [1976 r.], k. 2–20.
176 AIPN, 01222/232, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia 
kryptonim „Baron”, sporządzony w Wydziale II Departamentu II MSW, 6 VII 1974 r., k. 23–
27; ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim 
„Baron”, sporządzony w Wydziale II Departamentu II MSW, 17 II 1975 r., k. 31–42.
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Chwalono się jednak, że dzięki ich współpracy udawało się zdobyć wiele in-
formacji dotyczących m.in. nieformalnej struktury i hierarchii obowiązującej 
w ambasadzie, kontaktów towarzyskich, przyjaźni i animozji między pracowni-
kami; zachowania personelu wobec różnych wydarzeń (np. niepokojów w kraju, 
dekonspiracji agenta itp.); kontaktów między personelem a Polakami; czasowej 
nieobecności danego pracownika, miejsca i czasu pracy poszczególnych dyploma-
tów; ich zachowań i cech charakteru. Sprzątaczki miały też podsłuchiwać rozmo-
wy, kopiować pozostawione notesy, karteczki, kalendarzyki; dorabiać klucze177.

Wydaje się, że zbyt optymistycznie oceniano pracę tych OZI. Sprzątaczki nie 
miały przecież ani odpowiednich predyspozycji, ani możliwości ustalania tych 
wszystkich faktów. SB przyznawała też, że poruszanie się polskiego personelu po 
terenie ambasad było bardzo ograniczone, a gotowość do współpracy – wobec 
wysokich zarobków – niewielka. (Dokument nr 87)

Wobec bardzo rozbudowanych kontaktów, jakie znaczna część zachodnich 
dyplomatów utrzymywała z Polakami, nawet całkowicie zgodna ze statystykami 
liczba agentów nie mogła być wystarczająca. W 1961 r. stołeczna SB skarżyła 
się: „mimo posiadania ogólnie dość szerokiej sieci tajnych współpracowników 
i kontaktów pozaagenturalnych, nie jesteśmy jednak w stanie zabezpieczyć ope-
racyjnie wszystkich styków cudzoziemców z państw kapitalistycznych z obyw[a-
telami] polskimi na terenie Warszawy, nie mówiąc już o stykach podczas pobytu 
obywateli polskich za granicą, które w wielu wypadkach mogą być wykorzysty-
wane przez obce wywiady”178.

Skargi te nie były tylko figurą retoryczną charakterystyczną dla sprawozdaw-
czości. Wydział II KS MO w listopadzie 1970 r. skarżył się np., że dla niemal 
połowy prowadzonych spraw ewidencji operacyjnej nie dysponował żadnym taj-
nym współpracownikiem179. Trzeba jednak pamiętać, że w Warszawie główną 
rolę w tego typu rozpracowaniach grał centralny Departament II MSW. Nie-
mniej to struktury warszawskie odpowiadały za „zabezpieczenie” terenu woje-
wództwa. Jak widać, nie potrafiły w pełni wywiązać się z tego zadania.

Ciekawą opinię oceniającą jakość polskich TW sformułował reprezentant sa-
mych inwigilowanych dyplomatów. Zdaniem sir Rodrica Braithwaite’a poziom 
doniesień TW był niski, a cała biurokracja związana z werbowaniem agentów 

177 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 51–52).
178 AIPN, 01265/395, Sprawozdanie z pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa Komendy MO 
m.st. Warszawy za I kwartał 1961 r., 19 IV 1961 r., b.p.
179 AIPN, 01062/35, t. 22, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych kontrwy-
wiadowczych problemów Warszawy, [listopad 1970 r.], k. 188–194.
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sztucznie wyolbrzymiała ich znaczenie. Jak wspomina: „z dokumentów dowie-
działem się, że pewna młoda studentka, która gościła na pewnym przyjęciu zor-
ganizowanym przez moją żonę i jej najlepszą przyjaciółkę, została zwerbowana 
przez SB. Relacjonowała potem oficerowi prowadzącemu, kogo poznała i o czym 
rozmawiała. Okazało się, że nie zapamiętała prawie żadnego nazwiska. Przyto-
czyła tylko jedno, w dodatku błędnie. To było absurdalne: w dokumentacji opi-
sują dokładny werbunek agenta, kryptonim, wszelkie dane – a okazuje się, że 
absolutnie nic to nie daje”180. Warto pamiętać o tej opinii w analizach raportów 
tajnych współpracowników; nie tylko na płaszczyźnie inwigilacji dyplomatów.

3.3. Specyficzne techniki operacyjne
Specyfika inwigilacji zachodnich dyplomatów wymagała od kontrwywiadu 

stosowania odpowiednich metod operacyjnych – elementów techniki rozpraco-
wywania, które w kontekście dyplomatycznym zyskiwały szczególny charakter. 
Rzecz jasna nie wymyślono całkowicie nowych metod, by inwigilować tę katego-
rię cudzoziemców, niemniej nie można zaprzeczyć, że SB wypracowała techniki 
wyraźnie nakierowane na „odcinek dyplomatyczny”. Można wśród nich wyróż-
nić akcje penetracyjne, wyszukiwanie „martwych skrzynek”, werbowanie dyplo-
matów oraz inwigilowanie Polaków odwiedzających ambasady.

3.3.1. Akcje penetracyjne
O szczególnej roli stosowania akcji penetracyjnych (tzw. akcji P) – czyli po 

prostu włamań – przez Departament II MSW świadczy zarządzenie ministra 
spraw wewnętrznych z 27 grudnia 1979 r., które wyłączało kontrwywiad ze ści-
słych procedur obowiązujących przy tego typu działalności. W paragrafie ósmym 
zarządzenia stwierdzono: „Departament II przeprowadza tajne przeszukania 
i otwarcia zamknięć we własnym zakresie, na podstawie odrębnych przepisów”181.

Od 1955 r. akcje penetracyjne „na odcinku” dyplomatycznym były organizo-
wane przez Wydział VIII. Później – zgodnie z logiką ewolucji struktur kontrwy-
wiadu – inicjatywę na tym polu stopniowo przejmowały wydziały geograficz-
ne. Włamania mogły dotyczyć samych placówek dyplomatycznych (co jednak 
było bardzo trudne) lub też, najczęściej, mieszkań cudzoziemców. W działaniach 
tego typu niezbędna okazywała się pomoc tajnych współpracowników. Na przy-
kład w tym pierwszym wypadku wykorzystywano dozorców, którzy pracowali 

180 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
181 AIPN, 0731/58, Zarządzenie nr 0047/79 ministra spraw wewnętrznych z 27 XII 1979 r. 
w sprawie stosowania i wykorzystania techniki operacyjnej, 27 XII 1979 r., k. 1–2.
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w inwigilowanej placówce i mieli możliwość udzielenia pomocy182. Podczas wła-
mania przeszukiwano rzeczy figuranta, skupiając się na fotografowaniu znalezio-
nej dokumentacji. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dochodziło 
do kilku–kilkunastu takich akcji miesięcznie. Szczególnie cenne okazywały się 
dokumenty szyfrowe. Dzięki akcjom penetracyjnym w latach 1957–1962 zdoby-
to szyfry stosowane w 15 placówkach, a w wypadku czterech z nich rozpoznano 
system szyfrowania183. Z biegiem czasu, w miarę rozrostu systemu zabezpieczeń 
w przedstawicielstwach i ograniczania swobody polskich pracowników, pierwszy 
typ penetracji stawał się coraz trudniejszy. W późniejszych dokumentach ta for-
ma włamań praktycznie zanika.

Głównym celem akcji penetracyjnych, oprócz fotografowania znalezionych 
dokumentów, było uzyskanie odcisków przechwyconych kluczy czy pieczą-
tek184. Podczas włamań zazwyczaj starano się zarazem montować podsłuchy 
lub/i PDF185. Uważano przy tym, by personel zaatakowanej placówki lub wła-
ściciel dyplomatycznego mieszkania nie zorientował się, że doszło do penetracji 
– co nie zawsze się udawało. Czasem kontrwywiad, mimo problemów, miał też 
szczęście. W sprawozdaniu Wydziału VIII za I kwartał 1959 r. można znaleźć 
opis włamania do obiektu „Makaron” (prawdopodobnie attachatu wojskowego 
ambasady Włoch): „w czasie opuszczania obiektu, przy zamykaniu specjalnej 
pięciospustowej zasuwy u drzwi wejściowych do attachatu, ułamał się kawa-
łek szperaka i pozostał w zamku. Mimo to zasuwa została zamknięta. Jak do-
tychczas pozostający w zamku kawałek szperaka nie przeszkadza w normalnym 
funkcjonowaniu zamka, dzięki czemu figuranci nie wykryli faktu naszego tam 
pobytu”186. Być może kontrwywiad po prostu nie dowiedział się, że takiego 
odkrycia dokonano.

Szanse udanego (z punktu widzenia SB) włamania zwiększało odpowiednie, 
drobiazgowe przygotowanie akcji. Najczęstszą i najłatwiejszą formą penetra-
cji było wysłanie do placówki przeszkolonego agenta lub TW w charakterze 

182 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału VIII 
Departamentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., 
k. 22–40 (błędna paginacja).
183 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 76.
184 Zob. np. AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Depar-
tamentu II MSW z pracy operacyjnej wydziału za III kwartał 1958 r., 8 X 1958 r., k. 29–39 
(błędna paginacja).
185 Zob. np. ibidem, t. 3, Sprawozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału VIII 
Departamentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 
(błędna paginacja).
186 Ibidem, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW z pra-
cy operacyjnej wydziału za I kwartał 1959 r., [1959 r.], b.p.
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oficjalnym, np. jako ślusarza, elektryka czy hydraulika. W takich wypadkach 
nie miał on jednak zbytnich możliwości manewru – mógł być przecież pilnie 
obserwowany przez domowników. Trudniejsze było tajne włamanie, które jed-
nak obiecywało więcej korzyści. Ułatwienie w jego przeprowadzeniu stanowiło 
posiadanie odcisków kluczy, które zdobywano głównie właśnie dzięki akcjom 
pod oficjalnym przykryciem. Rzadziej trafiała się lepsza okazja: np. 28 marca 
1961 r. Wydział VIII Departamentu II MSW przechwycił przesłaną z zagrani-
cy do jednej z placówek kasę pancerną. Dorobiono do niej klucze i odesłano do 
adresata, stwarzając sobie tym samym możliwości przyszłej penetracji187.

Wiele lat później, 30 sierpnia 1982 r., przy wykorzystaniu tajnego współ-
pracownika pracującego u amerykańskiego attaché lotniczego, przeprowadzo-
no penetrację w prywatnym mieszkaniu tego dyplomaty. Uczyniono to tym 
chętniej, że – jak donosił TW – attaché był roztargniony i często wynosił z pra-
cy tajne materiały. Efekt penetracji rzeczywiście mógł być dla kontrwywiadu 
zadowalający: w mieszkaniu znaleziono m.in. opracowanie Departamentu Ar-
mii USA o siłach zbrojnych ZSRR, wykaz pracowników Biura Zastępcy Szefa 
Sztabu ds. Wywiadu, informacje o strukturze informacyjnej attachatu wojsko-
wego, ankiety pracowników Wywiadu Strategicznego USA i notes z licznymi 
adresami188. Ciekawe, czy brano pod uwagę możliwość prowokacji. Dokumen-
ty o tym nie mówią.

Powyższe sukcesy nie mogą przesłonić faktu, że nielegalne włamanie, zwłasz-
cza nocne i bez oficjalnej „przykrywki”, było przedsięwzięciem trudnym i ry-
zykownym. Nie zawsze udawało się je z powodzeniem przeprowadzić. Często 
akcję rozkładano na kilka żmudnych etapów. W sprawozdaniu Wydziału VIII 
za II kwartał 1961 r. przedstawiono opis nieudanych prób włamania się do 
jednej z placówek dyplomatycznych: „w ramach ogólnego planu przedsię-
wzięć przygotowawczych do przeprowadzenia akcji P obiektu «Krzak» w dniu 
5 kwietnia dokonano sprawdzenia kluczy od drzwi wejściowych uzyskanych 
w poprzednim kwartale. Po stwierdzeniu, że klucze są dobre, w nocy z 4 na 5 
maja poczyniono przygotowanie, jednak ze zrealizowania akcji musiano zrezy-
gnować ze względu na niesprzyjające warunki bezpieczeństwa. Ponowiono ak-
cję w nocy z 9 na 10 maja i stwierdzono, że w międzyczasie nastąpiła wymiana 

187 Ibidem, t. 3, Sprawozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departa-
mentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 (błędna 
paginacja).
188 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attachés 
wojskowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Le-
gionowo 1985, b.p. (s. 47–48).



187

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW (1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

jednego zamka, co uniemożliwiło realizację zaplanowanych czynności. Przez 
okres siedmiu nocy prowadzono obserwację obiektu dla uzyskania dokładnego 
rozeznania postępowania dyżurujących strażników. Obserwacja prowadzona 
była bezpośrednio przez pracownika operacyjnego. W końcu okresu sprawoz-
dawczego drogą agenturalną uzyskano pięć odcisków kluczy, wśród których 
winny znajdować się klucze od dwóch interesujących nas zamków z obiektu 
«Krzak». Sprawdzenie dokonane zostanie w najbliższym czasie”189.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczenia akcji penetracyjnych 
(jak również akcji instalowania podsłuchów) organizowano obserwację ze-
wnętrzną figuranta i wszystkich tych osób, które mogłyby przeszkodzić w pene-
tracji. Wywiadowcy w tym wypadku mieli za zadanie, oprócz śledzenia ruchów 
nieobecnego w mieszkaniu dyplomaty, niezwłocznie zasygnalizować niezapo-
wiedziany powrót czy wszelkie inne nieprzewidziane wcześniej wydarzenia190.

Cel akcji penetracyjnych był jasny: liczono na to, że zdobyte materiały 
umożliwią poznanie nieoficjalnych działań ambasad; odkrycie zamierzeń i pla-
nów nie tylko samych placówek, ale i reprezentowanych przez nie państw. 
Najczęściej jednak efektem akcji penetracyjnych były stosy sfotografowanych 
dokumentów, z których tylko niektóre posiadały istotną wartość. O tych naj-
cenniejszych regularnie informowano kierownictwo PZPR, a niekiedy także 
MON, MSZ i inne organy państwowe. Część informacji przekazywano rów-
nież do „bratnich krajów”. I tak np. w 1964 r. przekazano 89 informacji do 
radzieckich służb specjalnych, a 54 do organów kontrwywiadu państw socjali-
stycznych. Ponadto przekazano 18 informacji do Departamentu III MSW, 26 
do Departamentu IV, 46 do Departamentu I, 32 do WSW, a 33 do II Zarządu 
Sztabu Generalnego MON191.

Podobnie jak w wypadku tajnych współpracowników, nie dysponujemy ob-
szernymi danymi statystycznymi dotyczącymi akcji penetracyjnych. Zachowa-
ło się jedynie nieco informacji wyliczających aktywność na tym polu Wydziału 
VIII/V w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

189 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW, z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., k. 22–40 (błędna 
paginacja).
190 AIPN 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 96).
191 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 104.
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Tabela 11. Akcje penetracyjne Wydziału VIII Departamentu II MSW w latach 1955–1964192

Rok Akcje penetracyjne
1955 159*
1956 31
1957 23
1958 12
1959 17
1960 32
1961 44
1962 –
1963 –
1964 27

* dane niepełne/niepewne
– dane nie zachowały się

Tabela 12. Akcje penetracyjne Wydziału V Departamentu II MSW w 1966 r.193

Miesiąc Liczba penetracji
styczeń 2

luty 2
marzec 2

kwiecień 3
maj 4

czerwiec 0
lipiec 3

sierpień 5
wrzesień 6

październik 4
listopad –
grudzień 3
Ogółem ok. 35

– dane nie zachowały się

Statystyki obejmują zarówno bezpośrednie penetracje dokonywane przez 
funkcjonariuszy Wydziału VIII Departamentu II, jak i akcje przeprowadzone za 
pośrednictwem agentury. Nie jest pewne, czy uwzględniają one tylko włamania 

192 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań tygodniowych, dwutygodniowych, mie-
sięcznych, kwartalnych i rocznych Wydziału VIII Departamentu II z lat 1954–1964, AIPN, 
01062/27, t. 1–7.
193 Opracowanie własne na podstawie: AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdania dwutygodniowe 
i miesięczne Wydziału V MSW z roku 1966, k. 1–117.



189

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW (1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

do placówek, czy również do mieszkań. Dotyczą przy tym całego kraju, a nie tyl-
ko Warszawy. Z oczywistych względów zdecydowana większość była jednak prze-
prowadzana w stolicy. Warto zwrócić uwagę, że po 1955 r. doszło do wyraźnego 
ograniczenia penetracji. Wiązało się to z jednej strony z coraz lepszym zabezpie-
czeniem placówek, a z drugiej – z bardziej „delikatnymi” metodami działań SB.

Liczba włamań do mieszkań dyplomatów na pewno przekraczała liczbę pe-
netracji przedstawicielstw dyplomatycznych. Na przykład w 1975 r. Departa-
ment II MSW zorganizował 60 tajnych przeszukań w mieszkaniach pracowni-
ków ambasady RFN (32 dyplomatów i 14 kurierów)194. Liczby te, choć bardzo 
fragmentaryczne, zdają się pokazywać dużą aktywność kontrwywiadu na tym 
polu. Ponownie jednak należy sformułować zastrzeżenie, że nie mówią one nic 
o skuteczności tych działań.

Akcje P starano się organizować również w czasie podróży terenowych inwi-
gilowanego dyplomaty. Najłatwiej było przygotować takie przedsięwzięcie w mo-
mencie, gdy obcokrajowiec zatrzymywał się na nocleg w oficjalnym miejscu: 
pokoju hotelowym, na kempingu, terenie biwakowym195. Z racji kontrolowania 
tego typu placówek przez SB przeprowadzenie włamania nie przedstawiało wielu 
trudności, ale też najczęściej nie przynosiło żadnych korzyści: trudno było liczyć 
na to, by dyplomata pozostawił po sobie jakieś wartościowe przedmioty, mate-
riały czy notatki. Co więcej, podróżni, świadomi tych niebezpieczeństw, często 
omijali oficjalne noclegownie, wybierając spędzenie nocy np. w samochodzie.

Mimo wszystko łut szczęścia czy roztargnienie dyplomaty prokurowały nie-
kiedy doskonałą okazję do penetracji. Z rzadka zdarzało się, że w czasie wypadu 
w teren figurant zostawiał swój samochód bez żadnej opieki i udawał się pie-
szo w interesującym go kierunku. Śledzący go funkcjonariusze powinni w takiej 
sytuacji kontynuować obserwację, ale w sprzyjających okolicznościach mogli 
też włamać się do pozostawionego pojazdu. Zalecano dokładnie sfotografować 
wnętrze, spisać znajdujące się w nim przedmioty, a nawet zabrać najcenniejsze 
z nich pod pozorami kradzieży (np. aparat fotograficzny). Akcję można było 
przeprowadzić jedynie po upewnieniu się, że nikt nie zauważy działań włamy-
waczy. W razie powodzenia należało natychmiast zgłosić się z zarekwirowanymi 
przedmiotami do właściwej KW MO i poinformować o zdarzeniu wojewódzki 

194 AIPN, 01228/2935, Wydział VIII Departamentu II MSW, Działalność rezydentury wywia-
dowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975, [1976 r.], k. 2–20.
195 Zob. np. AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony 
Pogranicza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzo-
nej przez personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 
1981, b.p. (s. 43).
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pion kontrwywiadowczy lub też telefonicznie skontaktować się z centralnym 
Departamentem II w Warszawie196. Trudno przypuszczać, by takie okazje zdarza-
ły się często. (Dokument nr 12)

W wyjątkowych sytuacjach kontrwywiad decydował się na przeprowadzanie 
rewizji mieszkań czy rzeczy dyplomatów przy pomocy legalnych służb. Na przy-
kład 15 maja 1959 r., na wieść o tym, że jeden z figurantów ma przywieźć do 
Polski po pobycie za granicą większą liczbę dolarów w złocie, przeprowadzono na 
Okęciu rewizję jego bagażu. Nie przyniosła ona spodziewanych rezultatów197. Do 
tego środka odwoływano się rzadko, z racji możliwych reperkusji dyplomatycz-
nych. Trzeba było znaleźć rzeczywiście dobry powód, aby go zastosować.

Wątek penetracyjny ma jeszcze zupełnie inny, ale bardzo ciekawy aspekt. Oka-
zuje się, że kontrwywiad interesował się poziomem przestępczości nakierowanej 
na warszawskie środowiska dyplomatyczne, a ściślej: „zwykłymi” włamaniami 
do mieszkań cudzoziemców. Między 1982 a połową 1985 r. stwierdzono ponad 
300 wypadków przestępstw kryminalnych, których ofiarami padli dyplomaci, 
w tym ok. 180 kradzieży z włamaniem. Z niepokojem obserwowano stały wzrost 
tych liczb. Zdawano sobie sprawę, że taka sytuacja godzi w dobre imię państwa 
polskiego i stanowi prestiżową porażkę służb PRL, których wysiłki na polu inwi-
gilacji cudzoziemców najwidoczniej nie przeszkadzały pospolitym złodziejom198. 
Warto dodać, że niektóre z tych przestępstw były poważne: jeszcze we wrześniu 
1966 r. nieznany osobnik w mundurze WP usiłował zgwałcić siedmioletnią cór-
kę I sekretarza ds. politycznych ambasady USA199.

W obliczu tego typu zdarzeń i niepokojących statystyk MSW postanowi-
ło – co brzmi dość egzotycznie – lepiej zadbać o bezpieczeństwo dyplomatów. 
Problemem tym miał zająć się SUSW, w ramach którego od 1983 r. działała 
specjalna grupa operacyjno-dochodzeniowa do prowadzenia tzw. spraw am-
basadzkich. Postanowiono przy tym zintensyfikować działania rozpoznawcze 
w środowiskach przestępczych w celu uzyskania informacji o planowanych wła-
maniach. Poza tym zwiększono częstotliwość patroli milicyjnych w rejonie za-
mieszkania dyplomatów, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Lepszą 

196 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 13.
197 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1959 r., 16 VII 1959 r., k. 15–26 (błędna 
paginacja).
198 AIPN, 0731/9, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych aspektów zapew-
nienia bezpieczeństwa dyplomatom akredytowanym w PRL, 1 VIII 1985 r., k. 72–76.
199 AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdanie z pracy operacyjnej Wydziału V Departamentu II 
MSW za wrzesień 1966 r., [październik 1966 r.], k. 78.
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ochronę budynków ambasad i rezydencji kierownictw placówek miał ponadto 
wprowadzić Batalion Specjalny MO, dzięki zwiększeniu liczby funkcjonariuszy. 
Zamierzano wreszcie usprawnić wykrywalność tych przestępstw, która wynosiła 
zaledwie ok. 10 proc. Część winy zrzucano przy tym na dyplomatów, oskarża-
nych o zbyt późne zgłaszanie kradzieży i słabe zabezpieczanie swojego mienia. 
Co ciekawe, za pośrednictwem MSZ zachęcano dyplomatów do instalowania 
lepszych systemów przeciwwłamaniowych. Kontrwywiad przemyśliwał nawet 
nad zobowiązaniem powiązanego z SB Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych 
PUMA do obligatoryjnego wyposażania wynajmowanych przez dyplomatów 
mieszkań w systemy alarmowe (nie dodano, że takie systemy byłyby łatwe do 
obejścia przez służby specjalne)200. 

Dyrektor Biura „B” MSW Zenon Daroszewski dopowiadał w sierpniu 
1985 r., że wzmożenie inwigilacji placówek oraz mieszkań dyplomatów, dalsza 
rozbudowa sieci PZ i ich unowocześnianie itp. może… korzystnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo dyplomatów201. Tak ogólne zalecenia były mało praktyczne. Wy-
daje się, że SB okazywała się nieskuteczna nawet na polu zapewnienia dyploma-
tom specyficznie rozumianego bezpieczeństwa.

Podobne próby zwiększania poziomu ochrony dyplomatów przed prze-
stępstwami podejmowano również wcześniej. Rzadko kiedy udawało się usta-
lić sprawców kryminalnych aktów. Do wyjątków należała sprawa włamania do 
pomieszczeń Permit Office w Warszawie z 15 lutego 1958 r. Szybko udało się 
schwytać dwóch wyrostków odpowiedzialnych za to przestępstwo – w tym wy-
padku sprawa była prosta202. Niekiedy same placówki zwracały się o pomoc do 
instytucji polskich, które z kolei po cichu przekazywały sprawę resortowi spraw 
wewnętrznych: kiedy w 1976 r. ambasador USA Richard T. Davies poskarżył 
się w Protokole Dyplomatycznym MSZ na pewnego Polaka, który miał go nę-
kać, naczelnik Wydziału I Departamentu II MSW poprosił stołeczne struktury 
kontrwywiadu o przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej z naprzykrzającym się 
mężczyzną. (Dokument nr 97)

Mimo wszystko pozostaje prawdą, że w całym interesującym nas okresie pro-
blem przestępczości dotykającej środowiska dyplomatyczne w Warszawie nie 

200 AIPN, 0731/9, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych aspektów zapew-
nienia bezpieczeństwa dyplomatom akredytowanym w PRL, 1 VIII 1985 r., k. 72–76; zob. ten 
sam dokument w: AIPN, 02376/3, k. 38–42.
201 AIPN, 02376/3, Pismo dyrektora Biura „B” MSW do dyrektora Departamentu II MSW 
w sprawie wzmocnienia ochrony placówek i dyplomatów akredytowanych w PRL, 29 VIII 
1985 r., k. 43–44.
202 AIPN, 00231/179, t. 11, Notatka służbowa dotycząca włamania do Permit Office w Warsza-
wie, 11 III 1958 r., k. 214–215.
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został rozwiązany. Ogólna bezsilność aparatu bezpieczeństwa w wykrywaniu 
przestępstw kryminalnych wobec dyplomatów bardzo wiele mówi o niedoma-
ganiach w organizacji inwigilowania tego przecież specyficznego i w sumie nie-
dużego środowiska.

Warto zarazem zwrócić uwagę, że PRL-owskie służby poważnie traktowały 
wszelkie ostrzeżenia o możliwości ataków terrorystycznych na zachodnie placów-
ki dyplomatyczne. Jedno z takich zagrożeń opisuje Przemysław Gasztold-Seń. 
Zwraca on uwagę na dwie sprawy operacyjne o kryptonimach „Dekoder” i „Dżi-
had” z lat osiemdziesiątych. Obydwie dotyczyły tej samej osoby – Al Hashimi 
Abdula Gabbara Musy (prawdopodobnie nie były to prawdziwe dane osobowe). 
Tego Irakijczyka z jemeńskim paszportem podejrzewano o przygotowywanie za-
machu na amerykańską ambasadę w Warszawie. W pierwszej sprawie jego inwi-
gilacją zajmowały się łódzkie struktury SB. Sugerowano, że Musa pragnął skon-
struować i wykorzystać zdalne urządzenie elektroniczne nadające sygnał radiowy, 
które miało na odległość zainicjować wybuch203. Z kolei w ramach drugiej spra-
wy oficerowie MSW podejrzewali Irakijczyka o przynależność do terrorystycz-
nej organizacji Dżihad, która również planowała przeprowadzenie zamachu na 
ambasadę amerykańską. W tym celu członkowie ugrupowania mieli gromadzić 
broń i materiały wybuchowe. W toku inwigilacji nie potwierdzono jednak tych 
informacji. Mimo tego służby kontrwywiadowcze zdołały uzyskać kolejne dowo-
dy na powiązania Musy z międzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi204. 
Cała sprawa zakończyła się deportowaniem Musy wraz z jego współpracownika-
mi oraz wpisaniem go na listę osób niepożądanych w PRL205.

3.3.2. Wyszukiwanie „martwych skrzynek”
Odkrywanie tajnych schowków, tzw. martwych skrzynek, za pomocą których 

dyplomaci mieli porozumiewać się ze swymi agentami, stanowiło jedno z pod-
stawowych zadań kontrwywiadu i tajnej obserwacji. Rzadko jednak uzyskiwano 
na tym polu wymierne rezultaty – wynikało to nie tylko z ograniczonych moż-
liwości polskich służb, ale również z faktu, że takich schowków (a także samych 

203 P. Gasztold-Seń, Międzynarodowi terroryści w Warszawie (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte 
XX w.) [w:] Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989. Studia i materiały, red. P. Pleskot, Warszawa 
2012; zob. też. AIPN Łd, 014/381, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego 
sprawdzenia kryptonim „Dekoder” przeciwko Abu El-Fuhudowi, Łódź, 7 II 1985 r., k. 10–19.
204 P. Gasztold-Seń, Międzynarodowi terroryści…; AIPN, 0678/117, Notatka opracowana w Biu-
rze Śledczym i Departamencie II MSW dotycząca propozycji dalszego postępowania w sprawie 
podejrzenia o działalność terrorystyczną, Warszawa, 11 XII 1986 r., k. 75–77.
205 P. Gasztold-Seń, Międzynarodowi terroryści…; AIPN, 02981/357, Postanowienie o wpisaniu 
cudzoziemca do indeksu osób niepożądanych w PRL, Warszawa, 5 I 1987 r., k. 67.
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agentów zachodnich służb) mogło być niewiele. Tematyka ta zostanie rozwinięta 
w następnym rozdziale.

Bardzo rzadko zdarzało się, by funkcjonariusze Biura „B” MSW, prowadzący 
obserwację dyplomaty przebywającego w terenie, odkrywali „martwą skrzyn-
kę” obsługiwaną przez figuranta. Jeśli doszło do takiej sytuacji, mieli obowiązek 
ją sfotografować. Wyznaczony funkcjonariusz powinien pozostać na miejscu, 
pozostali zaś byli zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o sprawie 
pionu kontrwywiadowczego – wojewódzkiego lub centralnego. Po przybyciu 
agentów kontrwywiadu ustalano dalszy tryb postępowania. Najczęściej spro-
wadzało się ono do likwidacji skrytki i przejęcia materiałów, które ewentualnie 
się w niej znajdowały206. Trudno było ją inaczej wykorzystać, ponieważ takie 
odkrycie nie pozostawało niezauważone przez inwigilowanych dyplomatów. 
Niekiedy jednak udawało się trafić za pomocą „martwej skrzynki” nie tylko do 
obsługującego ją dyplomaty, ale i do jego agenta. Stało się tak np. w końcu lat 
siedemdziesiątych w wypadku polskiego obywatela Leszka Celegrata. (Doku-
menty nr 101, 104, 105, 123)

„Martwe skrzynki” czy schowki mogły być umieszczane wszędzie: od miej-
skich murów po ściółkę leśną. W grę wchodziły również specyficzne obiekty: 
w czerwcu 1958 r. kontrwywiad dowiedział się, że według jednego z pracowni-
ków ambasady francuskiej rolę miejsca kontaktowego dla dyplomatów tej pla-
cówki i Polaków, z którymi nie można było oficjalnie się spotykać, pełnił jeden 
z kościołów w Warszawie, gdzie ksiądz i zakonnica – oboje pochodzenia francu-
skiego – przekazywali poufną korespondencję207.

W strukturach kontrwywiadu podejrzewano, że funkcje „martwych skrzynek” 
często pełniły zwykłe skrzynki pocztowe. Dlatego też podkreślano, że funkcjona-
riusze prowadzący obserwację muszą odnotować fakt każdorazowego wrzucenia 
listu czy przesyłki przez dyplomatę i poinformować o tym Wydział „W” z po-
daniem kryptonimu figuranta i danych jednostki zamawiającej „zabezpieczenie” 
skrzynki. Powinien przy niej pozostać jeden z wywiadowców w celu stwierdze-
nia, który listonosz ją opróżnił. Podobnie należało zachować się w wypadku na-
dania listu czy paczki przez dyplomatę w urzędzie pocztowym. W takiej sytuacji 
funkcjonariusz SB powinien zapamiętać wygląd przesyłki i odnotować numer re-
jestracyjny nadany na poczcie. Informacje te mógł zdobyć, udając klienta poczty 

206 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 8–9.
207 AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC 
PZPR, 27 V 1958 r., k. 194–197.
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stojącego w kolejce do okienka208. Praktyka pokazała, że podejrzliwość PRL-ow-
skich służb była niekiedy zasadna, na co wskazuje sprawa wspomnianego Leszka 
Celegrata, a także skazanego w 1978 r. za szpiegostwo Edwarda Dembowskiego. 
(Dokument nr 123)

3.3.3. Werbowanie dyplomatów
Najważniejszym osiągnięciem w ramach inwigilacji placówek dyplomatycz-

nych, stojącym na pierwszym miejscu w hierarchii służb kontrwywiadowczych 
całego świata, było (i zapewne jest) zwerbowanie dyplomaty-figuranta. W mate-
riałach szkoleniowych MSW przyznawano wyraźnie, że pozyskiwanie dyploma-
tów należało do „najwyższego kunsztu sztuki operacyjnej”209. To zarazem najbar-
dziej tajemnicza sfera działalności służb, ściśle konspirowana w wewnętrznym 
obiegu dokumentowym. Dlatego bardzo trudno ją dzisiaj odtworzyć. Trudność 
ta może zarazem wynikać z faktu, że Departamentu II MSW nie odnosił na 
tym polu znaczących sukcesów, przynajmniej w stosunku do interesujących nas 
przedstawicielstw. 

Werbunek nie musiał spełniać wszystkich wymogów formalnych, praktyko-
wanych wobec obywateli polskich: wystarczyło, że w wyniku zastosowania ma-
teriałów kompromitujących, prowokacji lub innych form szantażu czy perswa-
zji dany pracownik ambasady stawał się zależny od polskich służb specjalnych, 
wchodząc w rolę swego rodzaju agenta wpływu i informatora. Ta strategia, choć 
absolutnie podstawowa i priorytetowa, jest z wyżej wymienionych racji najsłabiej 
widoczna w materiale archiwalnym. Na przykład w sprawozdaniu Wydziału VIII 
Departamentu II MSW za I kwartał 1956 r. można natrafić na zdanie: „w kilku 
sprawach uzyskano wstępne materiały kompromitujące na kilku cudzoziemców, 
które zostaną odpowiednio wykorzystane do dalszego ich przygotowania do wer-
bunku”210. Pod tak ogólnym stwierdzeniem mogło kryć się wszystko i nic.

Departament II MSW, jako jeden z podstawowych pionów operacyjnych 
MSW, dysponował pełnym prawem werbowania dyplomatów i innych katego-
rii cudzoziemców. W zarządzeniu ministra SW nr 0061/73 z czerwca 1973 r. 
(w sprawie pracy jednostek resortu spraw wewnętrznych w zakresie wywiadu) 

208 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 9.
209 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 80).
210 AIPN, 01062/27, t. 1, Sprawozdanie Stanisława Bejma, naczelnika Wydziału VIII Departa-
mentu II KdsBP, z pracy operacyjnej Wydziału VIII za I kwartał 1956 r., 10 IV 1956 r., k. 1–8 
(błędna paginacja).
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paragraf 4 został poświęcony zadaniom i zakresowi działania służb kontrwy-
wiadowczych. Jeden z punktów tego paragrafu stwierdzał, że funkcjonariusze 
Departamentu II powinni pozyskiwać do współpracy „cudzoziemców z krajów 
kapitalistycznych przebywających czasowo w PRL lub zatrudnionych w amba-
sadach, konsulatach, biurach handlowych i innych stałych przedstawicielstwach 
bądź misjach”211.

W jakiej mierze funkcjonariusze kontrwywiadu potrafili realizować tę wy-
tyczną? Szczątkowe informacje widniejące w dostępnych archiwaliach, z reguły 
formułowane – jak widzieliśmy – w niejasny sposób, pozwalają tylko na wyryw-
kowe prześledzenie cząstkowych danych. I tak w 1956 r. zamierzano zwerbo-
wać jednego agenta spośród cudzoziemców – nie wiadomo nawet, czy chodziło 
o dyplomatę, choć sprawę prowadził „dyplomatyczny” Wydział VIII. Na pewno 
częściej ponoszono porażki: w sprawozdaniu Wydziału VIII za II kwartał 1956 r. 
pisano: „w jednym wypadku przeprowadzono rozmowę werbunkową z cudzo-
ziemcem, lecz mimo posiadania przeciwko niemu materiałów kompromitują-
cych odmówił on kontaktu z pracownikiem operacyjnym, a przeprowadzoną 
z nim rozmowę ujawnił przed swymi przełożonymi”212.

W późniejszych latach nie było lepiej. Na początku 1957 r. w sieci informa-
torów Wydziału VIII Departamentu II, liczącej ponad dwieście osób, znajdowa-
ło się tylko sześciu cudzoziemców. Niestety nie wiadomo, który z nich należał 
do personelu dyplomatycznego lub chociaż administracyjnego zagranicznych 
przedstawicielstw213. Pod koniec roku cudzoziemców było już tylko pięciu214.

O podkreślanej enigmatyczności w odniesieniu do faktu werbowania cudzo-
ziemców, wynikającej ze szczególnej ostrożności w tej bardzo ważnej i delikat-
nej kwestii, dobrze świadczy sprawozdanie Wydziału VIII Departamentu II za  
II kwartał 1958 r. Pisano w nim niejasno o sprawie pewnego „dyplomaty pań-
stwa kapitalistycznego”: „po przeprowadzeniu udanej kombinacji operacyjnej, 
w wyniku której uzyskano kompromitujące tego dyplomatę materiały opera-
cyjne, przeprowadzono z nim dwie rozmowy werbunkowe, w rezultacie których 

211 AIPN, 01096/2, Zarządzenie nr 0061/73 ministra SW z 1 czerwca 1973 r. w sprawie pracy 
jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych w zakresie wywiadu, 1 VI 1973 r., k. 50.
212 AIPN, 01062/27, t. 1, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
KdsBP z pracy operacyjnej Wydziału VIII za II kwartał 1956 r., 10 IV 1956 r., k. 10–17 (błędna 
paginacja).
213 Ibidem, t. 2, Sprawozdanie Bolesława Wejnera, naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW, z pracy operacyjnej Wydziału VIII za I kwartał 1957 r., 11 IV 1957 r., k. 1–13 (błędna 
paginacja).
214 Ibidem, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW z pracy 
operacyjnej Wydziału VIII za IV kwartał 1957 r., 21 I 1958 r., k. 39–50 (błędna paginacja).
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wyraził on zgodę na współpracę z nami, zobowiązując się do przekazywania nam 
informacji w miarę swych możliwości. Ponieważ dyplomata ten zajmuje na pla-
cówce poważną pozycję służbową, posiada więc duże możliwości rozpracowy-
wania kapitalistycznego korpusu dyplomatycznego w Warszawie”215. Zarazem 
jednak Wydział przyznawał, że nie miał większego doświadczenia w tego typu 
werbunkach, co dowodzi, że w tym czasie nie dochodziło do nich często.

Pod koniec 1958 r. wciąż pisano o pięciu cudzoziemcach w sieci agenturalnej 
Wydziału216. Według ówczesnej nomenklatury zaliczano ich do kategorii agen-
tów, a nie informatorów – traktowano ich zatem jako cenny nabytek, co wynika-
ło jednak przede wszystkim z faktu, że byli obcokrajowcami, a nie ze względu na 
jakość ich pracy. Z drugiej strony zanotowano fakt werbunku dwóch cudzoziem-
ców właśnie jako informatorów: pierwszym był „wyższy urzędnik jednej z am-
basad kapitalistycznych”. Nie mógł on być cennym źródłem, skoro w styczniu 
1959 r. kończył pracę w Polsce. W związku z tym niemal od razu przekazano 
go Departamentowi I MSW. Drugim werbunkiem była urzędniczka placówki 
dyplomatycznej w Krakowie217. I w tym wypadku nic więcej nie wiemy.

Na początku 1959 r. udało się Wydziałowi VIII pozyskać informatorkę 
„Norę” – Angielkę pracującą w ambasadzie USA, prawdopodobnie na urzędni-
czym, a nie dyplomatycznym etacie. Przekazała ona polskim służbom m.in. zbiór 
przepisów regulujących sprawy zabezpieczania placówek dyplomatycznych. Jed-
nak już po kilku miesiącach „Nora” przestała współpracować z kontrwywiadem, 
ponieważ z powodu nieporozumień osobistych porzuciła pracę w ambasadzie218.

Pod koniec 1960 r. kontrwywiadowi udało się przeprowadzić, za pomocą 
kombinacji operacyjnych, rozmowy werbunkowe z trzema dyplomatami zachod-
nimi, z których jednego pozyskano. Niestety w sprawozdaniach z tego okresu nie 
podawano ogólnej liczby współpracujących z SB cudzoziemców219.

Z kolei w I kwartale 1961 r. nie udało się Wydziałowi VIII zwerbować żadne-
go obcokrajowca, choć również podjęto próby wobec trzech osób. Aż trzykrot-
nie usiłowano doprowadzić do rozmowy werbunkowej z figurantem „Kozakiem” 

215 Ibidem, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW z pracy 
operacyjnej wydziału za II kwartał 1958 r., 12 VII 1958 r., k. 20–28 (błędna paginacja).
216 Ibidem, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW z pracy 
operacyjnej wydziału za IV kwartał 1958 r., 16 I 1959 r., k. 40–52 (błędna paginacja).
217 Ibidem, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW z pracy 
operacyjnej wydziału za IV kwartał 1958 r., 16 I 1959 r., k. 40–52 (błędna paginacja).
218 Ibidem, Sprawozdanie mjr. Hamery, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW, z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1959 r., 16 VII 1959 r., k. 15–26 (błędna 
paginacja).
219 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie mjr. Hamery, zastępcy naczelnika Wydziału VIII De-
partamentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1960 r., 9 I 1961 r., k. 49–66.
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(na którego zebrano materiały kompromitujące), ale ani zaaranżowane przy-
padkowe spotkanie, ani rozmowy telefoniczne nie przekonały cudzoziemca do 
współpracy220.

W 1964 r. udało się Wydziałowi VIII zwerbować tylko jednego cudzoziemca, 
w dodatku niepracującego na placówce dyplomatycznej. Oprócz tego nastąpiło 
„wejście w bezpośredni kontakt” z dwoma dyplomatami. Niewiele to mówiło, 
na pewno nie oznaczało jeszcze werbunku. Trzy dalsze osoby przygotowywano 
do rozmów werbunkowych221.

W marcu 1966 r. „w następstwie długofalowo stosowanych przedsięwzięć 
operacyjnych po uzyskaniu materiałów kompromitujących i wykorzystaniu 
politycznej przychylności wobec naszego ustroju pozyskano do współpracy 
pracownika attachatu wojskowego jednego z państw bloku NATO. Uzyskane 
informacje w trakcie werbunku oraz dostarczane przez ww. dokumenty mają 
dużą wartość kontrwywiadowczą”222. Do ostatniego zdania raportu Wydzia-
łu V Departamentu II MSW należy podchodzić ostrożnie, choć fakt pozy-
skania dyplomaty z pionu wojskowego rzeczywiście miał istotne znaczenie. 
Nie wiadomo niestety, jak owocna ta współpraca się okazała i kogo konkret-
nie dotyczyła.

Dla kolejnych lat brakuje w zasadzie jakichkolwiek danych. Nie ulega wąt-
pliwości, że kontrwywiad w tym czasie nie ustawał w próbach pozyskania za-
chodnich dyplomatów pracujących w Polsce, mimo trudności, z jakimi trzeba 
się było borykać. Regularnie przygotowywano listy kandydatów do werbunku, 
wybierając przeważnie osoby, wobec których można było zastosować szantaż na 
tle obyczajowym. W listopadzie 1985 r. dyrektor Departamentu II MSW Janusz 
Sereda przedstawił listę czterech cudzoziemców, wobec których można było pod-
jąć próbę pozyskania do współpracy:

1)  Todd Peter Blauden (ur. 1954) – filolog rusycysta, pracownik serwisu pra-
sowego ambasady USA, żonaty z Polką. Nie był dyplomatą, prezentował 
pacyfistyczne i antyreaganowskie poglądy – chciano wykorzystać jego prze-
konania do ewentualnej propozycji współpracy. Nie była to zbyt mocna 
podstawa.

220 Ibidem, Sprawozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamen-
tu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 (błędna 
paginacja).
221 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 102–103 
(z załącznikami).
222 AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdanie Wydziału V Departamentu II MSW za okres od 1 do 
31 marca 1966 r., 6 IV 1966 r., k. 26.



198

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

2)  Cheryl Ann Martin (ur. 1946) – od 1985 r. II sekretarz pionu politycznego 
ambasady USA (w 1984 r. przeszła do tej komórki z pionu konsularnego). 
Podejrzewano ją o kontakty z rezydenturą CIA w placówce. Kontrwywia-
dowi udało się uzyskać materiały operacyjne i śledcze dowodzące czerpania 
korzyści materialnych przez Martin w ramach załatwiania wiz obywatelom 
polskim. Uzyskano przez to niewielką możliwość zastosowania szantażu.

3)  Francesco Cocco (ur. 1929) – szef archiwum ambasady włoskiej, żonaty, 
w Polsce od 1980 r. Zamierzano spróbować werbunku z racji zgromadze-
nia materiałów kompromitujących oraz stwierdzenia faktu handlu walutą.

4)  Paolo Vincenzi (ur. 1944) – urzędnik konsulatu włoskiego w Warsza-
wie, żonaty, w Polsce od 1984 r. Zamierzano wykorzystać materiały 
kompromitujące223.

Skromność powyższej listy dowodzi, jakie trudności sprawiało kontrwywia-
dowi nawet zaprojektowanie ewentualnych werbunków dyplomatów. Było to 
trudniejsze w latach osiemdziesiątych, gdy atrakcyjność komunizmu wydatnie 
słabła, a pogrążona w marazmie PRL nie mogła stanowić przekonującego argu-
mentu ideologicznego.

Wysoki stopień skomplikowania, niejasności i trudności w rozszyfrowywa-
niu fragmentarycznych nieraz informacji świetnie ukazuje tajemniczy wypadek 
pewnego dyplomaty, II sekretarza ambasady USA z przełomu lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych, którego personalia trudno jednoznacznie ustalić. Zdekomple-
towana niestety teczka Wydziału VIII Departamentu II MSW z 1961 r., z której 
część dokumentów znajduje się wciąż w zbiorze zastrzeżonym, w niejasny sposób 
opisuje historię tego dyplomaty, który prawdopodobnie w połowie 1961 r. zo-
stał dyskretnie odwołany z Warszawy z zarzutami szpiegostwa na rzecz polskich 
służb. W teczce nie natrafiamy na jego nazwisko, a o sprawie dowiadujemy się 
z wyrwanego z kontekstu doniesienia TW o pseudonimie „Tamara” – polskiej 
pracownicy ambasady. W swym doniesieniu „Tamara” streszcza z kolei rozmo-
wę z tłumaczką Press Summary Zofią Patzer224. Powód odwołania był ukrywany 

223 AIPN, 0731/12, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działań wobec cu-
dzoziemców, 23 XI 1985 r., k. 65–67.
224 Zofia Patzer już przed wojną pracowała jako urzędniczka w konsulacie amerykańskim w War-
szawie, podjęła tę pracę na nowo w 1945 r., a od 1946 r. była rozpracowywana przez MBP (AIPN, 
00226/5, t. 1, Notatka służbowa dotycząca Zofii Patzer, sporządzona w Wydziale V Departamentu 
I [?] MBP, 29 III 1946 r., k. 23). W 1951 r. zdecydowanie odmówiła współpracy z UB (AIPN, 
00226/5, t. 1, Raport z przeprowadzonej rozmowy z kandydatką na werbunek Zofią Patzer, spo-
rządzony w Wydziale V Departamentu I MBP, 3 XI 1951 r., k. 81–82). W 1952 r. odeszła z pracy 
(motywując tę decyzję chęcią nieprzeszkadzania w inżynierskiej karierze syna), ale już na początku 
1953 r. została zatrudniona w Press Summary (AIPN, 00226/5, t. 1, Agencyjne doniesienie, źró-
dło: „Henryk”, 7 I 1953 r., k. 102; ibidem, Notatka służbowa z odbytego spotkania z informatorką 
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przed zdemaskowanym szpiegiem do ostatniej chwili. Dopiero po wylądowaniu 
w Waszyngtonie został on, ku swemu zaskoczeniu, skuty kajdankami i dyskret-
nie przewieziony do aresztu225.

Werbunek sekretarza odbył się jedynym właściwie sposobem, który kontrwy-
wiad mógł skutecznie zastosować: szantażem z użyciem materiałów kompromi-
tujących. I rzeczywiście, ów dyplomata miał romans z piękną, 23-letnią kobietą, 
która okazała się funkcjonariuszką MSW. Groziła, że ujawni ich związek przed 
żoną Amerykanina, czego ten bardzo się obawiał. Tak została nawiązana współ-
praca. Trudno ocenić jej charakter: już w USA dyplomata oczywiście bronił się, 
przekonując, że przekazywał jedynie mało istotne lub wręcz fałszywe informa-
cje226. (Dokumenty nr 19, 20)

Ze sprawą tą wiąże się jeszcze równie skomplikowana rola innej postaci: Jose-
pha Simanisa, pełniącego w tym czasie funkcję szefa anglo-amerykańskiego biura 
tłumaczeń i szefa Biura Przepustek (do RFN) w randze właśnie II sekretarza. 
W doniesieniu „Tamary” występuje on jako „pan S.”227. Czy ów skompromito-
wany dyplomata i „pan S.” to ta sama osoba? Jak się zaraz przekonamy, tak nie 
było. Postawa Simanisa doskonale za to pokazuje, jak trudno niekiedy postawić 
wyraźną granicę między inwigilacją a współpracą. Nie ulega wątpliwości, że pol-
skie służby podejrzewały Simanisa o działalność szpiegowską; starano się go ściśle 
kontrolować, a po jego wyjeździe wciągnięto go (czasowo) na listę osób, którym 
nie udzielano wiz polskich. Funkcjonariuszom SB udało się stwierdzić podej-
mowane przez Simanisa próby penetracji obiektów wojskowych i zdobywania 
poufnych informacji od swych polskich znajomych228. (Dokumenty nr 17, 18)

„Zosia”, sporządzona w Wydziale V Departamentu I MBP, 10 I 1953 r., k 104.) W 1963 r. Patzer 
przeszła na emeryturę (AIPN, 00226/5, t. 1, Doniesienie TW „Gwizd” dotyczące Zofii Patzer, 
31 V 1963 r., k. 161–162). Dwa tomy dokumentacji z rozpracowania urzędniczki nie wyjaśniają 
wszystkich wątków: w materiałach tych brakuje wielu kart (stwierdza to załączona do tomu I no-
tatka służbowa podpisana przez przedstawiciela UOP i IPN w momencie przekazywania teczek 
w 2003 r.).
225 AIPN, 00231/179, t. 10, Wyciąg z doniesienia tajnego współpracownika ps. „Tamara”,  
28 VIII 1961 r., k. 22–24.
226 Ibidem.
227 Ibidem.
228 AIPN, 00231/179, t. 10, Notatka służbowa kierownika Grupy VIII Wydziału II Departamentu 
II MSW w sprawie Josepha Simanisa, 18 VII 1960 r., k. 52–53; ibidem, Streszczenie materiałów 
sprawy operacyjnego rozpracowania Josepha George’a Simanisa, 28 VIII 1961 r., k. 54–55; zob. 
całą dokumentację SOR „Reporter” pod sygnaturą: AIPN, 01286/1561 (Mf 1862/3). Wynika 
z niej, że w otoczeniu Simanisa znajdowało się wielu tajnych współpracowników kontrwywiadu. 
Nie ma tam jednak żadnej wzmianki o aresztowanym dyplomacie ani o ewentualnej współpracy 
Simanisa z kontrwywiadem. Brak tych danych nie jest jednak przesądzający: wyjątkowość wer-
bunku dyplomaty zakładała wyjątkowy stopień konspiracji, niezależnej od SOR.
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Jednocześnie jednak „Tamara” pisała, cytując Patzerową: „istnieje nikłe praw-
dopodobieństwo, że ów Pan [aresztowany dyplomata] mógł przekazać władzom 
polskim [amerykańskim?] pewne wiadomości na temat naszych spotkań z pa-
nem S., o ile był o przebiegu tych rozmów ogólnikowo poinformowany, czego 
pan S. wprawdzie miękko się wypiera, ale kategorycznie temu nie przeczy. Na 
szczęście rozmowy nasze nie miały wartości dla wywiadu, dotyczyły raczej ogól-
nej charakterystyki sytuacji wyznaniowej w Polsce i nie było w nich nic takiego, 
co można by uważać za wyjawienie jakichś nieznanych nam przecież tajemnic 
wojskowych czy państwowych”229.

Co oznaczają te słowa? Brak ich kontekstu utrudnia analizę. Wiemy, że Si-
manis rozmawiał ze współpracownikami (funkcjonariuszami?) kontrwywia-
du, ale z rozmów tych nie wyniknęła współpraca. Wręcz przeciwnie: wydaje 
się, że według SB Simanis prowadził te rozmowy w celu zdobycia informa-
cji o polskich służbach. Inne podejrzenia mogli mieć Amerykanie: „Tamara” 
podkreślała, że w związku z aferą aresztowanego II sekretarza, także i Sima-
nis został wcześniej odesłany do ojczyzny. Nie postawiono mu jednak zarzu-
tów230. Być może ów aresztowany dyplomata pomógł zidentyfikować tajnych 
współpracowników polskiego kontrwywiadu, po czym okazało się, że należeli 
oni do grona stałych kontaktów Simanisa. Co ciekawe, w latach 1966–1967 
Simanis ponownie przybył do Polski w charakterze II sekretarza ds. ekono-
micznych – wcześniejsza, niejasna afera nie zaszkodziła więc jego karierze 
(po pierwszym opuszczeniu PRL pracował w konsulatach USA w rejonie 
Morza Karaibskiego). Ponownie stał się przedmiotem inwigilacji ze strony  
kontrwywiadu231. 

W sumie zatem sprawa pozostaje niewyjaśniona. Jedno jest pewne: po aferze 
Amerykanie pracujący w ambasadzie stali się bardziej nieufni i ostrożni, w pla-
cówce zaostrzono też wymogi bezpieczeństwa. O wiele ostrożniejszy w kon-
taktach z Polakami stał się także podczas drugiego pobytu sam Simanis, co 
dostrzegały polskie służby i tajni współpracownicy232. (Dokument nr 20)

229 AIPN, 00231/179, t. 10, Doniesienie źródła ps. „Tamara”, 28 VIII 1961 r., k. 22–24.
230 Ibidem.
231 AIPN, 01224/1456, Notatka służbowa na temat Josepha Simanisa sporządzona w Wy-
dziale V Departamentu II MSW na podstawie doniesienia TW „Enugu”, 31 XII 1966 r., 
k. 11–12. Co ciekawe, bezpośrednio po wyjeździe Simanisa z Polski w 1961 r. Komenda 
MO m.st. Warszawy wnioskowała o objęcie dyplomaty zastrzeżeniem na ponowny wjazd  
do Polski, AIPN, 0208/1644, Pismo naczelnika Wydziału II Komendy MO m.st. Warszawy 
do dyrektora Biura Rejestracji Cudzoziemców MSW w sprawie Josepha Simanisa, 7 IX 1961 r., 
k. 379.
232 Zob. np. AIPN, 01224/1456, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału V Departamentu II 
MSW na temat Josepha Simanisa, [styczeń 1967 r.], k. 18–20.
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Dopiero lektura zagranicznej prasy z epoki oraz opracowań pozwala na zi-
dentyfikowanie tajemniczego dyplomaty. Był nim Irvin Chambers Scarbeck, 
aresztowany 14 czerwca 1961 r. pod zarzutem przekazywania tajnych materia-
łów stronie polskiej233. Został skazany na dziesięć lat więzienia (wyszedł po pięciu 
latach)234. Według Allena W. Dullesa Scarbeck („oficer administracyjny” w latach 
1960–1961, jak pisze autor, a w istocie II sekretarz i kierownik pionu admini-
stracyjnego placówki) przekazywał SB tajne raporty amerykańskiego ambasado-
ra dotyczące sytuacji w Europie Wschodniej. We współpracy ze Scarbeckiem 
polskie służby miały zresztą współpracować z oficerami radzieckimi. Dulles nie 
rozwija tego tematu235. Co charakterystyczne, w archiwaliach MSW zachowało 
się bardzo mało dokumentów na temat tej postaci: zaledwie jeden niewielkich 
rozmiarów mikrofilm (w dwóch technikach sfilmowania), liczący 14 klatek236. 
Wiemy, że materiały dotyczące dyplomaty liczyły pierwotnie dwa tomy, z czego 
drugi został zniszczony w 1986 r.237 Jak na taką sprawę, nie było to dużo – albo 
więc gros dokumentów przechowywano gdzie indziej, albo też współpraca nie 
okazała się owocna.

W zachowanej notatce Wydziału VIII Departamentu II MSW znalazła się 
informacja, że „nie stwierdzono, aby [Scarbeck] zajmował się działalnością cha-
rakteru wywiadowczego”238. Nie był więc pierwszorzędnym celem dla SB: po 
prostu wykorzystano nadarzającą się szansę nawiązania współpracy akurat z nim. 
I ona nie trwała zresztą długo, bo Scarbeck szybko został odwołany z placówki. 
Szczątki danych pozwalają jeszcze tylko na ustalenie danych personalnych owej 
funkcjonariuszki SB, z którą dyplomata miał fatalny w skutkach romans239.

233 John F. Kennedy Library and Museum, New York Times Chronology, 1961, Notatka praso-
wa dotycząca aresztowania Irvina Ch. Scarbecka, 14 VI 1961 r., b.p.
234 A counterintelligence reader, t. 3: Post-World War II to closing the 20th century, red. F.J. Rafalko, 
Washington 2004, s. 190.
235 A.W. Dulles, The Craft of Intelligence: America’s Legendary Spy Master on the Fundamentals 
of Intelligence Gathering for a Free World, Guilford 2006, s. 56.
236 AIPN, 01224/246/J; AIPN, 01224/246/D.
237 AIPN, 01224/246/J, Notatka informacyjna z opracowania pod względem ewidencyjno- 
-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy nr 36332/II, 12 IX 1986 r., b.p.
238 AIPN, 01224/246/J, Notatka na temat Irvina Chambersa Scarbecka, sporządzona w Wy-
dziale VIII Departamentu II MSW, 8 VI 1959 r., k. 21.
239 Por. AIPN, 0193/7650, Akta personalne funkcjonariusza SB: Discher (Dyszer) Urszula Ma-
ria (ur. 1938 r.). Nazwisko Discher (a nawet zdjęcie) pojawiło się w 1961 r. w zachodniej prasie, 
zob. krótką notkę Diplomat’s Dilemma, „Life”, 13 X 1961; artykuł Sequels: Too tender, „Time”,  
3 XI 1961. Co ciekawe, Scarbeck miał nic nie wiedzieć o prawdziwej roli Discher, która zresztą 
wyjechała do zachodnich Niemiec, a potem, w październiku 1961 r., uczestniczyła w procesie 
Scarbecka jako świadek, wypierając się jakichkolwiek związków z SB, zob. N. West, The A to Z  
of Sexpionage, Lanham 2009, s. 252–253. 
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Trudno przypuszczać, by dyplomatom reprezentującym najważniejsze – i naj-
bogatsze – państwa Zachodu „kuszenie” ze strony polskich służb mogło zda-
wać się atrakcyjne. Względy materialne zapewne nie odgrywały znaczącej roli. 
A uwarunkowania ideologiczne? Po doświadczeniach z pierwszych lat po wojnie 
i głośnych aferach szpiegowskich państwa zachodnie starały się nie wysyłać do 
krajów „demokracji ludowej” osób jawnie manifestujących swój pozytywny sto-
sunek do komunizmu. Nie można, rzecz jasna, wykluczyć sympatii utajonych. 
Niemniej jest niemal pewne, że najczęściej stosowaną metodą werbunkową było 
szantażowanie za pomocą materiałów kompromitujących. Nie sposób obliczyć, 
jak bardzo była ona skuteczna. (Dokumenty nr 78, 79)

3.3.4. Inwigilacja osób odwiedzających ambasady
Wobec co najwyżej skromnych sukcesów w próbach werbowania dyploma-

tów, w codziennej praktyce operacyjnej służby kontrwywiadowcze skupiały się 
na jak najściślejszej inwigilacji (i ewentualnych pozyskaniach do współpracy) 
tych obywateli polskich, którzy licznie odwiedzali w różnych sprawach zachod-
nie ambasady. Dla SB ta kategoria osób była niemal tak samo ważna, jak sami 
dyplomaci.

Zbieranie przez personel dyplomatyczny informacji od osób odwiedzających 
placówki SB uważała za działanie szczególnie niebezpieczne, ponieważ sprawia-
ło ono więcej trudności z zabezpieczeniem kontrwywiadowczym niż chociażby 
wyjazdy dyplomatów poza Warszawę. Dlatego też w instrukcji Biura „B” MSW 
z lipca 1958 r. podkreślano, że „bardzo często poddaje się pod obserwację wszyst-
kie osoby odwiedzające placówkę, chociaż wśród nich jest wiele osób nieprzed-
stawiających dla nas większej wartości operacyjnej”240. Przyjmowano zasadę, że 
każdej takiej osobie należało sporządzić tajną fotografię z ukrytego punktu ob-
serwacyjnego. W rzeczywistości niełatwo było realizować ten postulat. Równie 
trudno było ustalić klucz, według którego można by tych petentów kategoryzo-
wać. Wśród odwiedzających znajdowali się uczniowie, studenci, profesorowie, 
lekarze, literaci, artyści, dziennikarze, inżynierzy, kolejarze, księża i zakonnice, 
żołnierze i najliczniejsza grupa tych osób, których zawodu nie dało się ziden-
tyfikować po wyglądzie241. O wiele łatwiej było mechanicznie fotografować jak 
największą liczbę wchodzących i wychodzących z placówek – i to rzeczywiście 
robiono ze stałych punktów obserwacyjnych242. (Dokument nr 10)

240 AIPN, 01521/352, Biuro „B” MSW, Obserwacja placówek dyplomatycznych państw kapita-
listycznych, [lipiec 1958 r.], k. 1–16.
241 Ibidem.
242 Ibidem, k. 16.
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Mimo trudności Biuro „B” starało się jednak wyróżniać podstawowe katego-
rie operacyjne osób odwiedzających zachodnie ambasady. Określono trzy najbar-
dziej ogólne grupy. Do pierwszej zaliczono tych, którzy mieli krewnych w kra-
jach zachodnich i starali się o kontakt z rodziną lub też zwracali się do ambasady 
w sprawach majątkowych, spadkowych czy wizowych. Kategorii tej nie uważano 
za najbardziej interesującą z punktu widzenia kontrwywiadu, choć zdawano so-
bie sprawę, że rola petenta, którą grali przybysze, mogła implikować potencjalnie 
niebezpieczne postawy. Drugą kategorię tworzył trudny do zdefiniowania zbiór 
interesantów, pragnących uzyskać w placówce pomoc w znalezieniu pracy, kupna 
samochodu, wykonania tłumaczenia czy po prostu pragnących zdobyć książki, 
biuletyny, gazety. Tą grupą interesowano się bardziej: kontakty jej przedstawicieli 
z pracownikami attachatu kulturalnego czy prasowego mogły implikować mniej 
lub bardziej świadome przekazywanie informacji, a z drugiej strony sprzyjały 
„zachodniej propagandzie” poprzez zabierane broszury i wydawnictwa243. 

Wreszcie do trzeciej, najbardziej niebezpiecznej kategorii zaliczono te osoby, 
które przybywały do placówek z ofertą współpracy wywiadowczej – tzw. oferen-
tów. Niektórzy już na pierwsze spotkanie przynosili jakieś materiały szpiegow-
skie (nawet gotowe plany lotnisk czy obiektów przemysłowych). Materiały SB 
wykazują, że nie odkrywano wielu takich wypadków – w instrukcji Biura „B” 
z lipca 1958 r. wymieniono jedynie dwa przykłady działań oferentów w tym 
roku244. Możliwości stwierdzenia takich faktów nie były bowiem na ogół zbyt 
duże. Wątek ten zostanie jeszcze rozwinięty. (Dokument nr 10)

W instrukcji pominięto bardzo ważną grupę: osoby, przeważnie rekrutujące 
się z kręgu polskich elit kulturalno-naukowych, które przybywały do placówek 
na różne rauty, imprezy, wystawy i uroczystości. To one najczęściej nawiązywały 
bliższe kontakty z cudzoziemcami. (Dokument nr 88) Również niektórzy Po-
lacy, którzy w różnych sprawach urzędowych odwiedzali ambasady, zaliczali się 
do najbliższego kręgu znajomych danego dyplomaty. Identyfikacja tych „kon-
taktów”, stanowiła zatem istotny cel pracy kontrwywiadu przy rozpracowywaniu 
danego dyplomatycznego figuranta. 

W kolejnych dekadach identyfikację nadal z reguły prowadzono za pomo-
cą poczynionych drogą operacyjną fotografii (np. z mieszkań konspiracyjnych, 
punktów zakrytych itp.), rzadziej przez bezpośrednią obserwację „kontakta” (jak 
pisano w materiałach SB). Głównym, nieprzezwyciężonym problemem była 
znaczna liczba osób odwiedzających placówki: np. w 1958 r. do najbardziej 

243 Ibidem, k. 3.
244 Ibidem.
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popularnej ambasady USA w Warszawie przybywało dziennie 100–150 osób245. 
Liczby te, w miarę upływu lat, jeszcze rosły. W 1976 r. tylko przez samą ame-
rykańską ambasadę przewinęły się ponad 83 tys. osób, a rok później – ponad 
86 tys. Dziennie przychodziło więc co najmniej 300 interesantów246. Tak liczne 
grupy ludzi – nawet jeśli przyjmiemy, że część osób powracała wielokrotnie – 
pozostawały poza zasięgiem operacyjnych możliwości aparatu bezpieczeństwa.

Mimo tego kontrwywiad, we współpracy z Biurem „B”, starał się prowadzić 
bieżącą statystykę wejść i wyjść z budynków ambasad. Szczególne wysiłki im-
plikowały wyjątkowe sytuacje, kiedy ruch ten – i tak przecież z punktu widze-
nia możliwości kontrwywiadu olbrzymi – nabierał specyficznych cech i rozmia-
rów. Taką sytuacją była np. śmierć Johna F. Kennedy’ego. Pod koniec listopada 
1963 r. Departament II MSW sporządzał codzienne informacje, w których m.in. 
podawał liczbę osób odwiedzających ambasadę amerykańską i wpisujących się 
do wystawionych ksiąg kondolencyjnych. Tylko 24 listopada naliczono prawie 
8500 osób. Ogólnie, między 23 a 28 listopada do ambasady USA i konsulatu 
w Poznaniu przybyło blisko 30 tys. ludzi. Dodatkowo na adres ambasady i kon-
sulatu przesłano ok. 900 depesz i listów kondolencyjnych. SB przeprowadziła 
nawet próbę scharakteryzowania odwiedzających: 65 proc. stanowili mężczyź-
ni, głównie między 20 a 45 rokiem życia. Zwracano uwagę na niewielką liczbę 
robotników. Co ciekawe, charakterystykę tę niemal na pewno sporządzano „na 
oko” – polskie służby nie były w stanie zweryfikować danych choćby odsetka 
tych przybyszów247.

Jak pisaliśmy, po 1956 r. bezpośrednim prowadzeniem obserwacji Polaków 
odwiedzających zachodnie ambasady w Warszawie przez długi czas zajmował się 
Wydział V Biura „B” MSW. W działaniach tych obowiązywały odgórnie narzu-
cone wytyczne. Pod koniec lat pięćdziesiątych przyjęła się następująca ścieżka 
proceduralna: zadanie podjęcia obserwacji danej placówki pod kątem polskich 
interesantów Wydział V otrzymywał od odpowiedniej jednostki operacyjnej, 
z reguły pionu kontrwywiadowczego (zdarzały się wyjątki). W zleceniu jednost-
ka powinna była podać, kiedy należało podjąć obserwację, jak długo miała trwać 
i kogo lub co miała objąć. Po przyjęciu zlecenia kierownictwo Wydziału typo-
wało jedną z podległych mu komórek do realizacji zadania. Komórka musiała 

245 Ibidem, k. 1–16.
246 AIPN 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 90–92).
247 AIPN, 01062/19, t. 8, Informacja Departamentu II MSW dotycząca komentarzy i wypowie-
dzi w związku ze śmiercią prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego, 28 XI 1963 r., k. 210–213.
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(przynajmniej w teorii) podjąć kilka czynności przygotowawczych: zbadać teren 
objęty obserwacją; wytypować punkt obserwacyjny (tzw. PS – punkt sygnaliza-
cyjny), punkt ukrycia wywiadowców (nazywany PUW-em lub też PZ – punk-
tem zakrytym) oraz punkt dokumentacji fotograficznej; a także ustalić wykorzy-
stanie odpowiednich środków łączności. Następnie należało przygotować plan 
sytuacyjny i opisowy akcji, w którym wyliczano metody i formy pracy opera-
cyjnej i wymieniano zaangażowanych funkcjonariuszy. W planie wymyślano też 
sposób legendowania tych punktów obserwacyjnych, które nie były zakryte248. 
Można dodać, że w wypadku ambasad tę „infrastrukturę” stworzono już wcześ-
niej. Punkty tej procedury wypełniano zatem automatycznie.

Przed rozpoczęciem akcji należało przeprowadzić instruktaż biorącej w niej 
udział ekipy, po czym następowała próbna obserwacja. W razie powodzenia pró-
by plan zatwierdzano i przystępowano do jego realizacji. Wywiadowcy obsadzali 
wyznaczone im PUW-y, gdzie czekali na sygnały z punktów sygnalizacyjnych. 
Ponownie wypada dodać, że w wypadku kontrolowania budynków ambasad 
czynności te wykonywano mechanicznie.

Zadaniem funkcjonariuszy obsadzających PS była lustracja osób wchodzących 
i wychodzących z placówki. Na podstawie instruktażu wywiadowcy wiedzieli, na 
jaką osobę lub kategorię osób trzeba zwrócić uwagę. W razie dostrzeżenia figu-
ranta (nazywanego w tym kontekście „kontaktem”) dany funkcjonariusz infor-
mował o tym fakcie za pomocą obranego środka łączności wywiadowców z PZ. 
Punktów tych było najczęściej co najmniej kilka, w zależności od topografii te-
renu, możliwości operacyjnych czy liczby wyjść z ambasady. W informacji powi-
nien znaleźć się dokładny rysopis oraz cechy charakterystyczne wyglądu śledzo-
nej osoby. Odpowiedni PZ, w kierunku którego udawał się figurant, przejmował 
obserwację. Zakładano, że typowa grupa, obarczona zadaniem dalszego śledzenia 
„kontakta”, będzie liczyć trzech wywiadowców, z których jeden będzie dyspo-
nował samochodem. Często jednak kierowcy brakowało, co groziło zgubieniem 
śledzonej osoby w wypadku, gdy ta wyjeżdżała z Warszawy. Podstawowym (i za-
zwyczaj jedynym) celem podjętej obserwacji było oczywiście zidentyfikowanie 
podejrzanej osoby, przede wszystkim za pomocą dokumentacji fotograficznej249. 
(Dokument nr 10)

Można przypuszczać, że w praktyce nie zawsze wzorowo realizowano tę stra-
tegię, która teoretycznie bardzo skutecznie chroniła przed dekonspiracją, dlatego 
że dzieliła obserwację na tymczasowo prowadzone punkty sygnalizacyjne i lepiej 

248 AIPN, 01521/352, Biuro „B” MSW, Obserwacja placówek dyplomatycznych państw kapita-
listycznych, [lipiec 1958 r.], k. 1–16.
249 Ibidem, k. 4–6.
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chronione punkty zakryte. Warto zauważyć, że wymagała ona poważnych na-
kładów sił i środków. Siłą rzeczy musiała więc skupiać się tylko na nielicznych 
„kontaktach”.

W materiałach szkoleniowych Biura „B” MSW z 1958 r. zalecano szczególną 
ostrożność w śledzeniu „kontakta”, który opuścił gmach ambasady. Zalecenia te 
wpasowywały się w ogólne wytyczne dotyczące sposobów prowadzenia obserwa-
cji, o których już wzmiankowano. Wyjaśniano, by nie wchodzić za figurantem 
pod pierwszy wybrany przez niego adres – groziło to dekonspiracją, a „kontakt” 
mógł, przez odwiedzanie kilku przypadkowych lokalizacji, testować, czy jest śle-
dzony. Zdarzały się sytuacje, że dopiero po kilku dniach trafiał do właściwego 
miejsca przeznaczenia. Tak więc wywiadowcy mieli tylko stwierdzić wejście fi-
guranta do danego lokalu, obrać punkty obserwacyjne i czekać na dalsze kroki 
śledzonej osoby. Samo zachowanie „kontakta” mogło sugerować, czy odwiedzany 
przez niego adres jest mu znajomy, czy nie (np. rozmowy z dozorcą, mieszkań-
cami budynku, używanie klucza itp.). Również wielokrotne odwiedzanie tego 
samego miejsca sugerowało, że stanowi ono punkt docelowy i właściwy adres 
zamieszkania lub miejsce pracy250.

Gdy wywiadowca decydował się na wejście za figurantem do budynku, nie 
mógł zapominać o zasadach konspiracji: „powinien wpierw zorientować się, jaki 
to jest dom, jakie na nim są szyldy, ile ma pięter i czy nie jest on przejściowy. To 
zorientowanie może w poważnym stopniu przyczynić się do uniknięcia dekon-
spiracji ze strony wywiadowcy przed kontaktem. Jeżeli wywiadowca zorientowa-
ny jest, do jakiego domu wchodzi, wtedy w myśli buduje już sobie taką legendę, 
która by uzasadniała jego pobyt na klatce schodowej danego domu. Samo zacho-
wanie się na klatce schodowej powinno być u wywiadowcy naturalne. Bojaźń 
i nerwy przyczynią się tylko do dekonspiracji. Przy bardziej skomplikowanych 
sytuacjach w ustaleniu kontakta wywiadowcy powinni korzystać z rekwizytów 
podręcznych i garderoby operacyjnej”251. 

W praktyce na pewno bywało różnie z realizacją tej teorii, przypominającej fabu-
łę kiepskich powieści sensacyjnych. Trudno zarazem poczuć choć odrobinę współ-
czucia dla funkcjonariuszy, od których „przy obserwacji kontaktu trwającej nieraz 
bez przerwy kilkanaście godzin, a niekiedy i kilka dni wymagane jest danie z siebie 
ogromnego wysiłku, ażeby nie zdekonspirować się i kontakt dobrze ustalić”252.

W dalszej części instrukcji Biura „B” z 1958 r. przestrzegano, by w żadnym 
wypadku nie wchodzić za figurantem do domów parterowych, willi czy domów 

250 Ibidem, k. 6–7.
251 Ibidem, k. 7–8.
252 Ibidem, k. 8.
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wiejskich. Wtedy należało zadowolić się tylko spisaniem adresu. Podobnie było 
z kinami, lokalami i sklepami. Istniało wtedy za duże ryzyko dekonspiracji. 
Specyficzną sytuacją było ponadto wejście „kontakta” do hotelu. Tym razem 
należało wejść za śledzonym i bacznie obserwować jego zachowanie. Jeżeli brał 
od portiera klucze, to najprawdopodobniej zamierzał się tu zatrzymać. Wtedy 
trzeba było „w sposób umiejętny” dowiedzieć się, który otrzymał pokój. Cza-
sami sam figurant w rozmowie z portierem głośno wymawiał numer pokoju, 
ułatwiając zadanie funkcjonariuszowi SB. Jeśli jednak figurant nie brał klucza, 
o nic nie pytał i po prostu szedł dalej, należało dyskretnie kontynuować obser-
wację i podążać za nim aż do konkretnego pokoju253. (Dokument nr 10)

Po zidentyfikowaniu miejsca zamieszkania „kontakta” wywiadowca prowa-
dzący obserwację zgłaszał ustalony adres do tzw. wywiadowcy-ustaleniowca. 
Nadal jednak śledził figuranta aż do momentu, kiedy ustaleniowiec przedsta-
wiał mu do wglądu teczkę osobową „kontakta”. Na podstawie zamieszczonej 
w niej fotografii wywiadowca rozpoznawał (na podstawie własnych spostrzeżeń 
i fotografii), czy ustaleniowiec zidentyfikował odpowiednią osobę. W wypadku 
pozytywnej weryfikacji prowadzący obserwację funkcjonariusz musiał napisać 
notatkę o następującej treści: „w dniu … wywiadowca-ustaleniowiec … przed-
stawił mi fotografię z teczki osobowej obywatela …, z której rozpoznałem, że 
jest to mężczyzna/kobieta, kontakt ps. «…» lub sprawa kryptonim «…» z dnia 
«…». W razie wątpliwości wywiadowca powinien skonfrontować uzyskaną 
z teczki osobowej fotografię z „żywym” figurantem. Gdy konfrontacja wypa-
dała pozytywnie, wywiadowca sporządzał notatkę podobną do powyższej. Jeśli 
jednak okazywała się błędna, kontynuowano rozpracowanie, aż do ostateczne-
go ustalenia personaliów śledzonego254. Ponownie można mieć wątpliwości, czy 
w realnej pracy w pełni realizowano wszystkie te zobowiązania.

Ważną rolę w inwigilowaniu „kontaktów” odgrywały rozmowy operacyjne 
prowadzone z niektórymi z nich. Mogły one okazać się przydatne w pogłę-
bieniu wiedzy o figurancie-dyplomacie. Rozmowy te dzielono na wyjaśnia-
jące, pozyskaniowe oraz odcinające kontakt z figurantem lub/i placówką 
(najczęściej za pomocą gróźb), zwane niekiedy profilaktycznymi lub ostrze-
gającymi. Rozmowy wyjaśniające służyły do zorientowania się, czy w swych 
kontaktach dany figurant nie wybiegał poza oficjalne ramy, nie dążył do ich 
zacieśniania i nawiązania bliższej znajomości z dyplomatą. Bardziej zaawan-
sowanym etapem były rozmowy pozyskaniowe, które miały doprowadzić 

253 Ibidem.
254 Ibidem, k. 8–10.
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do zdobycia nowego tajnego współpracownika. Często opierały się one na 
rozmowach wyjaśniających255.

Zdawano sobie zarazem sprawę, że w razie niepowodzenia takiej rozmowy 
przepytywana osoba mogła o tym fakcie powiadomić swego znajomego dyplo-
matę. Podobne niepożądane dla kontrwywiadu skutki mogły mieć rozmowy 
ostrzegawcze. Niemniej tę ostatnią formę przedsięwzięć bieżących uważano za 
praktycznie jedyny sposób ograniczania kontaktów Polaków z dyplomatami – 
można dodać, że niezbyt skuteczny. Chodziło nie tylko o siłę perswazji (czasem 
przecież znaczną), ale przede wszystkim o brak „mocy przerobowych”: siłą rze-
czy kontrwywiad nie był w stanie rozmawiać ze wszystkimi, a nawet nie z każ-
dym wytypowanym „kontaktem”. Sprawozdania Wydziału V Departamentu II 
z 1966 r. pokazują, że takich rozmów przeprowadzano średnio kilkanaście mie-
sięcznie, co stanowiło całkowity margines w zestawieniu z ogólną liczbą intere-
santów i gości256. (Dokument nr 54)

Do kłopotów ilościowych dochodził jeszcze często niski poziom profesjona-
lizmu samych wywiadowców. Instrukcja szkoleniowa Biura „B” z 1958 r. wska-
zywała na błędy, jakie funkcjonariusze ci popełniali podczas obserwacji „kon-
taktów”. Podstawowym był brak wytrwałości, który potrafił zaprzepaścić cały 
wysiłek operacyjny. Podawano m.in. przykład trzyosobowej grupy wywiadow-
czej, która rozpoczęła śledzenie figuranta wczesnym rankiem, kiedy wyszedł 
z ambasady, i prowadziła je do wieczora. Kiedy jednak „kontakt” o godz. 22.00 
wszedł do pewnego mieszkania, zakończono obserwację, przypuszczając, że 
był to jego adres zamieszkania. Tymczasem pół godziny później osoba ta wy-
szła i bezpiecznie opuściła Warszawę. Dla kontrastu wymieniano wypadek innej 
grupy, która aż siedem dni tropiła figuranta, ustalając ostatecznie jego właściwy 
adres zamieszkania257. (Dokument nr 10)

Poważnym mankamentem pracy wywiadowców było często nieumiejętne, 
a czasem wręcz nieporadne prowadzenie obserwacji, kończące się dekonspira-
cją. Na przykład w końcu lat pięćdziesiątych, w ramach sprawy „As”, podjęto 
obserwację pewnego mężczyzny. Po wyjściu z ambasady udał się on bezpośred-
nio do swego miejsca pracy. Wywiadowcy, zamiast zorganizować posterunki 
obserwacyjne i stać pojedynczo, czekali w grupie na moment, kiedy „kontakt” 

255 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 68–80).
256 AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdania dwutygodniowe i miesięczne Wydziału V MSW z roku 
1966, k. 1–117.
257 AIPN, 01521/352, Biuro „B” MSW, Obserwacja placówek dyplomatycznych państw kapita-
listycznych, [lipiec 1958 r.], k. 10–11.
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wyjdzie z budynku. Gdy to się stało, razem udali się w ślad za nim. Oczywiście 
szybko zostali zidentyfikowani, a przy okazji „spalili” lokal konspiracyjny SB, 
do którego weszli258.

Niezaradność funkcjonariuszy nabierała niekiedy cech wręcz humory-
stycznych. Ta sama instrukcja Biura „B” podawała przykład nieudanej obser-
wacji pewnego mężczyzny, który po wyjściu z budynku jednej z zachodnich 
ambasad postanowił sprawdzić, czy nie jest śledzony (przed tym niebezpie-
czeństwem ostrzegł go personel placówki). „Nie trzeba było dużego wysiłku 
ze strony kontakta, aby się utwierdzić, że tak faktycznie jest” – alarmowano 
w instrukcji. Idąc ulicą, mężczyzna spostrzegł, że w pewnym odstępie od nie-
go przesuwa się jakiś człowiek. Chcąc się upewnić, czy człowiek ten go śledzi, 
przyspieszył nagle kroku, skręcił w bok i ukrył się za rogiem pobliskiego 
budynku. Idący z tyłu człowiek, który okazał się rzeczywiście wywiadowcą, 
zagapił się i nie zauważył manewru figuranta. Gorączkowo szukając swej 
„ofiary”, doszedł do rogu budynku, za którym ukrył się mężczyzna, zatrzy-
mał się i poprawił włosy – był to umówiony sygnał z drugim wywiadowcą, 
informujący, że „kontakt” odjeżdża. Wywiadowca ten podjechał samocho-
dem i wszczął kłótnię ze swym kolegą, który, zdenerwowany, nie wiedział, 
gdzie podział się poszukiwany259. 

Figurant tymczasem obserwował z bliska całą tę scenę. Następnie postanowił 
całkowicie utwierdzić się w swych podejrzeniach (albo też po prostu zażartować 
z funkcjonariuszy) – wyszedł zza rogu i bez ukrywania się podążył do CDT. 
W sklepie, klucząc między piętrami, parokrotnie minął się z tymi samymi ludź-
mi, którzy kłócili się przy samochodzie. Nie miał już wątpliwości, kim oni byli260. 

Dalszy ciąg sprawy był jeszcze bardziej absurdalny. Mężczyzna przy kolejnej 
„mijance” podszedł po prostu do jednego z wywiadowców i powiedział: „proszę 
pana, po co ma się pan i pański kolega trudzić – ja dam swój dowód i niech pan 
sobie spisze, bo naprawdę szkoda zelówek”. Zdumiony wywiadowca udawał, że 
nie wie, o co chodzi. Wtedy mężczyzna przedstawił mu wszystkie dotychczaso-
we fakty i podał rysopis drugiego funkcjonariusza. Operacja została przerwana. 
Kierownictwo Biura „B” wprost pisało o „gapiostwie i niezaradności” obserwa-
torów261. (Dokument nr 10)

258 Ibidem, k. 11.
259 Ibidem, k. 11–12.
260 Ibidem.
261 Ibidem, k. 12.
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3.4. Typowe techniki operacyjne
Oprócz stosowania specyficznych metod operacyjnych w inwigilacji za-

chodnich dyplomatów, kontrwywiad wykorzystywał, rzecz jasna, również ty-
powe rodzaje rozpracowań, charakterystyczne dla całokształtu pracy SB, po-
czynając od zakładania spraw obiektowych, przez instalowanie podsłuchów, 
po perlustrację korespondencji.

3.4.1. Sprawy obiektowe
Zgodnie z nomenklaturą używaną w drugiej połowie latach pięćdzie-

siątych, usankcjonowaną instrukcją Przewodniczącego KdsBP nr 03/55 
z 1955 r., w ramach inwigilacji placówek dyplomatycznych zakładano tecz-
ki obiektowe i teczki zagadnieniowe. Te ostatnie formalnie nie należały do 
spraw operacyjnych i dotyczyły nie bezpośrednio „wrogich” osób, tylko insty-
tucji lub spraw problemowych, wśród których mieściły się właśnie ambasady 
i inne typy przedstawicielstw dyplomatycznych262. Instrukcja ministra SW 
z 2 lipca 1960 r. wprowadziła nową, bardzo dla nas ważną kategorię spraw 
obiektowych, dotyczących instytucji czy organizacji wykazujących „wrogość 
do Polski Ludowej” – m.in. zachodnich placówek dyplomatycznych263.

Od początku lat siedemdziesiątych rozpracowywanie zachodnich ambasad 
prowadzono zgodnie z uaktualnionymi instrukcjami o pracy operacyjnej SB. 
W myśl instrukcji ministra SW nr 006 z 1970 r. podstawowymi formami 
dokumentacji działalności wywiadowczej obcych służb były sprawy obiek-
towe (SO), sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR), sprawy operacyjne-
go sprawdzenia (SOS) oraz kwestionariusze ewidencyjne. Sprawy obiektowe 
prowadzono w odniesieniu do poszczególnych ambasad. Miały one charakter 
ciągły – w odróżnieniu od spraw operacyjnego rozpracowania, które najczę-
ściej obejmowały okres pobytu figuranta-dyplomaty w Polsce. Sprawy ope-
racyjnego sprawdzenia, wszczynane z urzędu wobec praktycznie wszystkich 
niepolskich pracowników ambasad, służyły gromadzeniu informacji niezbęd-
nych do stwierdzenia, czy figurant prowadził działalność wywiadowczą264. 

262 AIPN, 01259/21, Instrukcja nr 03/55 o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego 
i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa publicznego PRL, 11 III 1955 r., k. 295; 
K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 69–70.
263 AIPN, 1259/18, Instrukcja nr 03/60 o podstawowych środkach i formach pracy operacyj-
nej Służby Bezpieczeństwa, 2 VII 1960 r., k. 223–224; K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, 
s. 70–71.
264 AIPN, 1633/1, Zarządzenie nr 006/70 ministra SW w sprawie pracy operacyjnej Służ-
by Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych, 1 II 1970 r., k. 1–32; zob też np. AIPN, 
001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
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Kiedy taką działalność wykrywano – najczęściej zakładano sprawę operacyj-
nego rozpracowania.

Nie ulega wątpliwości, że kontrwywiad automatycznie zakładał sprawę 
obiektową odnośnie do każdego spośród kilkudziesięciu niesocjalistycznych 
przedstawicielstw dyplomatycznych funkcjonujących w stolicy i w innych 
miastach. Nie było to nic niezwykłego – takie działania należały do kanonu 
działań służb kontrwywiadowczych całego świata. Od początku lat sześćdzie-
siątych „obiektówki” objęły też „wrogą” Albanię i Chiny265. Według idealnego 
modelu sprawa obiektowa dotycząca danej placówki powinna się dzielić na 
podteczki odpowiadające poszczególnym pionom ambasady266. W praktyce 
prowadzono je w bardziej dowolny sposób.

Oddzielne sprawy obiektowe zakładano w sytuacjach wyjątkowych – kon-
troli finansowych ambasad przeprowadzanych przez urzędników przysłanych 
z macierzystego kraju, przejazdów dyplomatów udających się np. do Moskwy 
i zatrzymujących się na krótko w Warszawie, remontów, prac budowlanych 
itp. Na przykład na początku 1960 r. kontrwywiad objął rozpracowaniem 
siedmiu Brytyjczyków zatrudnionych do remontu pomieszczeń ambasady 
Wielkiej Brytanii. Postępy prac i każdy krok przyjezdnych śledzili funkcjo-
nariusze Biura „B” MSW. Oprócz faktu rozbudowy systemu alarmowego wy-
wiadowcy nie dostrzegli jednak nic nadzwyczajnego267. Tego typu wypadki 
powtarzały się kilka razy rocznie.

Jak wyglądały statystyki spraw obiektowych odnoszących się do zagad-
nień dyplomatycznych? Na ogólnym poziomie odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo prosta: z zasady spraw było tyle, ile placówek. Gdy jednak chcemy 
uszczegółowić to stwierdzenie i ocenić, czy teoria odpowiadała rzeczywisto-
ści, napotykamy na poważne problemy, wynikające z braku źródeł. Pewne ze-
stawienia statystyczne da się utworzyć tylko dla przełomu lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych. Dla „dyplomatycznego” Wydziału VIII Departamentu II 
liczby kształtowały się następująco:

w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 35–36, 
39–40).
265 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 75–76.
266 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 95.
267 Zob. akta tej sprawy w: AIPN, 00321/175, k. 1–18.



212

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

Tabela 13. Sprawy operacyjne prowadzone przez Wydział VIII Departamentu II 
MSW w latach 1955–1961268

Rok*
Sprawy 

agenturalne 
(obiektowe)

Sprawy agenturalnego 
sprawdzenia

Sprawy 
ewidencyjno- 
-obserwacyjne

„Sprawy 
agenturalne na 

osobę”

1955 — 8 167 23

1956 21 4 179 23

1957 22 5 192 25

Sprawy obiektowe
Sprawy 

ewidencyjno- 
-obserwacyjne

1958 24 230 22

1959 24 227 22

1960 23 236 19

Sprawy obiektowe
Sprawy operacyjnego 

rozpracowania  
i kontrolne

Sprawy 
operacyjnej 
obserwacji

1961 24 37 284 ×

* stan na koniec roku (o ile zachowało się sprawozdanie za IV kwartał; w wypadku jego braku 
podawano dane najbliższego najpełniejszego sprawozdania).
× rubryka nie występuje w źródłach
– dane nie zachowały się

Liczba spraw obiektowych z grubsza odpowiadała zbiorowi głównych przed-
stawicielstw dyplomatycznych. Niewielkie różnice mogły wynikać z niekonse-
kwentnej klasyfikacji poszczególnych rozpracowań. „Sprawy agenturalne na 
osobę” dotyczyły spraw personalnych prowadzonych przez Wydział VIII Depar-
tamentu II MSW. Ich mała liczba brała się stąd, że własne sprawy prowadziły 
inne jednostki kontrwywiadu i Biura „B”, a także dlatego, że figurantów zali-
czano do spraw obserwacyjnych, które obejmowały nie tylko obiekty, ale też 
(a nawet przede wszystkim) osoby. Należałoby więc traktować je jako personalne. 
Warto zwrócić uwagę, że najliczniejsze kategorie dotyczyły najmniej rozwinię-
tych form inwigilacji.

Dane te można uzupełnić o analogiczne statystyki odnoszące się do interesu-
jących nas wydziałów geograficznych.

268 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań tygodniowych, dwutygodniowych, mie-
sięcznych, kwartalnych i rocznych Wydziału VIII Departamentu II z lat 1954–1961, AIPN, 
01062/27, t. 1–7.
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Tabela 14. Sprawy operacyjne prowadzone przez Wydział II Departamentu II MSW 
w latach 1955–1962269

Rok*
Sprawy 

agenturalne 
(obiektowe)

Sprawy 
agenturalnego 
sprawdzenia

„Sprawy 
agenturalne na 

osobę”

Sprawy 
ewidencyjno- 
-obserwacyjne

1956 6 6 2 2
1957 6 7 3 —
1958 — — — —
1959 — — — —

Sprawy operacyjnego sprawdzenia Sprawy operacyjnej obserwacji
1960 11 10
1961 14 7
1962 16 7

* stan na koniec roku (o ile zachowało się sprawozdanie za IV kwartał; w wypadku jego braku 
podawano dane najbliższego najpełniejszego sprawozdania).
– dane nie zachowały się

Tabela 15. Sprawy operacyjne prowadzone przez Wydział III Departamentu II MSW 
w latach 1955–1962270.

Rok*
Sprawy 

agenturalne 
(obiektowe)

Sprawy  
agenturalnego 
sprawdzenia

„Sprawy agentu-
ralne na osobę”

Sprawy ewidencyjno-
-obserwacyjne

1955 4 7 3 ×
1956 × 10 × ×
1957 4 × 4 ×
1958 2 8 5 9

Sprawy 
ew.-obs.

Sprawy 
kontrolne

1959 3 3 8 43
Teczki 

obiektowe
Rozpracowania 

operacyjne
Sprawy operacyj-
nego sprawdzenia

Obserwacja 
operacyjna

1960** 3 5 98 19
1961** × 7 430 41
1962** × 6 267 63
* stan na koniec roku (o ile zachowało się sprawozdanie za IV kwartał; w wypadku jego braku 
podawano dane najbliższego najpełniejszego sprawozdania).
** Liczby w tym roku uwzględniają struktury terenowe
× rubryka nie występuje w źródłach

269 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, 
kwartalnych i rocznych Wydziału II Departamentu II z lat 1956–1966, AIPN, 01062/21, t. 2–6.
270 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, 
kwartalnych i rocznych Wydziału III Departamentu II z lat 1955–1966, AIPN, 01062/22, t. 4–14.
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Tabela 16. Sprawy operacyjne prowadzone przez Wydział IV Departamentu II MSW 
w latach 1955–1962271

Rok*
Sprawy 

agenturalne 
(obiektowe)

Sprawy agen-
turalnego 

sprawdzenia
„Sprawy agenturalne na osobę”

1956 5 3 7

1957 6 1 7

1958 6 7 10 

1959 9 52 10
„Sprawy 

agenturalne 
na osobę”

Sprawy ewidencyjno-
-obserwacyjne

1960 6 32 5 15 (+ 27 spraw 
nierejestrowanych)

Sprawy 
obiektowe

Sprawy operacyj-
nego rozpracowa-

nia i kontrolne

Sprawy operacyjnej obserwacji/  
operacyjnego sprawdzenia

1961 5 44 10

1962 5 48 8

* stan na koniec roku (o ile zachowało się sprawozdanie za IV kwartał; w wypadku jego braku 
podawano dane najbliższego najpełniejszego sprawozdania).

Zestawienia te należałoby uzupełnić o dokumentację Wydziału II KS MO. 
Według stanu na koniec września 1970 r. pion ten prowadził w sumie 113 spraw:

– 22 sprawy operacyjnego sprawdzenia,
– 2 sprawy operacyjnego rozpracowania,
– 16 spraw obiektowych,
– 73 kwestionariusze ewidencyjne272.
Wypada zwrócić uwagę na zasygnalizowaną już tendencję: niewielką liczbę 

najważniejszej kategorii: SOR-ów i znaczną przewagę mniej ważnych (przynaj-
mniej w teorii) typów. Niekonsekwencje w stosowanym w źródłach nazewnic-
twie utrudniają jednak wyciąganie niebudzących wątpliwości wniosków. Ogól-
nie kontrwywiad zdawał sobie sprawę ze słabości najliczniejszej kategorii spraw 
– szeroko rozumianej ewidencji operacyjnej. W końcu 1972 r. przyznawano, 

271 Opracowanie własne na podstawie sprawozdań tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcz-
nych, kwartalnych i rocznych Wydziału IV Departamentu II z lat 1956–1964, AIPN, 01062/23, 
t. 1–10.
272 AIPN, 01062/35, t. 22, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych kontrwy-
wiadowczych problemów Warszawy, [listopad 1970 r.], k. 188–194.
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że sprawy tego typu cechowała przewlekłość, często niejasno sprecyzowane cele 
oraz unikanie organizowania bardziej ofensywnych przedsięwzięć273.

Oprócz prezentacji suchych liczb warto rozszyfrować kryptonimy najważniej-
szych „obiektówek”. Wykaz personelu placówek dyplomatycznych, sporządzony 
przez Wydział VIII Biura „B” MSW 30 czerwca 1989 r. – już po przełomowych 
wyborach czerwcowych – zawierał spis wszystkich obowiązujących wówczas 
kryptonimów, które nadano poszczególnym ambasadom:

1. Ambasada Albanii – „Zator”
2. Ambasada Algierii – „Sawa”
3. Ambasada Argentyny – „Metys”
4. Ambasada Australii – „Roma”
5. Ambasada Austrii – „Troja”
6. Ambasada Bangladeszu – „Sepolno” [?]
7. Ambasada Belgii – „Demeter”
8. Ambasada Brazylii – „Mulat”
9. Ambasada Chin – „Zalew”

10. Ambasada Danii – „Delta”
11. Ambasada Egiptu – „Szafir”
12. Ambasada Finlandii –„Trak”
13. Ambasada Francji – „Diadem”
14. Ambasada Grecji – „Diana”
15. Ambasada Hiszpanii – „Temida”
16. Ambasada Holandii – „Dedal”
17. Ambasada Indii – „Sitowie”
18. Ambasada Indonezji – „Sorbona”
19. Ambasada Iraku – „Srebro”
20. Ambasada Iranu – „Sparta”
21. Ambasada Izraela – „Grota”
22. Ambasada Japonii – „Syrena”
23. Ambasada Kanady – „Skarpa”
24. Ambasada Kolumbii – „Madera”
25. Ambasada Libii – „Ślad”
26. Ambasada Malezji – „Surma”
27. Ambasada Maroka – „Sliping”
28. Ambasada Meksyku – „Malaga”

273 AIPN, 01228/2876, Notatka Wydziału II Departamentu II MSW w sprawie aktywności 
brytyjskich służb specjalnych w ramach ambasady w Warszawie i British Council, [grudzień 
1972 r.], k. 106–108.
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29. Ambasada Nigerii – „Sworzeń”
30. Ambasada Norwegii – „Demos””
31. „Ambasada” OWP – „Słońce”
32. Ambasada Pakistanu – „Skumbria”
33. Ambasada Peru – „Mars”
34. Ambasada Portugalii – „Delos”
35. Ambasada RFN – „Junkier”
36. Ambasada Syrii – „Snop”
37. Ambasada Szwajcarii – „Teby”
38. Ambasada Szwecji – „Tales”
39. Ambasada Tajlandii – „Sezam”
40. Ambasada Tunezji – „Suszarnia”
41. Ambasada Urugwaju – „Magnolia”
42. Ambasada USA – „Atena”
43. Ambasada Wenezueli – „Mimoza”
44. Ambasada Wielkiej Brytanii – „Bazar”
45. Ambasada Włoch – „Dion”
46. Ambasada Zairu – „Skrzat”274.
Choć teoretycznie sprawy obiektowe, założone na stałe w stosunku do przedsta-

wicielstw dyplomatycznych, były prowadzone nieprzerwanie, to czasami dochodziło 
do zmian kryptonimów (nie dotyczyło to wszystkich placówek). Mogło to wynikać 
z przetasowań kompetencyjnych między poszczególnymi jednostkami kontrwywia-
du. Oto wybiórcza lista nazewnictwa obowiązującego w latach sześćdziesiątych:

– „Alpy” – ambasada Austrii275

– „AR” – ambasada Wielkiej Brytanii 
– „Delta”, „Jordan” – Poselstwo Izraela276

– „Fabian” – ambasada Szwecji277

– „Kokos I” – ambasada Kanady278

274 AIPN, 0657/4, Wykaz podstawowy personelu placówek dyplomatycznych w PRL sporzą-
dzony przez Wydział VIII Biura „B” MSW, 30 VI 1989 r., b.p.
275 Zob. AIPN, 01062/27, t. 1.
276 AIPN, 00231/102, t. 1–8; AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wy-
działu VIII Departamentu II MSW z pracy operacyjnej Wydziału VIII za IV kwartał 1957 r., 
21 I 1958 r., k. 39–50 (błędna paginacja); AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II Biu-
ra „T” MSW, Streszczenie z rozmowy przeprowadzonej na obiekcie „Delta” 7 marca 1962 r., 
9 III 1962 r., k. 79–81.
277 AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II Biura „T” MSW, Streszczenie rozmowy prze-
prowadzonej na obiekcie „Fabian” 2 marca 1962 r., 3 III 1962 r., k. 76–77.
278 AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II Biura „T” MSW, Streszczenie rozmów prze-
prowadzonych na obiekcie „Kokos I” 9 listopada 1961 r., 10 XI 1961 r., k. 38–39.
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– „Kolonia” – konsulat brytyjski w Gdańsku279

– „Karmel” – konsulat francuski w Krakowie280

– „Korespondent” – prywatne mieszkanie ambasadora Kanady281

– „Junkier” – Przedstawicielstwo Handlowe RFN282

– „Nafta” – ambasada Meksyku283

– „Olimp” / „Dederon” – ambasada Grecji284

– „Przepustka” – Permit Office285

– „Wschód” – ambasada Japonii286.
Ponadto często w ramach danej sprawy wyróżniano cząstkowe zagadnienia, 

które zyskiwały własne nazwy. Prowadziło to do pewnego zamieszania. W latach 
sześćdziesiątych funkcjonowało np. kilka kryptonimów „Arena” z kolejnymi cy-
frami rzymskimi, oznaczających różne mieszkania personelu ambasady amery-
kańskiej, ulokowane w jednym budynku. Podsłuch był założony m.in. w lokalu 
zajmowanym wartowników, a także w mieszkaniu jednego z sekretarzy ambasady 
(w latach 1961–1965)287. W tym czasie sama ambasada USA miała inny krypto-
nim: „Baza”288. Za to w latach osiemdziesiątych „Bazą” nazywano zupełnie inne 
rozpracowanie: teczkę zagadnieniową poświęconą kontaktom Marynarki Wojen-
nej z Zachodem289. Z kolei od początku lat siedemdziesiątych Wydział II KS MO 
objął osobnym rozpracowaniem (SO „Colorado”) zagadnienie działalności wywia-
dowczej USA na terenie Warszawy (w tym ze strony placówek dyplomatycznych)290 
– co pokrywało się przecież tematycznie z „Areną” i „pierwszą” „Bazą”.

279 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z pracy operacyjnej Wydziału VIII za IV kwartał 1957 r., 21 I 1958 r., k. 39–50 (błędna paginacja).
280 Zob. np. AIPN Kr, 08/137, t. 1–17.
281 AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II Biura „T” MSW, Streszczenie rozmów prze-
prowadzonych na obiekcie „Korespondent” 23 listopada 1961 r., 27 XI 1961 r., k. 66–67.
282 Zob. np. AIPN, 0236/452, t. 4, k. 1–143.
283 Zob. AIPN, 0236/13, t. 1.
284 Zob. AIPN, 0236/10, t. 2, 9–12.
285 Zob. np. AIPN, 01419/153/J.
286 Zob. AIPN, 00231/305, t. 1–26.
287 AIPN, 00321/179, t. 2, Streszczenie rozmowy na obiekcie Arena w dniu 11 VII 1962 r., b.d., 
k. 7; AIPN, 00321/179, t. 2, Streszczenie rozmowy na obiekcie Arena w dniu 11 VII 1962 r., 
b.d., k. 7; AIPN, 00321/179, t. 2, Streszczenie rozmów przeprowadzonych na obiektach Arena I, 
II i III w dniach 5–6 II 1962 r., b.d., k. 36–37; AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II 
Biura „T” MSW, Streszczenie rozmowy na obiekcie „Arena I” z 6 listopada 1961 r., 9 XI 1961 r., 
k. 29–31.
288 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej Wydziału VIII za IV kwartał 1957 r., 21 I 1958 r., k. 39–50 (błędna 
paginacja), zob. też AIPN, 00226/7, t. 1–12.
289 Zob. materiały tej sprawy pod sygnaturami: AIPN, 2386/24360–24363.
290 Zob. materiały tej sprawy pod sygnaturą: AIPN, 0999/296, t. 1–2.
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Typowym „obiektówkom” i wyjątkowym, acz krótkotrwałym, rozpracowa-
niom towarzyszyły sprawy o bardziej problemowym niż geograficznym charak-
terze. Wydaje się, że w całym interesującym nas okresie operacja o kryptonimie 
„Amazonka” miała na celu tworzenie wykazów numerów rejestracyjnych samo-
chodów używanych przez placówki dyplomatyczne, przedstawicielstwa handlo-
we i obcokrajowców pracujących w firmach zagranicznych, a później typu joint 
venture. Taki przykładowy, 350-stronicowy wykaz został sporządzony przez Wy-
dział VIII Biura „B” MSW 6 stycznia 1989 r. Liczył ok. 6 tys. nazwisk/nazw 
firm, wraz z numerami tablic rejestracyjnych i krótkim opisem pojazdów według 
stanu na 31 grudnia 1988 r. Wykaz sporządzono w ponad tysiącu egzemplarzy, 
z myślą o centrali MSW i jednostkach terenowych291.

Od połowy lat czterdziestych do połowy sześćdziesiątych prowadzono z kolei 
zbiorowe rozpracowanie o kryptonimie „Irena”, które objęło dyplomatów ame-
rykańskich: i tych z warszawskiej ambasady, i z konsulatu w Poznaniu292. Odręb-
ne kryptonimy miały autonomiczne struktury placówkowe, np. pomieszczenia 
amerykańskiej Komisji Roszczeń podsłuchiwano w ramach sprawy obiektowej 
„Poszukiwacze”293. Pośrednio związana z placówkami była operacja „Tarcza”, za-
bezpieczająca jednostki Armii Radzieckiej w Polsce, m.in. przed penetracją at-
taché wojskowych294.

Streszczenie którejkolwiek ze spraw obiektowych założonych odnośnie do 
interesujących nas ambasad, prowadzonych niemalże nieustannie przez kilka-
dziesiąt lat i gromadzących setki tomów akt, jest praktycznie niemożliwe. Trzeba 
przy tym pamiętać o szczątkowym nieraz zachowaniu niektórych rozpracowań.

3.4.2. Sprawy personalne
Inwigilację kadr zachodnich placówek dyplomatycznych prowadzono według 

schematu stosowanego w całej SB w formie spraw operacyjnych (spraw ewiden-
cji operacyjnej). W latach 1955–1960 i na tym polu obowiązywała wspomi-
nana już instrukcja Przewodniczącego KdsBP, która wyróżniała trzy kategorie 
takich spraw. Sprawę agenturalną zakładano w stosunku do osoby lub grupy 

291 AIPN, 0657/3, Wykaz kryptonim „Amazonka” numerów rejestracyjnych samochodów uży-
wanych przez placówki dyplomatyczne i cudzoziemców korzystających z numerów WA, IWA 
i IWI, 6 I 1989 r., b.p. (k. 1–345).
292 Zob. 44 tomy pod sygnaturą IPN BU, 00231/179.
293 AIPN, 002086/407, Charakterystyka TW ps. „Janek”, sporządzona w Wydziale II KW na 
m.st. Warszawę, 14 I 1963 r., k. 14–15.
294 Zob. np. AIPN, 01062/34, t. 1, Pismo naczelnika Wydziału IX Departamentu II MSW do 
naczelnika Wydziału X Departamentu II MSW w sprawie kontrwywiadowczego zabezpiecze-
nia obiektów kryptonim „Tarcza”, 21 VI 1967 r., k. 2–5.
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osób prowadzących – w świetle zgromadzonych materiałów – „antypaństwową 
działalność” oraz, automatycznie, pewnych szczególnie „wrażliwych” kategorii,  
np. attaché wojskowych krajów zachodnich. Sprawę agenturalnego sprawdzenia 
zakładano wobec osoby lub grupy osób w celu zweryfikowania sygnałów o ich 
„wrogiej działalności”. Wreszcie sprawę ewidencyjno-obserwacyjną zakładano 
odnośnie do osoby o „wrogim stosunku do PRL”, wobec której nie było jednak 
podstaw do wszczęcia pierwszych dwóch kategorii spraw295. Co dla nas najważ-
niejsze, do tej grupy „z urzędu” zaliczano wszystkich dyplomatów zachodnich 
oraz Polaków utrzymujących z nimi kontakty. Zgodnie z przyjętą praktyką każdy 
pracownik placówki zachodniego przedstawicielstwa w Warszawie miał własną 
sprawę tego typu. W wypadku natrafienia przez SB na ciekawsze informacje 
mógł zostać przekwalifikowany do wyższej kategorii.

Nowa instrukcja ministra SW z 2 lipca 1960 r. wprowadziła odmienną no-
menklaturę i uprościła nieco system, ale nie zmieniła zasadniczego podziału na 
trzy kategorie, nazywane teraz, odpowiednio, sprawami operacyjnego rozpraco-
wania, sprawami operacyjnego sprawdzenia i sprawami obserwacji operacyjnej296.

Niezależnie od powyższych ustaleń, Departament II MSW miał obowiązek 
zakładać sprawy operacyjnego rozpracowania – a więc stojące najwyżej w hie-
rarchii – wobec wszystkich ambasadorów poszczególnych placówek. W rze-
czywistości omijano ten nakaz i często zadowalano się niższymi kategoriami. 
Według praktyk stosowanych po 1956 r. SOR-y obligatoryjnie obejmowały 
również wszystkich pracowników attachatów wojskowych – tutaj konsekwent-
nie trzymano się tej zasady. Automatycznie zakładano je ponadto w stosunku 
do osób zajmujących stanowiska traktowane jako ekspozytury wywiadu: kie-
rowników poszczególnych pionów, radców, sekretarzy. W teorii cały pozostały 
personel powinien występować w kwestionariuszach ewidencyjnych jako figu-
ranci, ale w praktyce różnie realizowano ten postulat. Każdy sygnał świadczą-
cy o podjęciu przez takiego figuranta działalności szpiegowskiej miał oznaczać 
przekwalifikowanie jego sprawy z niższych kategorii na SOR297.

295 AIPN, 01259/21, Instrukcja nr 03/55 o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego 
i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa publicznego PRL, 11 III 1955 r., k. 295; 
K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006, s. 69–70.
296 AIPN, 01258/101, Instrukcja nr 03/60 ministra SW o podstawowych środkach i formach 
pracy operacyjnej służby bezpieczeństwa, 2 VII 1960 r., b.p.; ibidem, Zarządzenie nr 0121/60 
ministra SW w sprawie nowych przepisów o podstawowych środkach i formach pracy opera-
cyjnej służby bezpieczeństwa, 2 VII 1960 r., b.p.; zob. Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpie-
czeństwa (1945–1989), oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
297 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych na 
terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, k. 95.
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Na płaszczyźnie rozpracowania osób praca operacyjna prowadzona wobec 
zachodnich przedstawicielstw dyplomatycznych przybierała dwie główne for-
my: kontroli operacyjnej (w stosunku do całokształtu działalności placówki oraz 
kontaktujących się z nią osób) oraz rozpracowania operacyjnego (w stosunku 
do rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach i ich macierzystych 
central). Można przypuszczać, że skomplikowana rzeczywistość weryfikowała 
ten teoretyczny schemat. Celem działań operacyjnych miała być ochrona kontr-
wywiadowcza państwa, realizowana przez jak najściślejszą inwigilację. W jej ra-
mach kontrwywiad miał m.in. uprawiać dezinformację, demaskować niektóre 
wypadki działalności szpiegowskiej, rozpoznawać działania rezydentur – a więc 
ogólnie zwalczać aktywność obcych wywiadów298. Oczywiście nie można na tej 
płaszczyźnie zapominać o całym ciężarze polityki i kontekście zimnej wojny.

Zasada zakładania co najmniej spraw obserwacji operacyjnej w stosunku do 
wszystkich pracowników placówek sprawiała, że już w latach pięćdziesiątych kilka-
set osób posiadało swoje teczki personalne. Na przykład w 1964 r. sam Wydział VIII 
prowadził sprawy 370 figurantów299 – a przecież należałoby tu dodać jeszcze dzia-
łalność wydziałów geograficznych. Biorąc pod uwagę ograniczenia kadrowe SB, 
większość z tych spraw nie mogła wyjść poza stadium zapisu ewidencyjnego.

Liczby te systematycznie rosły, wraz z analizowanym w rozdziale pierwszym 
wzrostem liczby dyplomatów i innego typu pracowników przedstawicielstw dy-
plomatycznych. Ile spośród tych osób rozpracowywano bardziej aktywnie? We-
dług obliczeń Krzysztofa Persaka w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i na po-
czątku następnej dekady prowadzono jednocześnie średnio dwudziestu SOR-ów 
wobec osób podejrzewanych o działalność szpiegowską300. Wydaje się, że w kolej-
nych latach liczba ta była wyższa.

O skali praktyk zakładania spraw personalnych w stosunku do pracowników 
placówek dyplomatycznych w tym późniejszym okresie pośrednio świadczy wykaz 
nazwisk inwigilowanych (przynajmniej teoretycznie) osób, których teczki trafiły 
do archiwum Biura „C” w latach 1970–1975. Lista, sporządzona na początku 
1976 r., dotyczyła zatem pracowników ambasad, którzy w tym czasie zakończyli 
już pełnienie swych funkcji i opuścili Polskę. Odnośnie do personelu ambasa-
dy RFN, otwartej dopiero we wrześniu 1972 r., wymieniono 26 nazwisk. Lista 
uwzględniała nie tylko reprezentantów korpusu dyplomatycznego (sekretarzy, 
attaché), lecz również pracowników pionu administracyjnego i pomocniczego 

298 Ibidem, k. 96–97.
299 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 103.
300 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 75–76.



221

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW (1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

(sekretarki, portierów, ochronę)301. Wykaz był wyraźnie dłuższy w odniesieniu do 
placówki francuskiej – liczył czterdzieści nazwisk, również reprezentujących róż-
ne grupy personelu (sekretarze, attaché, radcy, szyfrant, nauczycielka, strażnik)302. 
Zdecydowanie najdłuższa była jednak lista brytyjska, zawierająca aż 158 nazwisk 
(m.in. 24 sekretarzy, 27 attaché, 6 radiotelegrafistów, 3 pracowników kancelarii 
tajnej, 23 strażników, 19 sekretarek i nawet 2 pracowników sezonowych)303.

W zestawieniu zabrakło, niestety, ambasady USA, ale można przypuszczać, 
że w jej wypadku lista była jeszcze bogatsza. Trzeba pamiętać, że liczba zamiesz-
czonych w wykazie nazwisk nie pokrywała się z ogólną liczbą prowadzonych 
spraw personalnych. Przecież w momencie powstania zestawienia wiele spraw 
po prostu toczyło się dalej. Co więcej, uwzględniono w nim wyłącznie obywateli 
obcych państw, pomijając Polaków, których rozpracowywano równie (a może 
nawet bardziej) intensywnie.

Inny wykaz personelu placówek dyplomatycznych, sporządzony w połowie 
1989 r. przez Biuro „B” MSW, pokazuje, że w najważniejszych ambasadach – 
amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej i niemieckiej – każdy niepolski pracow-
nik, od ambasadora po kierowcę i strażnika, miał nadany indywidualny kryp-
tonim. (Dokumenty nr 98, 109) W  mniej ważnych placówkach (dotyczyło 
to również drobniejszych urzędników) zindywidualizowane pseudonimy dyplo-
matów nie były regułą – często wywodziły się po prostu od kryptonimu samej 
ambasady (np. pracownicy ambasady Kolumbii mieli pseudonimy „Madera 1”, 
„Madera 2”, „Madera 3” i „Madera 4”)304. Niemniej i w tych wypadkach każdy 
pracownik miał własną teczkę.

Podobnie postępowano przy nadawaniu pseudonimów w poprzednich okre-
sach: np. każdy z pięćdziesięciu brytyjskich pracowników ambasady Zjednoczo-
nego Królestwa w Warszawie, odnotowany w spisie sporządzonym przez Depar-
tament II MSW w 1976 r., miał własny, odrębny kryptonim, nawet strażnicy. 
Przyjęto zasadę, że wszystkie pseudonimy danej placówki zaczynały się na tę 
samą literę. W wypadku ambasady brytyjskiej było to „B”305.

301 AIPN, 0397/865, Biuro „C” MSW, Wykaz pracowników ambasady RFN. Materiały złożone 
w latach 1970–1975, [styczeń? 1976 r.], k. 2–4.
302 AIPN, 0397/865, Biuro „C” MSW, Wykaz pracowników ambasady francuskiej. Materiały 
złożone w latach 1970–1975, [styczeń? 1976 r.], k. 6–7.
303 AIPN, 0397/865, Biuro „C” MSW, Wykaz pracowników ambasady angielskiej. Materiały 
złożone w latach 1970–1975, [styczeń? 1976 r.], k. 10–15.
304 AIPN, 0657/4, Wykaz podstawowy personelu placówek dyplomatycznych w PRL sporzą-
dzony przez Wydział VIII Biura „B” MSW, 30 VI 1989 r., b.p.
305 AIPN, 0397/865, Biuro „C” MSW, Wykaz pracowników ambasady angielskiej. Materiały 
złożone w latach 1970–1975, [styczeń? 1976 r.], k. 10–15.
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Pseudonimy pracowników ambasady RFN (w 1983 r. wymieniano 69 na-
zwisk) zaczynały się z kolei od litery „W”. Co ciekawe, część pseudonimów przy-
pisywano do stanowisk, a nie do konkretnych osób – w takim wypadku doda-
wano do nich liczbę określającą rok zatrudnienia. Na przykład jedna z sekretarek 
była określana jako „Warta-82”, ponieważ objęła to stanowisko w 1982 r. Jej po-
przedniczka i następczyni miały odpowiednio inne cyfry przy tym samym, sta-
łym pseudonimie306. Tak postępowano wobec osób mniej ważnych z punktu wi-
dzenia SB oraz – jak już sugerowaliśmy – w wypadku mniej istotnych placówek.

W początkach interesującego nas okresu kryptonimy Amerykanów nie były 
w pełni konsekwentne, często rozpoczynały się od litery „P”307. Dość szybko jed-
nak zmieniono ją na „A” i trzymano się tej klasyfikacji do 1989 r.308 Z kolei 
kryptonimy Francuzów zaczynały się na „D”309.

Analizując te dane, należy pamiętać o różnicy między nadaniem kryptonimu 
i numeru w celach czysto ewidencyjnych, a rzeczywistą aktywnością operacyjną. 
Jest oczywiste, że nie każdy z figurujących w zestawieniach pracowników am-
basad był inwigilowany, a nawet tylko sprawdzany. Pewne pojęcie o tej różnicy 
daje sporządzony w maju 1981 r. wykaz niekomunistycznych dyplomatów ob-
jętych kontrolą operacyjną przez Biuro „B” MSW, w którym nie widnieje żaden 
ambasador! Lista liczy ogółem tylko 102 nazwiska (od kasjerów po konsulów): 
27 Amerykanów, 14 Brytyjczyków, 13 Francuzów, 12 Niemców, 5 Turków,  
4 Irakijczyków, po 3 Holendrów, Włochów, Greków, Kanadyjczyków i Szwe-
dów, 2 Belgów oraz po 1 Norwegu, Szwajcarze, Hindusie, Finlandczyku, Au-
striaku oraz przedstawicielu Bangladeszu, Pakistanu, Japonii, Argentyny i Ko-
lumbii. O ile pseudonimy Amerykanów zaczynają się od „A”, Brytyjczyków – od 
„B”, a Francuzów – od „D”, o tyle w wypadku RFN zabrakło konsekwencji (nie 
było ani jednej osoby na „W”)310. Pamiętajmy, że i ta lista mogła być w pewnym 
stopniu życzeniowa.

306 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat dzia-
łalności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 17–24.
307 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II Biura „T” MSW, Streszczenie rozmów 
na obiekcie „Piotr” 10 i 11 listopada 1961 r., 13 XI 1961 r., k. 40–42; ibidem, t. 7, Sekcja IV Wy-
działu II Biura „T” MSW, Streszczenie rozmów z obiektu „Podżegacz I” z 9 grudnia 1960 r.,  
10 XII 1960 r., k. 143–146.
308 Zob. np. AIPN, 01216/3 t. 187, Materiały operacyjne dotyczące Johna R. Davisa, 1983–1989, 
k. 1–258.
309 Zob. np. AIPN, 01216/1 t. 64, Materiały operacyjne dotyczące obserwacji Jean-Bernarda 
Raimonda („Disney 85”), 1983–1986, k. 1–22.
310 AIPN, 02376/3, Wykaz pracowników placówek dyplomatyczno-konsularnych państw ka-
pitalistycznych w Polsce objętych kontrolą operacyjną, sporządzony w Wydziale XI Biura „B” 
MSW, 12 V 1981 r., k. 20–24.
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Jak już zaznaczono, sprawy personalne zakładano nie tylko dyplomatom- 
-obcokrajowcom, ale również Polakom zatrudnionym w ambasadach do prac 
pomocniczych. Nie zastosowano tu reguły automatycznego podejmowania in-
wigilacji, ale było oczywiste, że ta stosunkowo nieliczna i zamknięta grupa spo-
łeczna budziła szczególne zainteresowanie służb.

Według praktyki z lat osiemdziesiątych (zapewne istniejącej w analogicz-
nej formie i wcześniej) ambasada zachodnia pragnąca zatrudnić obywatela 
polskiego do prac usługowych zwracała się do Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy (a ściślej: do Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych) przy 
ul. Karowej 20 z prośbą o wydanie zezwolenia i skierowania na podjęcie pracy 
przez tę osobę311. Ubiegający się o pracę w ambasadzie obywatel polski musiał 
z kolei wypełnić dla urzędników danej zachodniej placówki kwestionariusz 
osobowy i dostarczyć życiorys (w języku polskim). W kwestionariuszu trze-
ba było podać dane osobowe, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania, 
wykształcenie, zawód, znajomość języków obcych, stan majątkowy, a także 
dane dotyczące karalności, przynależności do organizacji politycznych i spo-
łecznych oraz przebieg pracy zawodowej. Należało również dołączyć zdjęcie. 
Życiorysy były przeważnie krótkie i nie wnosiły nowych wątków do suchych 
danych personalnych312.

Co pewien czas każda placówka dyplomatyczna, na prośbę MSZ, przesyłała 
do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wykaz zatrudnionych pracowników 
polskich wraz z ich dossier (kwestionariuszami i życiorysami). Uczyniła tak np. 
w połowie maja 1981 r. ambasada RFN313. Urząd miał wygodny pretekst, aby 
uzyskiwać te dane: ważność przyznawanych pracownikom specjalnych legityma-
cji była czasowa i ambasady musiały okresowo występować o ich przedłużenie. 
Najczęściej wysyłano podania dotyczące od razu grupy kilkunastu–kilkudziesię-
ciu osób, choć czasem pisano i w sprawie pojedynczych wypadków314. Ambasada 
musiała też informować urząd o zmianie bezpośredniego pracodawcy danej oso-
by (dyplomaty, który zatrudniał pomoc domową czy sprzątaczkę)315.

311 Zob. np. AIPN, 01046/28, Pismo Ambasady Republiki Federalnej Niemiec do Urzędu Za-
trudnienia m.st. Warszawy, 3 IV 1984 r., k. 192.
312 Zob. np. ibidem, Kwestionariusz osobowy i życiorys Ewy Gruszczyńskiej, 19 VII 1983 r., 
k. 40–42.
313 Zob. np. ibidem, Pismo Ambasady Republiki Federalnej Niemiec do Wydziału Zatrudnienia 
Urzędu m.st. Warszawy, 14 V 1981 r., k. 188.
314 Zob. np. ibidem, Pismo Ambasady Republiki Federalnej Niemiec do Wydziału Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych Urzędu m.st. Warszawy, 10 VI 1985 r., k. 91.
315 Zob. np. ibidem, Pismo Ambasady Republiki Federalnej Niemiec do Wydziału Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych Urzędu m.st. Warszawy, 28 VII 1983 r., k. 107.
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Nie ulega wątpliwości, że oficjalna korespondencja z ambasadami w sprawach 
pracowniczych przynosiła polskim organom wiele korzyści i ułatwiała pracę opera-
cyjną. Na przykład w efekcie kontaktów z placówką RFN warszawski Urząd zgro-
madził, w dwóch zachowanych tomach, 133 kwestionariusze osobowe polskich 
pracowników pomocniczych niemieckiej ambasady, w większości datowane na 
lata 1981–1982316. Nie może dziwić, że kserokopie tych materiałów błyskawicznie 
znalazły się w posiadaniu MSW i kontrwywiadu. Dowodzi to bliskiej współpra-
cy Urzędu Miasta ze strukturami aparatu bezpieczeństwa: ten pierwszy po pro-
stu przekazywał najciekawsze materiały do resortu spraw wewnętrznych. Dzięki 
niej funkcjonariusze SB mieli znacznie ułatwioną pracę przy ustalaniu persona-
liów polskich pracowników ambasad czy typowaniu ewentualnych podejrzanych 
lub/i kandydatów na TW. Postawiłbym tezę, że tego typu zespolenie funkcji admi-
nistracyjno-biurokratycznych z operacyjnymi było najskuteczniejszą metodą pracy 
aparatu bezpieczeństwa PRL na najróżniejszych płaszczyznach jego funkcjonowa-
nia – nie tylko dyplomatycznej.

Lektura kwestionariuszy uświadamia, że duża część personelu pomocniczego 
specjalizowała się w wąskiej dziedzinie usług dla przedstawicielstw dyplomatycz-
nych. Niektóre osoby mogły pochwalić się zatrudnieniem w kilku tego typu 
placówkach. Z racji wykonywanych prac (pomoc domowa, sprzątanie) zdecy-
dowaną większość w tej grupie stanowiły kobiety w średnim wieku, posiada-
jące wykształcenie zawodowe. Ponieważ praca w ambasadzie była kontraktowa 
i okresowa, niektórzy z pracowników traktowali to zajęcie jako uzupełniające, 
uzyskując zgodę na dodatkowe zatrudnienie od podstawowego pracodawcy (np. 
Spółdzielni Pracy Krawców „Moda” w wypadku niejakiej Anny Grzymały317).

Jak wyglądała typowa teczka dyplomaty rozpracowywanego przez kontrwy-
wiad, podejrzanego o działalność szpiegowską? Plan przedsięwzięć operacyjnych 
w stosunku do II sekretarza ds. prasowych ambasady brytyjskiej w Warszawie 
Nigela Thorpe’a, opracowany przez Wydział II Departamentu II w sierpniu 
1972 r., dobrze ukazuje, jakie formy przybierała typowa inwigilacja wyselekcjo-
nowanego dyplomaty, w stosunku do którego podejmowano SOR. Po pierwsze 
– tak jak w wypadku każdego pracownika dyplomatycznego – zakładano od-
powiednią teczkę osobową. Thorpe otrzymał pseudonim „Bodo”318: jak wiemy, 

316 Ibidem, Kwestionariusze personelu polskiego w Ambasadzie RFN (t. 1), [1981–1985], 
k. 1–244; AIPN, 01046/29, Kwestionariusze personelu polskiego w Ambasadzie RFN (t. 2), 
[1981–1985], k. 1–115.
317 AIPN, 01046/28, Pismo zarządu Spółdzielni Pracy Krawców „Moda” do Anny Grzymały, 
2 I 1984 r., k. 46.
318 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Przedsięwzięcia operacyjnego 
sprawdzenia kryptonim „Bodo”, 14 VIII 1972 r., k. 198–199.
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wszyscy dyplomaci brytyjscy zwyczajowo otrzymywali pseudonimy zaczynające 
się na literę „B”319.

Dziewięciopunktowa lista przedsięwzięć w ramach operacyjnego rozpracowania 
obejmowała długofalowe cele: kombinacje operacyjne, kontrolę wyjazdów figuranta, 
obserwację zewnętrzną czy też nagrywanie rozmów w lokalach gastronomicznych. 
Planowano również zdobyć klucze do mieszkania Thorpe’a w celu umożliwienia 
przeprowadzenia okresowych tajnych przeszukań. Akurat w tym wypadku nie my-
ślano o założeniu podsłuchu w mieszkaniu – Departament Techniki MSW uznał to 
za niemożliwe z przyczyn technicznych. Plan zakładał również wielowątkowe działa-
nia w stosunku do kilkudziesięciu osób, z którymi kontaktował się „Bodo”. Niektóre 
z nich zamierzano zwerbować. Inne „kontakty” Thorpe’a, które współpracowały już 
z SB, miały być wykorzystane do ewentualnych kombinacji czy akcji dezinformują-
cych. A ich liczba była znacząca: na 41 ustalonych „kontaktów”, aż trzydzieści „pozo-
stawało w zainteresowaniu” różnych pionów MSW. Jednak, jak przyznawano, ponad 
dwie trzecie osób z tej listy nie nadawało się do operacyjnego wykorzystania w tej spra-
wie. Z inną grupą ludzi zamierzano przeprowadzić rozmowy „profilaktyczno-ostrze-
gawcze”, mające doprowadzić do zerwania przez nich znajomości z Anglikiem320.

W planie tym zabrakło jednego, podstawowego celu działań SB: zbierania 
materiałów kompromitujących. Widocznie w wypadku Thorpe’a nie było to 
możliwe. Jest bardzo charakterystyczne, że w tym i podobnych raportach prze-
ważnie nie pojawiało się najważniejsze z punktu widzenia kontrwywiadu działa-
nie: zwerbowanie dyplomaty. Świadczy to o tym, że tego typu posunięcia podej-
mowano rzadko, ale też o szczególnie głębokiej konspiracji takich prób.

Za jeszcze bardziej typową obiektową sprawę personalną można uznać teczkę 
Thomasa A. Donovana – I sekretarza ambasady USA w Warszawie ds. politycznych, 
pełniącego tę funkcję w latach 1958–1960 (pobocznymi wątkami w tej sprawie 
były osoby Barbary Donovan i polskiego obywatela Jerzego Jana Matuszkiewi-
cza)321. Zachowało się niecałe osiemdziesiąt stron pierwotnie trzytomowego dossier, 
liczącego prawdopodobnie ponad czterysta kart. Zniszczono bardziej szczegółowe 
tomy drugi i trzeci, gdzie zostały zawarte materiały techniki operacyjnej. Brakowa-
nie tego typu było zresztą zgodne z instrukcjami MSW322. Teczka nie jest zatem po-
kaźna – można znaleźć wiele grubszych, ale także mniejsze i bardziej wybrakowane.

319 Pseudonim ten „odziedziczył” następca Thorpe’a, Andrew Carter, zob. AIPN, 0204/574, t. 1–2.
320 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Przedsięwzięcia operacyjnego 
sprawdzenia kryptonim „Bodo”, 14 VIII 1972 r., k. 198–199.
321 Dokumentacja ta znajduje się w: AIPN, 01224/419.
322 Zob. AIPN, 2447/40, Zarządzenie nr 049/85 ministra SW w sprawie organizacji i zasad 
postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych, 8 VII 1985 r., b.p.



226

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

Prowadzona od października 1958 r. sprawa otrzymała najpierw kategorię ewi-
dencyjno-obserwacyjnej, a później – po sformułowaniu podejrzeń wobec figuranta 
(nie wiemy dokładnie, kiedy) – operacyjnego rozpracowania. Wbrew „literowym” 
zwyczajom (wtedy jeszcze nie utartym), Donovan otrzymał kryptonim „Szary” i nu-
mer rejestracyjny 2252. Sprawę prowadził najpierw por. Leszek Sitek, starszy oficer 
operacyjny Wydziału VIII Departamentu II MSW (w okresie od 18 października 
1958 r. do 11 marca 1959 r.), a następnie jego kolega z wydziału kpt./por. Włady-
sław Prekurat (między 11 marca 1959 r. a 21 maja 1963 r.)323. Przejmowanie spraw 
przez kolejnych oficerów było bardzo częste, nie tylko w tego typu wypadkach.

Do inwigilacji wykorzystano – w różnym stopniu – w sumie jedenastu taj-
nych współpracowników324. Celem operacji, wyłuszczonym w postanowieniu 
o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej z 15 października 1958 r. (spo-
rządzonym przez por. Leszka Sitka), było kontrolowanie działalności Donovana 
i analiza jego kontaktów z Polakami. Spodziewano się, że nowy sekretarz – tak 
jak jego poprzednicy – „będzie utrzymywać szerokie kontakty z obywatelami pol-
skimi”. Zaledwie dzień wcześniej Donovan przybył do Polski i zamieszkał tym-
czasowo w stołecznym Grand Hotelu. Do postanowienia dołączono zdjęcie pasz-
portowe dyplomaty – dowód współpracy Wydziału VIII z Biurem Paszportów 
MSW (w dossier znalazły się też dokumenty składane przy staraniu się o legity-
macje dyplomatyczne dla Donovana i jego żony325 – przejaw współpracy z MSZ). 
Z akt paszportowych znano też miejsce i datę urodzenia figuranta (Montague, 
stan Montana; 12 stycznia 1919 r.). 16 października założenie sprawy (w formie 
wypełnionego druku EO-27) zostało zatwierdzone przez zwierzchników Sitka – 
najpewniej naczelnika Wydziału VIII lub jego zastępcę326.

Dokumenty zgromadzone w tego typu teczkach można w dość sztuczny spo-
sób podzielić na dwie kategorie: materiały informacyjne dotyczące działań i za-
chowań figuranta oraz dokumentację przedsięwzięć operacyjnych, podejmowa-
nych na podstawie zgromadzonych danych. Kategorie te przenikały się o tyle, że 
zbieranie informacji odbywało się przecież przede wszystkim za pomocą obser-
wacji i tajnych współpracowników, co można zaliczyć do działań operacyjnych. 

323 AIPN, 01224/419, Notatka informacyjna Archiwum MSW z opracowania pod względem 
ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy operacyjnej nr archiwalny 36837/II, 4 XI 
1986 r., b.p.; ibidem, Karta kontrolna sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej kryptonim „Szary”, 
b.d., b.p.
324 Ibidem, Wykaz agentury wykorzystywanej w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej kryptonim 
„Szary”, b.d., b.p.
325 Ibidem, Formularz dla otrzymania legitymacji MSZ, 17 IX 1958 r., b.p.
326 Ibidem, Postanowienie o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej na Thomasa Donova-
na, 16 X 1958 r., b.p.
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Ale już tak specyficzne akcje, jak np. kombinacje operacyjne, wyraźnie następo-
wały po etapie „zwykłej” inwigilacji, dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

Wydział VIII nie miał wielkich problemów ze zdobyciem podstawowych da-
nych o Thomasie Donovanie. Jego żona była Czeszką i wyszła za mąż za amery-
kańskiego dyplomatę w czasie, gdy ten przebywał na placówce dyplomatycznej 
w Pradze, na stanowisku III sekretarza i wicekonsula. Idąc tym tropem, 14 li-
stopada 1958 r. dyrektor Departamentu II MSW Ryszard Matejewski poprosił 
swojego czechosłowackiego odpowiednika Włodzimierza Matouska o dane uzy-
skane przez czeski kontrwywiad na temat Donovana i jego żony, ewentualnie ich 
stosunków małżeńskich, a także o informacje, czy można by jakoś wykorzystać 
czeską agenturę. Matejewski miał też bardzo konkretne pytanie dotyczące cze-
skiej kucharki pracującej dla Donovanów w Pradze, którą pragnęli oni teraz ścią-
gnąć do Warszawy. Dyrektor kontrwywiadu chciał wiedzieć, czy istniała możli-
wość jej „operacyjnego wykorzystania”327. Jak widać, sprawa kryptonim „Szary” 
sięgnęła dość wysokich i międzypaństwowych szczebli. (Dokument nr 11)

Z pierwszych doniesień tajnych współpracowników, składanych do koń-
ca 1958 r., Wydział VIII próbował sobie wyrobić opinię o Donovanie. Jeden 
z agentów, „Szary” (nie mylić z kryptonimem sprawy!), dziennikarz „Ekspressu 
Wieczornego”, który spotkał I sekretarza ambasady USA na kilku przyjęciach 
dyplomatycznych, informował w grudniu, że figurant „trochę mówi po polsku” 
i „chciałby utrzymać kontakt” z TW, proponując mu spotkanie i kolację. Do 
spotkania doszło 9 grudnia, w lokalu przy ul. Mianowskiego 16. Oprócz „Sza-
rego” i jego żony oraz Donovana przybyli również sekretarze placówek włoskiej 
i francuskiej z żonami, a także amerykański attaché prasowy Edward Symans i je-
den z niezidentyfikowanych pracowników ambasady USA (też z żoną). Przyjęcie 
przeciągnęło się do północy. TW „Szary” nie wiedział, dlaczego akurat on i jego 
żona, jedyni Polacy w tej grupie, otrzymali zaproszenie. Ze słów Donovana, któ-
rego żona przebywała wtedy w RFN, „Szary” wywnioskował, że stosunki mał-
żeńskie Donovanów nie były najlepsze. Dowiedział się też, że I sekretarz mówi 
po czesku i holendersku (pracował w Holandii przed etatem w Pradze). Dyplo-
mata nie wypowiadał się na tematy stricte polityczne, choć komentował zjawisko 
polskiego katolicyzmu, wybór papieża, działalność księży francuskich328.

Ciekawszym „obiektem” był dla TW „Szarego” ów pracownik ambasady 
USA, który miał szczególnie interesować się polską prasą. „Szary” podał też 

327 Ibidem, Pismo dyrektora Departamentu II MSW do dyrektora Departamentu II MSW 
CSRS w sprawie Thomasa Donovana, 14 XI 1958 r., b.p.
328 Ibidem, Stenogram z przeprowadzonej rozmowy w dniu 11 grudnia 1958 r. z k.p. „Szary”, 
19 XII 1958 r., b.p.
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rysopisy pozostałych biesiadników. Szukając zaczepienia dla kompromitującej 
kombinacji operacyjnej, por. Prekurat wypytywał „Szarego”, czy Donovan ko-
rzystał z „wolności” i spotykał się z jakimiś kobietami. „Szary” twierdził, że nie; 
Donovan np. sam chodził do teatru, dbając o swoją opinię. Tajny współpracow-
nik podkreślał za to, że Amerykanin z własnej inicjatywy odnalazł jego numer 
telefonu i adres. Przy okazji informował też, którzy polscy dziennikarze najczę-
ściej chadzali na przyjęcia do ambasad329. Fakt ten pokazuje, że przy rozpraco-
wywaniu konkretnej osoby starano się równocześnie uzyskiwać bardziej ogólne 
informacje, interesujące „ludowy” kontrwywiad. Prawdopodobnie w tym czasie 
Donovan przeprowadził się już do mieszkania przy ul. Pięknej 3/4330.

W kolejnych tygodniach zdobywano coraz dokładniejsze dane dotyczące 
przeszłości Donovana. W kwietniu odpowiedź na prośbę dyrektora Matejew-
skiego przysłali czescy funkcjonariusze. Informowali oni, że przed służbą dyplo-
matyczną Donovan był przedstawicielem różnych firm amerykańskich, a w cza-
sie wojny walczył w Europie. Po 1945 r. na krótko znalazł się w sztabie wojsk 
amerykańskich we Frankfurcie nad Menem. 26 października 1946 r. został zaś 
III sekretarzem ambasady USA w Pradze oraz wicekonsulem. Zajmował się głów-
nie problematyką transportu, finansów i gospodarki. Na przełomie 1948 i 1949 r. 
Donovan sporządził dokładny raport o czechosłowackim przemyśle radiowym, 
na podstawie którego czeskie służby stwierdziły, że musiał on utrzymywać po-
tajemne kontakty z obywatelami czeskimi pracującymi w tej gałęzi gospodarki. 
Kontaktów tych jednak nie ustalono. Czesi informowali ponadto o innych dzia-
łaniach Donovana, które mogły mieć szpiegowski charakter: np. w lipcu 1948 r. 
interesował się on lotniskiem w miejscowości Żatka (?), w styczniu bawił zaś 
w Karlovych Varach, obserwując przybyłą tam delegację radziecką. Poza tym 
utrzymywał stosunki z Czechami, którzy w 1948 r. uciekli z kraju (np. z reżyse-
rem Ladislavem Bromem). Podejrzewano go również o szpiegostwo gospodarcze, 
ale nie zebrano dowodów331.

Czescy oficerowie podali zarazem życiorys żony Donovana, noszącej panień-
skie nazwisko Vesela. Choć jej rodzice należeli do Komunistycznej Partii Cze-
chosłowacji, Barbarę miał cechować „wrogi stosunek” do ustroju, który jednak 
nie przejawiał się w konkretnej działalności. Jako pracownik administracyjny 
czeskich linii lotniczych spotykała się ona m.in. z urzędnikami amerykańskimi. 
W ten sposób poznała Donovana, z którym wzięła ślub w listopadzie 1948 r. 

329 Ibidem.
330 Zob. AIPN, 01224/419, Notatka informacyjna dotycząca zadań dla informatorki „Downar”, 
8 X 1959 r., b.p.
331 Ibidem, Notatka dotycząca Thomasa Donovana (tłumaczenie z czeskiego), 16 IV 1959 r., b.p.
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w Monachium. W połowie 1949 r. Donovan zakończył pracę w Pradze i został 
skierowany do Holandii. Co ciekawe, zdaniem Czechów, dyplomata pracował 
w Polsce już od czerwca 1958 r., a nie od października. We wrześniu, paździer-
niku i grudniu 1958 r. miał też na parę dni wyjeżdżać do Czechosłowacji332. Być 
może w tym czasie zmieniono kwalifikację rozpracowania Amerykanina na SOR.

W czerwcu 1959 r. kontrwywiadowi udało się pośrednio zaznajomić z cha-
rakterystyką Donovana, sporządzoną przez urzędników ambasady amerykań-
skiej w poprzednim miesiącu. Nie wiadomo, w jaki sposób zdobyto ten doku-
ment. Dyplomatę miały cechować odwaga, powaga i ambicja, choć zarzucano 
mu też pewien marazm i nieprzykładanie się do sprawozdań. Ogólnie oceniano 
go jako przeciętnego pracownika. Spodziewano się, że po praktyce w Polsce trafi 
do któregoś z krajów azjatyckich. Miał interesować się wieloma zagadnieniami 
z zakresu problematyki polskiej i dużo rozmawiać z Polakami333.

Niewiele później SB zdobyła pierwszy poważny punkt zaczepienia do ewen-
tualnego „osaczenia” figuranta. W notatce z 1 lipca 1959 r. znalazła się informa-
cja, że Donovan nawiązał „znajomości towarzyskie” ze studentką medycyny He-
leną Nasutą, repatriantką z ZSRR334. Działo się to w czasie, gdy żona Donovana 
nadal nie miała zamiaru przyjechać do męża. Pięć dni później charakterystykę 
Donovana, na prośbę por. Prekurata, sporządził TW „Adam”. Według agenta 
figurant był „osobnikiem dość skomplikowanym psychicznie” i powściągliwym. 
„Adam” przekonywał, że Donovan często poruszał temat porzucenia go przez 
żonę (w sposób pośredni). Według TW historia z Barbarą mocno wpłynęła na 
stosunek Donovana do kobiet – miał je traktować nieufnie i wpaść w kompleksy, 
uważając się za nieatrakcyjnego dla płci przeciwnej. Mimo to co pewien czas or-
ganizował w swym mieszkaniu spotkania towarzyskie – przy kieliszku sherry lub 
kolacji. „Adam” dokładnie opisał przebieg tych imprez. Co ciekawe, prawie za-
wsze Donovan odwoził swych gości samochodem do domu. Swój donos „Adam” 
kończył niejednoznacznie: „w sumie jest to człowiek bardzo inteligentny, bystry, 
dość niebezpieczny, choć w pierwszych rozmowach robi wrażenie człowieka do-
brodusznego i nieskomplikowanego”335.

Mimo braku poważnego punktu zaczepienia, Wydział VIII postanowił drążyć 
wątek Heleny Nasuty. Ustalono, że miała ona jakieś problemy prawne w czasie 
pobytu w ZSRR. Postanowiono sprawdzić, o co chodziło. Co więcej, w piśmie 

332 Ibidem.
333 AIPN, 01224/419, Notatka dotycząca charakterystyki Thomasa Donovana, sporządzonej 
w ambasadzie USA, [czerwiec 1959 r.], b.p.
334 Ibidem, Notatka dotycząca Thomasa Donovana, 1 VII 1959 r., b.p.
335 Ibidem, „Adam”: doniesienie agenturalne, 6 VII 1959 r., b.p.



230

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

kierowanym prawdopodobnie do kolegów radzieckich pisano: „z uwagi na to, że 
Donovan jest bardzo ciekawym figurantem, prosimy jednocześnie o sprawdze-
nie, czy na terenie ZSRR jest agentura, która znała się dobrze z Heleną Nasutą 
i mogłaby obecnie pod odpowiednią legendą odwiedzić wspomnianą w Polsce 
[…]. Chodzi o to, by poprzez wspomnianą i za jej ewentualną rekomendacją 
Wasz agent mógł dotrzeć do Donovana i zawrzeć z nim znajomość”336. Polscy 
funkcjonariusze usłużnie proponowali radzieckim kolegom „przynętę”. 

Tymczasem 13 lipca 1959 r. Wydział VIII uzyskał wiadomość, że Donovan 
dostał od radcy ambasady USA Franka Siscoego polecenie śledzenia Ameryka-
nina o prokomunistycznych poglądach Jerome’a Davisa, który miał przybyć do 
Polski. Nie była to sytuacja wyjątkowa: w ambasadzie funkcjonowała instrukcja 
zobowiązująca do śledzenia aktywności obywateli amerykańskich o takich poglą-
dach337. Niemniej podejrzenia kontrwywiadu wzrosły.

W kolejnym miesiącu znów dała znać o sobie współpraca polsko-czechosłowacka:  
w sierpniu 1959 r. wiceminister SW Antoni Alster poinformował szefa MSW CSRS 
Rudolfa Baraka o wyjeździe Donovana na urlop do Austrii, samochodem przez 
Czechosłowację. W związku z tym proponował zaaranżowanie „przypadkowego” 
spotkania z pewnym czeskim obywatelem, którego Donovan wcześniej znał, a któ-
ry został zwerbowany jako kontakt poufny przez czeskie służby. Proponowano też 
współpracę przy ewentualnym sporządzeniu legendy pozwalającej Czechowi spo-
tkać Donovana już w Polsce. Informowano też czechosłowackich kolegów, że ame-
rykański dyplomata nawiązał w Polsce wiele kontaktów ze środowiskami dzienni-
karzy, pisarzy, działaczy Kościoła i z młodzieżą. Na koniec donoszono, że w końcu 
maja dyplomata uzyskał formalny rozwód z Barbarą338.

W celu omówienia tych spraw 10 września 1959 r. doszło do spotkania pol-
skich i czechosłowackich funkcjonariuszy, podczas którego ustalono, że ów cze-
ski kontakt poufny przyjedzie do Warszawy z zamiarem nawiązania kontaktu 
z Donovanem, pod pretekstem odwiedzin koleżanki, którą „grała” informatorka 
kontrwywiadu. Akcję zaplanowano na połowę października339.

Niezależnie od wątki czechosłowackiego, Wydział VIII kontynuował samo-
dzielną inwigilację. Na początku października informatorka „Downar” otrzymała 
zadanie związane z rozpracowaniem Donovana. Kontrwywiad zorientował się, że 
po uzyskaniu rozwodu dyplomata „chętnie nawiązuje znajomości z kobietami” 

336 Ibidem, Notatka dotycząca Thomasa Donovana, 9 VII 1959 r., b.p.
337 Ibidem, Notatka dotycząca Thomasa Donovana, 13 VII 1959 r., b.p.
338 Ibidem, Pismo Antoniego Alstera, wiceministra MSW, do Rudolfa Baraka, ministra SW 
CSRS, [sierpień 1959 r.], b.p.
339 Ibidem, Notatka w sprawie kontaktów z organami bezpieczeństw CSRS, 18 IX 1959 r., b.p.
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i „ma opinię, że poszukuje kobiety do poważniejszego romansu”. Sporządzono 
też listę piętnastu nazwisk, głównie dziennikarzy, z którymi Donovan kontakto-
wał się najczęściej (znaleźli się na niej m.in. Leopold Tyrmand, Józef Chałasiń-
ski, Andrzej Kijowski czy Roman Waschko). Informatorka „Downar” miała za 
zadanie określić, które z tych osób są jej znane. Niedopowiedzianym celem, jaki 
przed nią stawiano, było uwiedzenie Donovana340.

7 października do Warszawy przybył z kilkudniową wizytą „tow. Makowy” 
z czeskiego kontrwywiadu, wraz z owym czeskim obywatelem o nazwisku Swre-
czek, znajomym Donovana. Tak jak planowano, celem tego przyjazdu było 
uzgodnienie szczegółów akcji podstawienia Donovanowi „koleżanki” Swreczka, 
informatorki o pseudonimie „Ala”. Plan był następujący: Swreczek miał poin-
formować Donovana, że znalazł się w Warszawie w sprawach służbowych. Obaj 
mieli umówić się na spotkanie w lokalu. Na spotkanie Swreczek przyprowadziłby 
„Alę”, podającą się za przyjaciółkę żony Swreczka, która oprowadza Czecha po 
stolicy. W czasie biesiady „Ala” miała zapoczątkować znajomość z Donovanem. 
8 października przystąpiono do realizacji zadania. Swreczek zadzwonił z mieszka-
nia „Ali” do Donovana, informując go o swojej obecności w Warszawie, u przy-
jaciółki żony. Dyplomata ucieszył się z telefonu i zaproponował spotkanie na-
stępnego dnia w Grand Hotelu341. 

Mimo udanego początku akcja spaliła na panewce: co prawda Donovan przyszedł 
na spotkanie, ale poinformował Swreczka o śmierci ojca i wyjeździe na pogrzeb, po 
czym szybko się oddalił. Nie doszło do spotkania z „Alą”. Dzięki obserwacji agentu-
ralnej i zewnętrznej stwierdzono, że Amerykanin mówił prawdę. Kontrwywiad miał 
jednak nadzieję, że Donovanowi uda się jeszcze podstawić „Alę”342.

Tymczasem Wydział VIII Departamentu II MSW planował w zastępstwie 
inną, własną kombinację operacyjną, o której napiszemy w dalszej części rozdzia-
łu. Tutaj dodajmy tylko, że skoro nie udało się z „Alą”, spróbowano wykorzystać 
wspomnianą TW „Downar”.

Kolejne tygodnie nie przyniosły istotnego przełomu. Następny (zachowany) 
dokument, datowany dopiero na 24 lutego 1960 r., jest zapisem dwóch roz-
mów Donovana z jednym z tajnych współpracowników Wydziału VIII, uzupeł-
niających informacje o inwigilowanym. Nowe dane okazały się bardzo cenne: 
Donovan zwierzył się, że przez pewien czas pracował jako kierownik Wydziału 
Wschodniego w FBI w Waszyngtonie. Przyznał też, że przebywając na placówce 

340 Ibidem, Notatka informacyjna dotycząca zadań dla informatorki „Downar”, 8 X 1959 r., b.p.
341 Ibidem, Notatka służbowa dotycząca kombinacji operacyjnej w sprawie Thomasa Donovana, 
15 XII 1959 r., b.p.
342 Ibidem.
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w Pradze, ułatwiał potrzebującym nielegalny wyjazd z Czechosłowacji. Agent 
powiadamiał ponadto, że podczas drugiej rozmowy, do której doszło w prywat-
nym mieszkaniu Donovana, gospodarz wraz z innym obecnym pracownikiem 
ambasady wypytywali go o jego stosunek do PRL i informacje o polskiej gospo-
darce (np. o ilość zakupionej w USA bawełny, kwestie personalne w polskich 
przedsiębiorstwach, wydajność pracy w przemyśle, wydajność rolnictwa itp.). 
Agent informował jednak na koniec, że Donovan czuje sympatię do Polaków, 
choć jest „zdecydowanym przeciwnikiem komunizmu”343.

Po tych rewelacjach sprawa znowu utknęła w martwym punkcie. W lutym 
1960 r., przebywając w Zakopanem, dyplomata spotkał się z pewnym znajomym 
– obywatelem czeskim, który w latach czterdziestych pracował w MSZ w Pradze 
(skąd następnie został zwolniony). SB nie poznała treści tej podejrzanej rozmo-
wy344. Kilka miesięcy później ustalono, że z dniem 1 sierpnia 1960 r. Donovan 
wyjechał z Polski do Berlina Zachodniego, gdzie zaczął pracę w misji amerykań-
skiej. Tym samym jego działalność w Warszawie dobiegła końca. W paździer-
niku tego roku starał się jeszcze o wizy polską i radziecką, w związku z wizytą 
w amerykańskich placówkach w Warszawie i Moskwie345. Być może Donovan 
przyjeżdżał do Polski również później: w notatce Wydziału I Departamentu II  
z 19 lipca 1961 r. podano listę osób, które miały kontaktować się z dyplomatą 
(m.in. Antoni Słonimski i Zygmunt Kałużyński)346. W następnym roku Wło-
dzimierz Prekurat w rozmowie z KP „Literatem” dowiedział się, że ten ostatni 
utrzymywał kontakt korespondencyjny z Donovanem347.

16 stycznia 1963 r. bardzo ciekawe pismo przesłały do polskiego kontrwywia-
du służby radzieckie. Nie miały one wątpliwości, że Donovan „jest kadrowym 
pracownikiem wywiadu amerykańskiego”. W materiałach polskich takie sfor-
mułowanie nigdy nie padło. „W związku z tym” – kontynuowali radzieccy funk-
cjonariusze – „że Donovan jest w operacyjnym zainteresowaniu organów KGB, 
prosimy, według Waszych możliwości, o zebranie danych odnośnie do prak-
tycznej działalności wywiadowczej Donovana w czasie jego pobytu w PRL”348. 
Co ciekawe, kiedy kilka lat wcześniej polscy funkcjonariusze poinformowali 

343 AIPN, 01224/419, Notatka informacyjna dotycząca Thomasa Donovana, 24 II 1960 r., b.p.
344 Ibidem, Notatka informacyjna dotycząca spotkania Thomasa Donovana z Hynkiem Flügme-
rem [?] w Zakopanem, 2 VIII [sic!] 1960 r., b.p.
345 Ibidem, Wyciąg korespondencyjny nr 13707 z Berlina, 12 X 1960 r., b.p.
346 Ibidem, Wykaz osób, które według informacji Wydziału I Departamentu II MSW kontakto-
wały się z Thomasem Donovanem, 15 VII 1961 r., b.p.
347 Ibidem, Notatka służbowa z rozmowy z KP „Literat”, 26 VII 1962 r., b.p.
348 Ibidem, Pismo KGB do Stanisława Bejma, zastępcy dyrektora Departamentu II MSW,  
16 I 1963 r., b.p.



233

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW (1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

radzieckich kolegów o osobie Amerykanina, prawdopodobnie nie doczekali się 
konkretnej odpowiedzi.

Teraz Wydział VIII stanął przed trudnym zadaniem: w reakcji na prośbę 
Rosjan trzeba było przyznać się do tego, że polskim służbom nie udało się ze-
brać dowodów na szpiegowską działalność Donovana. W notatce, napisanej 
dwa miesiące po piśmie z Moskwy, powtórzono jedynie przedstawione powyżej 
dane. Podkreślono, że nie zdołano zdobyć materiałów kompromitujących na 
dyplomatę. Informowano za to o jego dalszych losach, o których jeszcze nie 
pisaliśmy. Otóż w ostatnich miesiącach służby w Polsce Donovan miał opuścić 
się w pracy (skupiając się na kontaktach z Polkami) i popaść w niełaskę am-
basadora Jacoba D. Beama, który spowodował jego przeniesienie do Berlina 
Zachodniego. W czasie pobytu w Berlinie Donovan ożenił się ze swoją sekre-
tarką, Amerykanką. W styczniu 1961 r. gościł krótko w Moskwie i Warszawie 
– ku niezadowoleniu amerykańskiego ambasadora, który zdawał sobie sprawę, 
że liczne stosunki towarzyskie, utrzymywane przez Donovana, dają znakomite 
pole do działania polskim służbom. I rzeczywiście, wiele osób, z którymi Dono-
van się kontaktował, pracowało dla kontrwywiadu. Nic jednak z tego faktu nie 
wynikło, co stanowi wyraźny przejaw słabości kontrwywiadu PRL. Po krótkim 
pobycie w Berlinie dyplomata został przeniesiony do Iranu, gdzie objął stano-
wisko konsula349.

Sprawę kryptonim „Szary” formalnie zakończono 21 maja 1963 r.350

Przypadek Donovana nie był ani najciekawszą, ani najważniejszą, ani naj-
większą, ani najdłuższą sprawą personalną założoną przez kontrwywiad w sto-
sunku do pracownika zachodniej placówki dyplomatycznej. Jej główną zaletą 
jest to, że była przeciętna – czyli typowa. Dlatego została opisana tak dokładnie. 
Świetnie obrazuje zarazem próby możliwie najbardziej wszechstronnego osacze-
nia figuranta, służącego zdobyciu materiałów kompromitujących, pozwalających 
uzależnić ofiarę od polskich służb. Próby te – co warto podkreślić – bywały nie-
skuteczne i chybione. Wynikało to nie tylko ze słabości polskich służb, lecz także 
po prostu ze stosunkowo krótkiego okresu pobytu Donovana w Polsce. 

Materiały dotyczące Amerykanina dobrze pokazują najczęstsze formy działań 
kontrwywiadu wobec dyplomatów, których podejrzewano o działalność szpiegow-
ską – inwigilację za pomocą obserwacji, dość prostych kombinacji operacyjnych 
i wykorzystania sieci agenturalnej. Widać w nich ponadto typowe cele pośrednie 
rozpracowania (gromadzenie informacji o figurancie pozwalające na rozeznanie się 

349 Ibidem, Notatka dotycząca Thomasa Donovana, 16 III 1963 r., b.p.
350 Ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Szary”,  
21 V 1963 r., b.p.
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w jego aktywności i przygotowanie kombinacji operacyjnych) oraz cele ostatecz-
ne: stwierdzenie ewentualnej działalności szpiegowskiej i zgromadzenie materiałów 
kompromitujących. SOR „Szary” dowodzi także współpracy między „bratnimi 
służbami” w inwigilacji, wymianie informacji, a nawet wspólnych akcjach. Zasta-
nawia przy tym, dlaczego w to – wcale przecież nie najważniejsze – rozpracowanie 
włożono tyle sił i środków. Być może nie było lepszych okazji?

Podchodząc do tej problematyki z przeciwnego punktu widzenia, można stwier-
dzić, że poprzez sprawy personalne da się niekiedy dostrzec podstawową formę dzia-
łalności dyplomatów: gromadzenie informacji dzięki kontaktom z Polakami. Jak 
jeszcze zobaczymy, SB miała bardzo duże problemy z oceną tej działalności: granica 
między niewinnymi kontaktami a aktywnością wywiadowczą była bardzo płynna.

Jak już wspomniano, każdy ambasador zachodniego państwa „z urzędu” po-
siadał w kartotekach MSW swoją teczkę personalną, zakładaną przez odpowied-
nią jednostkę Departamentu II. Niektóre z nich nie zachowały się wcale, inne są 
dostępne w całości, w jeszcze innych wypadkach znamy tylko część materiałów. 
Niezależnie od stopnia zachowania, były one zróżnicowane pod względem ob-
jętości, co wiązało się z aktywnością danego ambasadora, długością jego pobytu 
w Polsce, znaczeniem państwa, które reprezentował, oraz po prostu ze stopniem 
zaangażowania w inwigilację ze strony polskich służb.

Warto zwrócić uwagę, że rozpracowania dotyczące ambasadorów nie były 
z punktu widzenia kontrwywiadu najważniejsze – z reguły zakładano, że najwyższy 
przedstawiciel danego państwa w Polsce, nominowany z powodów politycznych, 
nie był oficerem wywiadu. (Dokument nr 50) Dlatego inwigilacja niższych rangą 
dyplomatów, podejrzewanych o działalność wywiadowczą, pochłaniała – tak jak 
w wypadku Donovana – więcej sił, czasu i papieru. Dokumenty mniej ważnych 
dyplomatów – ale istotniejszych z punktu widzenia kontrwywiadu – najczęściej są 
bardziej obszerne. Pamiętajmy jednak, że wiele materiałów z rozpracowań amba-
sadorów (oczywiście nie tylko) nie zachowało się do dnia dzisiejszego – nie zawsze 
zatem wiemy, jakie rozmiary miała pierwotnie dana sprawa.

Z przejrzanych przez autora wszystkich spraw operacyjnych (kwestionariuszy 
ewidencyjnych) dotyczących ambasadorów wybrano kilka przykładów, reprezen-
tujących wyróżnione w tej książce kraje, a przy tym dotyczących różnych okresów. 
Część dokumentów zachowała się w formie papierowej, inne – mikrofilmowej.

Teczka rozpracowania George’a Reddawaya (kryptonim „Bosman”), pełniące-
go funkcję ambasadora Wielkiej Brytanii w latach 1974–1978, należy do skrom-
niejszych i zawiera mniej niż sto kart351. Ten stan rzeczy wynika m.in. z faktu, że 

351 AIPN, 0204/1049, Kwestionariusz ewidencyjny: George Reddaway, [1974–1987], k. 1–94 
(błędna paginacja).
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w 1984 r. zniszczono pisma przewodnie, duplikaty oraz dokumenty techniki ope-
racyjnej, powstałe przy okazji tego rozpracowania352. Kwestionariusze ewidencyjne 
(teczki według wzoru E-17) dotyczące ambasadorów nie różniły się od materiałów 
tego typu używanych w rozpracowaniach innych kategorii figurantów. Na począt-
ku teczki umieszczano sporządzaną przez Biuro „C” MSW notatkę informacyjną 
(według druku E-46) z opracowania pod względem ewidencyjno-operacyjnym 
i archiwalnym akt sprawy (w wypadku Reddawaya sporządzono ją w końcu marca 
1980 r.353). Notatce towarzyszyła karta kontrolna EO-15 z personaliami funkcjo-
nariuszy, którzy zapoznali się z dokumentacją sprawy354.

W dalszej kolejności następowały już właściwe materiały wytworzone 
w sprawie: według obwoluty teczek EO-17 były to: wniosek o założenie kwe-
stionariusza, spis zawartości teczki według wzoru E-23, kronika najważniej-
szych wydarzeń i dokonanych czynności, wykaz osobowych źródeł informacji 
wykorzystanych w sprawie oraz, na końcu, wniosek o zaniechanie prowadze-
nia kwestionariusza. W wypadku Reddawaya dostępny jest tylko początkowy 
i końcowy wniosek. Dokument o założeniu kwestionariusza ewidencyjne-
go sporządzano we właściwej jednostce operacyjnej Departamentu II MSW 
(w sprawie brytyjskiego dyplomaty został on sformułowany w Wydziale II 
w lipcu 1974 r.355).

Następnie zazwyczaj umieszczano w teczce egzemplarze kwestionariuszy pasz-
portowych figuranta i jego rodziny. Ostatnim „oryginalnym” dokumentem był 
z kolei wspominany wniosek o zakończenie sprawy (w wypadku Reddawaya 
zatwierdzony przez zastępcę naczelnika Wydziału II MSW dopiero w marcu 
1980 r.356), po którym mogły występować „wtórne” materiały związane z archi-
walnym/technicznym opracowaniem teczki. W sprawie Reddawaya są to tylko 
dwa dokumenty z kwietnia 1984 r.: notatka o zniszczeniu części dokumentacji357 
i notatka z informacją o zmikrofilmowaniu części dokumentacji358, a także jeden 

352 Ibidem, Notatka w sprawie zniszczenia części dokumentacji sprawy dotyczącej George’a Red-
dawaya, 10 IV 1984 r., b.p. (k. 93).
353 Ibidem, Notatka informacyjna z opracowania pod względem ewidencyjno-operacyjnym i ar-
chiwalnym akt sprawy George’a Reddawaya, 31 III 1980 r., b.p. (k. 1).
354 Ibidem, Karta kontrolna EO-15: George Reddaway, b.d, b.p. (k. 2).
355 Ibidem, Wniosek o założenie kwestionariusza ewidencyjnego na George’a Reddawaya,  
25 VII 1974 r., k. 1 (błędna paginacja).
356 Ibidem, Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim 
„Bosman”, 20 III 1980 r., k. 92 (błędna paginacja).
357 Ibidem, Notatka w sprawie zniszczenia części dokumentacji sprawy dotyczącej George’a Red-
dawaya, 10 IV 1984 r., b.p. (k. 93).
358 Ibidem, Notatka dotycząca dokumentów z akt operacyjnych George’a Reddawaya 
zakwalifikowanych do zmikrofilmowania, 10 IV 1984 r., b.p. (k. 94).
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druk EO-33 z 1987 r. z informacją o wypożyczeniu akt sprawy przez Wydział V 
Biura „C”359.

Między tymi krańcowymi dokumentami znajdowały się różnego typu mate-
riały związane z inwigilacją figuranta: informacyjne notatki służbowe, meldunki 
operacyjne (np. z obserwacji), charakterystyki figuranta, korespondencja z inny-
mi jednostkami kontrwywiadu czy pionami MSW (często w ramach ustalania 
polskich „kontaktów” dyplomaty), informacje uzyskane od tajnych współpra-
cowników itp. W wypadku Reddawaya znalazło się zaledwie kilkanaście tego 
typu źródeł. W tej sprawie nie zachowały się poza tym oryginalne obwoluty 
teczki kwestionariusza ewidencyjnego (EO-17)360.

Równie skromne jak teczka Reddawaya okazują się zachowane materiały z roz-
pracowania amerykańskiego ambasadora Johna Cabota (1962–1965), mieszczące 
się na niewiele ponad stu kartach361. I w tym wypadku brakuje części teoretycznie 
obowiązkowych dokumentów. Teczkę otwiera sporządzona w 1987 r. w Archiwum 
MSW notatka informacyjna z opracowania akt sprawy. Z notatki można się dowie-
dzieć, że pierwotnie rozpracowanie składało się z sześciu tomów – do dzisiaj prze-
trwała zatem tylko drobna część362. Po niej następuje formularz EO-15: karta kon-
trolna z wykazem osób, które prowadziły sprawę oraz tych, które się z nią zapoznały. 
W wypadku Cabota na liście znalazło się tylko jedno nazwisko – odpowiedzialnego 
za rozpracowanie ambasadora starszego oficera Wydziału VIII Departamentu II 
MSW Tadeusza Gapińskiego363. Kolejnym zachowanym dokumentem jest postano-
wienie o założeniu sprawy operacyjnej obserwacji, datowane na 10 maja 1962 r.364, 
a także arkusz rejestracyjny sprawy365. Nie zabrakło kwestionariuszy wizowych i for-
mularzy paszportowych Cabota i jego żony366 – to jednak już wszystkie „biurokra-
tyczne” dokumenty. Jeszcze tylko na końcu dołączono do teczki wniosek o zakoń-
czenie sprawy, datowany na początek stycznia 1966 r. (na formularzu EO-25/61)367.

359 Ibidem, Karta EO-33: George Reddaway, 3 XI 1987 r., b.p. (k. 95).
360 Ibidem, Kwestionariusz ewidencyjny: George Reddaway, [1974–1987], k. 1–94 (błędna 
paginacja).
361 AIPN, 01224/1148, Sprawa operacyjnej obserwacji kryptonim „Danek I”, dotycząca amery-
kańskiego ambasadora Johna Cabota, [1962–1987], b.p.
362 Ibidem, Notatka informacyjna z opracowania pod względem ewidencyjno-operacyjnym i ar-
chiwalnym akt sprawy operacyjnej dotyczącej Johna Cabota, 24 IV 1987 r., b.p.
363 Ibidem, Karta kontrolna sprawy operacyjnej obserwacji kryptonim „Danek I”, b.d, b.p.
364 Ibidem, Postanowienie o założeniu sprawy operacyjnej obserwacji na amerykańskiego amba-
sadora Johna Cabota, 10 V 1962 r., b.p.
365 Ibidem, Arkusz rejestracyjny sprawy operacyjnej obserwacji kryptonim „Danek I”, [maj 
1962 r.], b.p.
366 Ibidem, Kwestionariusze wizowe i formularze paszportowe Johna i Elizabeth Cabot, [1962 r.], b.p.
367 Ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnej obserwacji kryptonim „Danek I”,  
5 I 1966 r., b.p.
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Znacznie obszerniejsza i bardziej typowa jest teczka personalna francuskiego 
ambasadora Jeana-Bernarda Raimonda (kryptonim „Disney”), reprezentujące-
go Republikę w Polsce w latach 1983–1985. Liczy ok. 250 kart, wypełnionych 
181 dokumentami, z których 178 powstało w ramach sprawy (pozostałe trzy 
są związane z opracowaniem teczki w Biurze „C” i dalszym „życiem” archiwal-
nym)368. Zgodnie z przyjętymi normami kwestionariusz rozpoczynają: wniosek 
o założenie sprawy z 14 lutego 1983 r.369, wykaz osobowych źródeł informacji, 
a także niewypełniona (co było częstą praktyką) kronika ważniejszych wydarzeń 
w sprawie. Na końcu umieszczono zaś oczywiście wniosek o zaniechanie prowa-
dzenia kwestionariusza z 15 lutego 1985 r., zatwierdzony tego samego dnia przez 
zastępcę naczelnika Wydziału VII [sic!] Departamentu II MSW370.

W teczce znalazło się m.in. ponad 40 doniesień tajnych współpracowników 
i kontaktów operacyjnych (w sprawie wykorzystywano 12 osobowych źródeł infor-
macji, w tym 11 TW371), a także blisko 50 informacji Biura „B” uzyskanych w wy-
niku obserwacji figuranta i jego kontaktów. W ramach sprawy Wydział IV (potem 
VII) Departamentu II prowadził korespondencję z MSZ, Departamentami I, III 
i IV MSW, KS MO (SUSW), KW MO (WUSW) w Białymstoku, Częstochowie, 
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Toruniu (nadsyłającymi 
meldunki operacyjne), a także z Granicznym Punktem Kontrolnym Poznań-Ławi-
ca oraz z Biurem Paszportów. Jej tematem była aktywność figuranta, ale także usta-
lanie personaliów jego polskich znajomych. Nie zabrakło przy tym zdjęć figuranta 
i jego niektórych „kontaktów”372. Była to typowa praktyka, a całą sprawę należy 
uznać za idealnie reprezentującą „średnią” w tego typu działaniach SB.

Jeszcze bardziej obszerna jest dwutomowa teczka personalna amerykańskiego 
ambasadora Richarda Daviesa (kryptonim „Atom-D”), założona w 1972 r. w Wy-
dziale I Departamentu II. W porównaniu z poprzednimi przykładami, Daviesa 
bardziej zdecydowanie podejrzewano o powiązania z tajnymi służbami. W związku 
z tym dziwi, że sprawa otrzymała status SOR, a nie SOS – prawdopodobnie w pro-
wadzonej automatycznie inwigilacji ambasadorów nie stosowano konsekwentnie 
odpowiednich kategorii spraw. Tom pierwszy składa się z 254 kart. Na obwolucie, 
na której widnieje data zmikrofilmowania (18 listopada 1981 r.), dodano dopisek 

368 AIPN, 0222/191, Kwestionariusz ewidencyjny: Jean-Bernard Raimond, [1983–1986], 
k. A–253.
369 Ibidem, Wniosek o założenie kwestionariusza ewidencyjnego na Jeana-Bernarda Raimonda, 
14 II 1983 r., k. 1.
370 Ibidem, Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego na Jeana-Ber-
narda Raimonda, 15 II 1985 r., k. 252.
371 Ibidem, Wykaz źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie nr ewidencyjny 77055, b.d., k. 3.
372 Ibidem, Kwestionariusz ewidencyjny: Jean-Bernard Raimond, [1983–1986], k. A–253.
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„Materiał i film pozostawić”. Budowa teczki jest klasyczna: po spisie zawartości 
i karcie kontrolnej, do której między 1972 a 1978 r. wpisało się czterech funkcjo-
nariuszy oraz zastępca naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW Zbigniew 
Twerd373, następuje wniosek o wszczęcie sprawy z 20 grudnia 1972 r. (na początku 
nie SOR, tylko SOS)374, arkusz informacyjny375 oraz wstępna informacja biograficz-
na o nowym dyplomacie376. Nie zabrakło też spisu osób przewijających się w spra-
wie, sporządzonego na formularzu EO-110: w tomie pierwszym wymieniono 153 
nazwiska (zarówno polskie, jak i zagraniczne)377, zaś w tomie drugim – 98 (perso-
nalia częściowo się pokrywają)378. Wbrew informacji zawartej w spisie zawartości 
teczki, zarówno w tomie pierwszym, jak i drugim brakuje kroniki sprawy. Pod 
koniec tomu pierwszego znalazł się za to wniosek o zakończenie rozpracowania, 
datowany na 14 VI 1978 r. i potwierdzony cztery dni później379.

Na część „merytoryczną” tomu pierwszego składają się 123 dokumenty: 
notatki służbowe, informacje TW czy szyfrogramy i clarisy (precyzujące dane 
biograficzne oraz fakty z pobytu ambasadora w Polsce), a także koresponden-
cja Wydziału I z Departamentami I, III, IV i VI, z Biurem „C”, Wydziała-
mi „B” KW MO w Łodzi, Lublinie i Koszalinie, Biurem Paszportów MSW, 
BOR oraz 12 fotokopii dokumentów przechwyconych przez Biuro „W”380. 
Znajduje się tu również wymiana informacji z radzieckim kontrwywiadem 
– według oficerów radzieckich Davies był związany ze służbami specjalny-
mi381. I choć w notatkach Wydziału I Departamentu II MSW powtarzano 
fakt powiązania Daviesa z CIA382, to w czasie pobytu ambasadora w Polsce nie 
znaleziono na to dowodu. Z kolei w tomie drugim znalazło się 98 podobnych 
materiałów (doszła jeszcze korespondencja z Granicznymi Punktami Kon-
trolnymi, Wydziałem Ruchu Drogowego KS MO i Biurem „B” MSW)383. 

373 AIPN, 0192/444, t. 1, Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Atom-D”: spis zawar-
tości, karta kontrolna, [1978 r.], k. 1–3.
374 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Atom–D”,  
20 XII 1972 r., k. 4.
375 Ibidem, Arkusz informacyjny: Richard Townsend Davies, [grudzień 1972 r.], k. 5–6.
376 Ibidem, Informacja dotycząca Richarda Townsenda Daviesa, 22 I 1973 r., k. 4.
377 Ibidem, Spis osób przechodzących w sprawie kryptonim „Atom-D”, [1978 r.], k. 16–22.
378 AIPN, 0192/444, t. 2, Spis osób przechodzących w sprawie kryptonim „Atom-D”, [1978 r.], k. 12–16.
379 Ibidem, t. 1, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Atom-D”,  
14 VI 1978 r., k. 231.
380 Ibidem, k. 23–233.
381 Ibidem, Informacja Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów ZSRR na 
temat Richarda Daviesa, 2 II 1973 r., k. 32–33.
382 Ibidem, Notatka informacyjna Wydziału I Departamentu II MSW na temat Richarda Davie-
sa, 6 VI 1974 r., k. 183–184.
383 AIPN, 0192/444, t. 2, k. 17–160.



239

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW (1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

Wbrew informacjom ze spisu zawartości tej teczki zabrakło w niej wykazu 
TW i KO384. Z tym tomem zapoznało się trzech funkcjonariuszy oraz naczel-
nik Zbigniew Twerd385.

Należy pamiętać, że w tego typu rozpracowaniach z czasem niszczono mate-
riały uzyskane za pomocą środków technicznych (np. podsłuchy) i brakowano 
dokumenty, w wyniku czego obecny kształt teczek nie musi odpowiadać stanowi 
z epoki. Świadczy o tym sprawa operacyjna kryptonim „Weteran”, prowadzona 
w Wydziale III Departamentu II MSW przeciw niemieckiemu ambasadorowi 
Hansowi Ruete (1972–1977). Z racji tego, że był to pierwszy ambasador RFN 
w Warszawie i sprawował to stanowisko stosunkowo długo, zgromadzono na 
jego temat aż 8 tomów dokumentacji, z czego pierwsze 2 (odpowiednio 243 
i 61 kart) stanowiły „teczkę zasadniczą”, a pozostałe (w sumie prawie 1400 kart) 
– materiały Biur „B”, „T” i „W”386. Tymczasem dzisiaj dysponujemy zaledwie 
jedną, dwuczęściową teczką, liczącą niecałe 130 kart. Znalazło się na nich m.in. 
12 doniesień tajnych współpracowników i kontaktów służbowych, a także 9 ko-
munikatów i ustaleń z obserwacji, sporządzonych w Biurze „B” MSW. Zabrakło 
kilku typowych formularzy: m.in. wykazu osób przewijających się w sprawie oraz 
– już tradycyjnie – kroniki sprawy387. Ta różnica między pierwotnymi a obec-
nymi rozmiarami rozpracowania dobrze pokazuje trudności, przed jakimi staje 
badacz analizujący tego typu materiały.

3.4.3. Środki techniczne
W inwigilacji dyplomatów, podobnie jak w innych formach rozpracowań, 

SB starała się wykorzystywać tzw. środki techniczne (czyli specjalistyczny sprzęt 
o mniej lub bardziej zaawansowanej technologii) przy próbach kontrolowania 
danej osoby czy obiektu. W wypadku zachodnich przedstawicielstw dyploma-
tycznych wyzwanie to było szczególnie trudne, ponieważ kontrwywiad musiał 
się liczyć z przeciwdziałaniami dysponującego na ogół lepszą techniką przeciw-
nika. Do podstawowych środków technicznych używanych w pracy operacyjnej 
należały podsłuchy, kamery, aparaty fotograficzne, sprzęt łącznościowy, ale także 
– jeśli trzymać się klasyfikacji stosowanej przez SB – nawet… psy.

384 Ibidem, Spis zawartości drugiego tomu SOR kryptonim „Atom-D”, [1978 r.], k. 3.
385 AIPN, 0192/444, t. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim „Atom-D”: karta kon-
trolna, [1978 r.], k. 4–5.
386 AIPN, 0204/868, Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do naczelnika 
Wydziału I Biura „C” MSW w sprawie kwestionariusza ewidencyjnego dotyczącego Hansa 
Helmuta Ruete, 24 VI 1977 r., k. 1.
387 Ibidem, Hans Ruete: kwestionariusz ewidencyjny, [1973–1984], k. 1–125 (błędna paginacja).
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Instrukcja dyrektora Biura „B” MSW z 23 listopada 1973 r. wymieniała środ-
ki techniczne, jakie powinni wykorzystywać wywiadowcy do prowadzenia obser-
wacji zewnętrznej. Klasyfikowano je następująco:

–  techniczne środki łączności, aparatura fotograficzna, filmowa, telewizyjna, 
przyrządy optyczne;

– pojazdy samochodowe;
– środki maskowania;
– inne środki techniki operacyjnej388.
Nie był to zbyt klarowny podział, nie odróżniał choćby kwestii łącznościo-

wych od wizualnych.
Nie może więc dziwić, że w kolejnych latach próbowano modyfikować tę listę. 

Instrukcja MSW z 25 kwietnia 1985 r. o szczegółowych sposobach, trybie i tak-
tyce postępowania przy stosowaniu środków technicznych389 sprecyzowała ogólne 
postulaty w tej kwestii, zawarte w zarządzeniu nr 08/85 ministra spraw wewnętrz-
nych z 4 lutego 1985 r. w sprawie stosowania środków technicznych w pracy 
operacyjno-śledczej390. Już wcześniej artykuł 14 ustawy o urzędzie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów z 14 lipca 1983 r.391 
oraz paragraf 1 uchwały nr 180 Rady Ministrów z 31 grudnia 1984 r. w sprawie 
określenia zasad użycia i rodzajów środków technicznych w celu utrwalenia śladów 
i dowodów392 zdefiniowały stosowany od dawna podział środków technicznych ze 
względu na cele ich użycia. Uznano, że zaliczają się do nich urządzenia służące do:

– kontroli rozmów telefonicznych;
– kontroli rozmów prowadzonych w różnych okolicznościach;
– kontroli korespondencji i przesyłek pocztowych;
– kontroli korespondencji telegraficznej;
– obserwacji i dokumentowania zdarzeń;
– badania fizycznego i chemicznego substancji i przedmiotów;
–  wykonania czynności przygotowawczych niezbędnych do użycia środków 

technicznych393.

388 AIPN, 1633/3315, Instrukcja Dyrektora Biura „B” MSW w sprawie organizacji i zasad wy-
konywania obserwacji oraz pracy operacyjnej, 23 XI 1973 r., b.p.
389 AIPN, 2307/119, Instrukcja ministra SW o szczegółowych sposobach, trybie i taktyce postę-
powania przy stosowaniu środków technicznych, 25 IV 1985 r., k. 15–17.
390 Ibidem, Zarządzenie nr 08/85 ministra spraw wewnętrznych w sprawie stosowania środków 
technicznych w pracy operacyjno-śledczej, 4 II 1985 r., k. 13–14.
391 DzU 1983, nr 38, poz. 172.
392 AIPN, 1585/1533, Andrzej Głowacki, Jerzy Karpacz, Niepublikowane wykonawcze akty 
normatywne do ustawy o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych 
mu organów wraz z komentarzem, Warszawa 1988, k. 28 – koperta (s. 98–112).
393 Ibidem.
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Chodziło więc o wszelkie urządzenia techniczne wykorzystywane w pracy 
operacyjnej, w tym również w inwigilacji zachodnich dyplomatów. Wątki te po-
jawiają się w innych fragmentach książki, odnoszących się do poszczególnych 
płaszczyzn aktywności kontrwywiadu i samych dyplomatów. Tutaj skupimy się 
tylko na technicznej stronie inwigilacji.

Instrukcja z 25 kwietnia 1985 r. szczegółowo opisywała procedurę obowią-
zującą przy stosowaniu środków technicznych w pracy operacyjnej, zaostrzoną 
w porównaniu do praktyk stosowanych w poprzednich dekadach. Wniosek 
o stosowanie tych środków mogli wnieść do ministra SW (lub odpowiedniego 
Szefa Służby) dyrektorzy Departamentów I–VI, Biura Śledczego, Kryminalnego 
i Studiów SB, a także szef Zarządu WSW Jednostek Wojskowych MSW oraz 
szefowie WUSW. Określono, że narzędzia te mogą być stosowane tylko w zde-
finiowanych wypadkach (przy podejrzeniach o popełnienie szczególnie poważ-
nych przestępstw, takich jak zdrada państwa); i tylko do momentu wszczęcia 
postępowania karnego394. Dopuszczano jednak wyjątki od tej reguły, co stwarzało 
spory margines swobody.

Materiały uzyskane za pomocą środków technicznych mogły być przekazane 
prokuraturze (za pośrednictwem Biura Śledczego MSW) jedynie na podstawie 
decyzji ministra SW lub Szefa Służby, popartej formalnym wnioskiem kierowni-
ka danej jednostki oraz dwiema opiniami: dyrektora Biura Śledczego o prawnych 
możliwościach wykorzystania materiałów oraz kierownika właściwej jednostki 
techniczno-operacyjnej o możliwościach wykorzystania zdobytych śladów i do-
wodów. W wypadku uzyskania pozytywnej decyzji nie wolno było przekazać 
prokuraturze oryginałów nagrań czy dokumentów, tylko duplikaty bądź ksero-
kopie/fotografie. Zakładano odpowiednie przetworzenie zdobytych materiałów, 
by mogły być zgodnie z prawem wykorzystane na procesie i dodatkowo w celu 
konspiracji metod pracy techniczno-operacyjnej395.

Po zakończeniu sprawy całą dokumentację należało zniszczyć, zgodnie 
z zarządzeniem nr 60/83 ministra spraw wewnętrznych z 29 czerwca 1983 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i sposobu postępowania z wiadomościami sta-
nowiącymi tajemnicę państwową i służbową396. Decyzję w tej sprawie podej-

394 AIPN, 2307/119, Instrukcja ministra SW o szczegółowych sposobach, trybie i taktyce po-
stępowania przy stosowaniu środków technicznych, 25 IV 1985 r., k. 15–17; zob. też AIPN, 
1585/1533, Andrzej Głowacki, Jerzy Karpacz, Niepublikowane wykonawcze akty normatywne 
do ustawy o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów 
wraz z komentarzem, Warszawa 1988, k. 28 – koperta (s. 98–112).
395 AIPN, 2307/119, Instrukcja ministra SW o szczegółowych sposobach, trybie i taktyce postę-
powania przy stosowaniu środków technicznych, 25 IV 1985 r., k. 15–17.
396 AIPN, 02168/9, Zarządzenie nr 60/83 ministra SW z dn. 29 czerwca 1983 r. w sprawie 
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mował kierownik danej jednostki operacyjnej – ponownie istniała tu więc 
możliwość manewru.

Szczególna ostrożność aparatu bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu środ-
ków technicznych wynikała z wybitnie nielegalnego charakteru zdecydowanej 
większości tego typu działań. Problem zyskiwał na znaczeniu na tak delikatnej 
płaszczyźnie dyplomatycznej: „wpadka” przy inwigilacji dyplomatów mogła pro-
wadzić nie tylko do dekonspiracji i ośmieszenia SB, ale nawet do pogorszenia 
stosunków międzypaństwowych.

Nie ulega wątpliwości, że najczęściej używanymi w praktyce środkami techniki 
operacyjnej były podsłuchy, dokumentacja fotograficzna oraz wyposażenie łączno-
ściowe. Obsługą tych pierwszych zajmowało się Biuro „T” (później Departament 
Techniki MSW), ściśle współpracujące z pionem „B”, a zwłaszcza z kontrwywia-
dem. Z punktu widzenia SB idealnym stanem byłoby, gdyby w każdym pomiesz-
czeniu każdej placówki i w mieszkaniu każdego pracownika ambasady znajdował 
się podsłuch. Tego idealnego stanu nigdy nie osiągnięto, ale większość najważ-
niejszych obiektów rzeczywiście znajdowała się na podsłuchu. Tę sieć trzeba było 
systematycznie uzupełniać, jako że placówki nieustannie walczyły z „pluskwami”, 
starając się je wykrywać397. Trwała więc ciągła akcja wprowadzania i likwidowania 
podsłuchów, prowadzona przez obie strony. (Dokument nr 35)

Jak oblicza Krzysztof Persak, w latach 1957–1962 założono podsłuchy (tzw. PT)  
na 180 spośród 380 linii telefonicznych używanych przez zachodnie placówki 
dyplomatyczne. Znamienne, że kontrwywiad był w stanie kontrolować jedynie 
mniej niż połowę linii, mimo że przecież dyplomaci stanowili podstawowy i prio-
rytetowy obiekt inwigilacji. Dodatkowe podsłuchy udało się zainstalować w 15 
budynkach ambasad i konsulatów (m.in. w placówkach Austrii, Francji, Izraela, 
Japonii, Kanady, Szwecji, Turcji, USA i Wielkiej Brytanii) oraz w 32 mieszka-
niach dyplomatów (tzw. PP – podsłuchy pokojowe)398.

Co znamienne, kontrwywiad PRL zdawał sobie sprawę, że wobec gorsze-
go zabezpieczenia polskich placówek dyplomatycznych na Zachodzie stopień 
ich penetracji przez zachodnie służby był zapewne większy niż w odwrotnym 
wypadku399. Przypuszczenia te pośrednio potwierdza w swych wspomnieniach 

szczegółowych zasad i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę pań-
stwową i służbową, 29 VI 1983 r., k. 1–27.
397 Zob. np. AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Depar-
tamentu II MSW z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1959 r., 16 I 1960 r., k. 41–53 
(błędna paginacja).
398 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 76.
399 AIPN, MSW II 3593, Informacja dotycząca pracy aparatu kontrwywiadu w latach 
1957–1962, [1963 r.], k. 14–15.
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oficer brytyjskiego kontrwywiadu Peter Wright. Opisane przez niego metody 
podsłuchiwania socjalistycznych placówek dyplomatycznych przez brytyjski 
kontrwywiad MI5 chwilami blisko przypominają analizy zawarte w spra-
wozdaniach Wydziału VIII, pokazując jednak istnienie różnic technologicz-
nych400. Również niektóre polskie źródła pośrednio sugerują podobieństwo 
problemów polskiego kontrwywiadu i jego zachodnich odpowiedników401. 
(Dokument nr 112)

SB miała ułatwione zadanie w wypadku ambasady amerykańskiej: jak pamię-
tamy, w 1963 r. oddano do użytku całkowicie nowy budynek, do którego przenie-
śli się dyplomaci. Polskie służby zadbały, by został on odpowiednio wyposażony. 
Obiekt można było „zabezpieczyć” znacznie skuteczniej i dokładniej niż istnieją-
ce już historyczne wille innych ambasad. Oczywiście Amerykanie zdawali sobie 
z tego sprawę. Tuż po oddaniu nowego gmachu – w 1964 r. – doszło do dużego 
skandalu: w nowo wybudowanej przez Polaków siedzibie odkryto rozbudowaną 
sieć zamontowanych mikrofonów. Fakt ten podkreślały inne zachodnie placówki 
dyplomatyczne w Warszawie402. Sprawa skłoniła zapewne personel tych instytucji 
do przeszukania własnych lokali.

Warto pamiętać, że już wcześniej wypadek amerykański był wyjątkowy. Jak 
pisaliśmy, w 1956 r. Amerykanie podpisali umowę państwową z PRL, na mocy 
której rodzina Czetwertyńskich wydzierżawiła posesję przy Al. Ujazdowskich na 
potrzeby amerykańskiego przedstawicielstwa. Także wtedy kontrwywiad, znając 
przyszły los obiektu, mógł go odpowiednio „przygotować”. Prawdopodobnie już 
od 1957 r.403 polskie służby zaczęły prowadzić podsłuchiwanie budynku amba-
sady. Wydział VIII Departamentu II MSW posiadał podsłuchy w najbardziej 
strzeżonych pomieszczeniach starego budynku: w pokoju szyfrów, poczty dy-
plomatycznej, a także archiwum. Przed skandalem z 1964 r. podsłuchy działały 
ponadto w mieszkaniach niższego personelu placówki (m.in. wartowników)404. 
(Dokumenty nr 22, 26, 28, 34)

W ramach podsłuchiwania obiektów dyplomatycznych skupiano się rów-
nież na bardziej wyspecjalizowanych jednostkach. W latach sześćdziesiątych 

400 P. Wright, P. Greengrass, Łowca szpiegów…, s. 119–134 i n.
401 Zob. np. AIPN, 0731/9, Informacja Zarządu II Sztabu Generalnego WP na temat działalno-
ści amerykańskich służb specjalnych w zakresie profilaktyki kontrwywiadowczej, 18 IX 1985 r., 
k. 106–108.
402 Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945–1970, oprac. M. Nurek, Warszawa 
2003, s. 321.
403 Krzystof Persak przesuwa tę datę na marzec 1958 r., K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 92.
404 Zob. np. AIPN, 00231/179, t. 2, Streszczenie rozmów przeprowadzonych na obiektach Are-
na I, II i III w dniach 5–6 II 1962 r., k. 36–37.
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Wydział II, we współpracy z Wydziałem VIII/V Departamentu II MSW, anali-
zował podsłuchy z obiektu „Przepustka”, czyli Permit Office (Biura Przepustek 
na Niemcy Zachodnie)405. Podobnie rozpracowywano amerykańsko-brytyjskie 
Biuro Tłumaczeń (Press Summary), a także działającą przy ambasadzie USA 
Komisję Roszczeń, rozpatrującą sprawy znacjonalizowanego amerykańskiego 
mienia w Polsce, noszącą kryptonim „Interes”406.

Cele używania podsłuchów nie były, wbrew pozorom, jasno sprecyzowane. 
W zależności od podsłuchanej treści decydowano się na różne wykorzystanie 
zgromadzonych danych. Najczęściej służyły one albo skompletowaniu mate-
riałów kompromitujących, albo poznaniu trybu życia danego figuranta (czy 
sposobu użytkowania danego pokoju, lokalu), albo też gromadzeniu ciekawych 
politycznie wypowiedzi, np. o planowanych działaniach placówki, stosunku dy-
plomaty do danego wydarzenia, a także ocen, analiz politycznych itp. Krótko 
mówiąc, kontrwywiad starał się stwierdzić, co tak naprawdę myślą zachodni 
dyplomaci.

W okresie rządów Gomułki najciekawsze z tych opinii szef MSW Mieczysław 
Moczar, wraz z odręcznymi adnotacjami pisanymi na małych karteczkach, prze-
syłał do biura „Towarzysza Wiesława”407. Dotyczyły one najróżniejszych kwestii, 
np. stosunku pracowników ambasad do audycji Radia Wolna Europa408. W po-
zostałych wypadkach podsłuchiwane treści z reguły sprowadzały się do niewiele 
znaczących plotek czy spraw osobistych.

Dlatego też, przeglądając opasłe tomy stenogramów i streszczeń nagrań 
z podsłuchów – zarówno działających w prywatnych mieszkaniach, jak i w biu-
rach – można wysnuć wniosek, że rzadko kiedy przynosiły one ciekawe z punktu 
widzenia kontrwywiadu informacje. Dyplomaci najczęściej zdawali sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa i rzeczywiście ważne rozmowy prowadzili w miejscach za-
bezpieczonych przed możliwością podsłuchiwania.

Z tego powodu zapisy podsłuchów zwykle przypominają scenariusz kiep-
skiego i nudnego tasiemca telewizyjnego, w którym niemal nic się nie dzieje. 

405 Ibidem, t. 15, Streszczenie rozmowy przeprowadzonej na obiekcie „Przepustka” w dniu  
1 lutego 1963 r., 2 II 1963 r., k. 20–21.
406 Zob. np. ibidem, t. 9, Streszczenie rozmów przeprowadzonych na obiekcie „Interes” 14 i 15 
stycznia 1963 r., 16 I 1963 r., k. 38–39; zob. akta rozpracowania kierownika Komisji, Williama 
Barretta (kryptonim „Szperacz) w: AIPN, 0208/1846, t. 1–2.
407 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 5, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekre-
tariatu KC PZPR, 16 I 1959 r., k. 35–38 oraz inne zapisy podsłuchów z adnotacjami Moczara 
z lat 1957–1970, zgromadzone w: AIPN 01062/19, t. 3–10.
408 Ibidem, t. 5, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC PZPR,  
16 I 1959 r., k. 35–38.



245

METODY INWIGILACJI DYPLOMATÓW (1956–1989). JAK INWIGILOWANO?

Doprawdy, trudno zrozumieć funkcjonariuszy SB, którzy skrupulatnie zapisy-
wali, że np. jeden z urzędników brytyjsko-amerykańskiego Biura Tłumaczeń 
zapytywał swą pomoc domową, panią Jadzię, czy udało jej się kupić mięso; 
ponadto metodycznie odnotowywali, kto i kiedy odkładał lub podnosił słu-
chawkę telefonu409. Zapisywali też – nawet w streszczeniach – błahe czynności 
administracyjne i nic nieznaczące wymiany zdań. Podobnych informacji moż-
na znaleźć wiele i to one najczęściej pojawiały się w tego typu dokumentach. 
Nawet polityczne dyskusje podsłuchiwanych dyplomatów niewiele w sumie 
dawały kontrwywiadowi, prócz możliwości szczegółowego odtworzenia poglą-
dów danej osoby. SB traciła bardzo dużo czasu na często bezproduktywną dzia-
łalność. (Dokumenty nr 27, 28, 40) 

Oczywiście nie można przesadzać z negatywną oceną przydatności tego typu 
materiałów. Z powodzi błahych faktów udawało się niekiedy wyłowić rzeczy 
nieco bardziej interesujące. Ich wyłuskanie nie byłoby możliwe bez żmudnego 
śledzenia wszystkich zapisanych dźwięków. Nie ulega wątpliwości, że podsłu-
chiwanie rozmów prowadzonych w biurach urzędników ambasad stanowiło 
często podstawę (mniej lub bardziej zasadną) do podjęcia obserwacji danej oso-
by. Jak sugerują źródła, pracownicy Biura „T”, nasłuchujący rozmowy prowa-
dzone w danej placówce, informowali kolegów z Biura „B” o najciekawszych 
polskich rozmówcach. W ten sposób wybierano ich do dalszej inwigilacji. Taki 
los spotkał np. pewną osobę, która 6 października 1959 r. o godz. 10.10 roz-
poczęła rozmowę z radcą ambasady amerykańskiej Frankiem Siscoem na temat 
protestów społecznych wywołanych brakami w dostawach mięsa410. Jak widać, 
w inwigilacji dyplomatów polskie służby interesowały pojawiające się przy oka-
zji wątki krajowe.

Dzięki podsłuchom kontrwywiad mógł zorientować się w planowanych wy-
jazdach w teren pracowników ambasad. Tak stało się np. 23 maja 1960 r., kiedy 
to pracownikom Biura „T” udało się uzyskać informacje o wypadzie jednego 
z dyplomatów amerykańskich. Miał on zamiar udać się w tygodniową podróż 
w celu sprawdzenia, czy polskie i radzieckie lotnictwo przeprowadzało jakieś 
przegrupowania lub zmiany. Co ciekawe, nie zamierzał robić zdjęć, których po-
siadano już wystarczająco wiele. Materiał z tego samego podsłuchu sugerował 
także, że Wielka Brytania, Francja i Kanada starały się współpracować (nie bez 

409 AIPN, 00231/179, t. 9, Streszczenie rozmów przeprowadzonych na obiekcie „Interes” 
w dniach 27–28 listopada 1962 r., 29 XI 1962 r., k. 93–96.
410 AIPN, 01062/19, t. 6, Komunikat Sekcji IV Wydziału II Biura „T” dotyczący obserwacji 
obiektu „Baza” z 6 października 1959 r., 7 X 1959 r., k. 117–121.
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zgrzytów) w zdobywaniu informacji o sytuacji w Polsce411. Tego typu informacje 
były dla kontrwywiadu najcenniejsze.

Za pomocą podsłuchów można więc było zdobyć poszlaki dotyczące szpie-
gowskiej działalności ambasad. Z racji faktu, że taką działalność szczególnie 
chroniono, rzadko zdarzało się, by ukryty mikrofon wyłowił tego typu dane. 
Najczęściej podsłuchujący funkcjonariusze musieli zadowolić się domysłami, 
czasem bardzo wątpliwymi. Na przykład w październiku 1960 r. pracownicy 
Biura „T” „obsługujący” ambasadę USA donosili: „ambasador znajduje się w po-
koju z Magistrettim (?). Przeglądają coś przez cały czas trwania nagrania i tylko 
od czasu do czasu wypowiadają szeptem jakąś uwagę. Można jedynie zrozumieć 
słowo «śledzenie» oraz «i tu jest ta szkoła». Reszta jest niezrozumiała”412. Mogło 
to oznaczać wszystko i nic.

Kontrwywiad starał się – w wypadku najbardziej podejrzanych dyplomatów 
– zakładać podsłuchy w lokalach gastronomicznych, gdzie pracownicy ambasad 
spotykali się z Polakami. W ten sposób poznano treść cześci rozmów prowadzo-
nych na początku lat siedemdziesiątych przez Nigela Thorpe’a i Colina Budda, 
pracowników ambasady brytyjskiej uznanych za oficerów Secret Intelligence Servi-
ce413. Notabene podejrzenia te mogły być bezpodstawne, biorąc pod uwagę zbyt 
bogatą – jak na oficerów wywiadu – karierę dyplomatyczną obu Brytyjczyków414.

Podsłuchy okazywały się niejednokrotnie bardzo pomocne w identyfikacji 
oferentów – Polaków proponujących zachodnim dyplomatom współpracę wy-
wiadowczą. W październiku 1982 r. Departament II otrzymał z pionu techniki 
MSW informację o rozmowie telefonistki zatrudnionej w ambasadzie USA z nie-
znanym mężczyzną. Rozmowę udało się podsłuchać. Mężczyzna prosił o kontakt 
z attaché wojskowym lub „kimś z wywiadu” i sugerował, że jest żołnierzem. De-
partament II szybko zlecił wywiadowcom Biura „B”, by ci, z punktów zakrytych 
skierowanych na amerykańską ambasadę, spróbowali w ciągu paru dni zidenty-
fikować człowieka, którego wygląd byłby typowy dla żołnierza. Ostatecznie wy-
selekcjonowano podejrzaną osobę, która spędziła w ambasadzie ponad godzinę. 

411 Ibidem, t. 7, Komunikat Sekcji IV Wydziału II Biura „T” MSW dotyczący obserwacji 
obiektu „Baza” z 23 maja 1960 r., 24 V 1960 r., k. 92–93. Więcej na temat tej współpracy 
zob. m.in. w: J. Tebinka, Służby specjalne Wielkiej Brytanii i Polski w XX wieku. Problem 
współpracy i realizacji [w:] Czas XX wieku – nie tylko w polskiej perspektywie, red. R. Wapiń-
ski, Gdańsk 2000, s. 207–236.
412 AIPN, 01062/19, t. 7, Informacja Sekcji IV Wydziału II Biura „T” MSW, 13 X 1960 r., k. 119.
413 AIPN, 01228/2876, t. I, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności rezy-
dentury wywiadowczej w ambasadzie Wielkiej Brytanii w I kwartale 1972 r., 11 IV 1972 r., 
k. 109–115 (z załącznikiem).
414 Zob. np. http://www.qcappointments.org/?page_id=95; http://www.zoominfo.com/#!se-
arch/profile/person?personId=138675103&targetid=profile (dostęp: 7 IV 2013 r.).
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Funkcjonariusze obsługujący punkt sygnalizacyjny w tajnym miejscu obserwacji 
poinformowali o wyjściu podejrzanego specjalną grupę operacyjną, która zatrzy-
mała mężczyznę. Okazał się nim żołnierz armii radzieckiej, który chciał się po-
dzielić z Amerykanami informacjami wojskowymi, aby uzyskać azyl415. Niestety 
niemożliwe jest, na podstawie tego typu pojedynczych wypadków, określenie 
odsetka ustalanych w ten sposób oferentów.

Co interesujące, kontrwywiad, chcąc otrzymać jak najpełniejszy obraz stra-
tegii dyplomatycznej placówek zachodnich (zarówno w wymiarze stosunków 
bilateralnych, jak i w kontekście międzynarodowym), nie wahał się nawet pod-
słuchiwać dyplomatów z „bratnich krajów” – o ile gościli oni w „okablowanych” 
pomieszczeniach zachodnich ambasad. W innym wypadku podsłuch był – przy-
najmniej formalnie – zabroniony. Na przykład 4 maja 1962 r. Biuro „T” nagrało 
rozmowę przeprowadzoną między ambasadorami amerykańskim i radzieckim. 
Co znamienne, streszczenie rozmowy sporządzono dopiero pięć dni później, 
choć przeważnie procedura trwała co najwyżej dzień416. Czy w tym wypadku ko-
nieczna była zgoda oficerów radzieckich? Można przypuszczać, że przedstawiciel 
Moskwy zdawał sobie sprawę z istnienia podsłuchów w siedzibie jego amerykań-
skiego odpowiednika, gdzie toczyła się rozmowa. Być może dlatego nie zawierała 
ona wielu interesujących treści.

Jakiego sprzętu używano w ramach podsłuchiwania dyplomatów? W poło-
wie lat sześćdziesiątych w tego typu inwigilacji stosowano podsłuch przewodo-
wy, radiowy, a także osobne nadajniki używane w lokalach gastronomicznych. 
W podsłuchu przewodowym zamiast konwencjonalnych mikrofonów starano 
się wprowadzać miniaturowe mikrofony kontaktowe ze wzmacniaczami (wyróż-
niano sześć typów tego sprzętu). Miały wielkość kostki cukru i były trzykrotnie 
mniejsze od starszych modeli. Na 1967 r. planowano wykonanie stu sztuk pięciu 
typów tych mikrofonów. Inną nowinką techniczną był miniaturowy, ceramiczny 
mikrofon-sonda ze wzmacniaczem. Miał on zastąpić sondę określaną mianem 
KCM ze wzmacniaczem, używaną w 1966 r. Również i ten sprzęt był trzykrotnie 
mniejszy od starego: tworzył go walec o średnicy 12 mm i wysokości 18 mm. Na 
rok 1967 także planowano produkcję stu sztuk. Usprawniano równocześnie – 
przynajmniej deklaratywnie – sprzęt do instalacji podsłuchów417.

415 AIPN, 01521/2680, Lechosław Kwiatkowski, Marek Poklepa, Udział tajnej obserwacji zewnętrz-
nej w procesie rozpoznawania i wykrywania wywiadowczej działalności pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie w latach 1983–1985, Legionowo 1987, b.p. (s. 72–73).
416 AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II Biura „T” MSW, Streszczenie z rozmowy 
z obiektu „Piotr” 4 maja 1962 r., 9 V 1962 r., k. 89–92.
417 AIPN, 1585/103, Zakład Techniki Specjalnej MSW, Rozwój techniki operacyjnej dla po-
trzeb Biura „T” i Biura „B” w latach 1966–1967, [1967 r.], k. 309–314.
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W wypadku podsłuchu pokojowego radiowego używano nadajników bate-
ryjnych. Zgodnie z logiką postępu technologicznego dążono do miniaturyzacji 
tych urządzeń. Były one dosyć wrażliwe na warunki zewnętrzne, głównie tempe-
raturę. Wprowadzano poza tym kwarcowe nadajniki nasobne (umieszczane na 
odzieży TW), zapewniające stabilne przekazywanie podsłuchiwanej rozmowy na 
odległość nawet do 500 m. Przy tym miały one małe rozmiary (pudełka zapałek) 
i długi czas funkcjonowania (od 7 godzin do 7 dób). SB posiadała jednak niewie-
le tego typu urządzeń (do 1967 r. zaledwie dziesięć sztuk)418.

Specyficznym zadaniem nadajników używanych w lokalach była redukcja 
szumów i wyłowienie jednej grupy dźwięków, których źródłem powinna być 
podsłuchiwana rozmowa. W połowie lat sześćdziesiątych próbowano ekspery-
mentować z metodą połączenia nadajnika z subminiaturowym mikrofonem 
kontaktowym. Umożliwiało to lepsze ukrycie sprzętu (nie było potrzeby two-
rzenia otworów dla wlotu fal dźwiękowych), np. w popielniczkach, wazonach, 
ozdobach. Pracowano też nad innymi nowymi typami urządzeń: nadajnikiem 
sieciowym (instalowanym w gniazdkach sieciowych), miniaturowym nadajni-
kiem bateryjnym, urządzeniem do zdalnego sterowania nadajnikami PP, unowo-
cześnionym nadajnikiem nasobnym czy też podsłuchem samochodowym. Wy-
suwano poza tym odważne projekty bazujące na technice laserowej i radarowej, 
ale aż do końca istnienia PRL nie osiągnięto na tym polu znaczących sukcesów. 
Mimo to pracownicy Zakładu Techniki Specjalnej MSW w 1967 r. chwalili się, 
że polski sprzęt nie odstawał od modeli produkowanych w innych krajach demo-
kracji ludowej, choć przyznawali, że w NRD stosowano nieco lepsze nadajniki 
do podsłuchu pokojowego, a w Bułgarii potrafiono już wykorzystywać urządze-
nia przyczepiane na odzieży figuranta419. (Dokument nr 67)

Najpopularniejszym sprzętem używanym przez Biuro „B” MSW i kontrwy-
wiad były jednak tradycyjne mikrofony-sondy i wzmacniacze. W 1965 r. Zakład 
Techniki Specjalnej wyprodukował odpowiednio 650 i 380 sztuk tych urządzeń, 
a rok później: 750 i 1095420. Liczby te zmuszają do ostrożnego oceniania skali 
wprowadzania nowinek technicznych do pracy operacyjnej, skoro zwiększano pro-
dukcję starych modeli.

W wewnętrznych materiałach przyznawano się zresztą do kłopotów technicz-
nych. Największe problemy stwarzało nagrywanie rozmów w hałaśliwych loka-
lach czy podstawionych taksówkach. W takich sytuacjach stosowano wyspecja-
lizowane minifony. Jakość nagrań, z powodu naturalnych szumów i hałasów, 

418 Ibidem.
419 Ibidem.
420 Ibidem.
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najczęściej była jednak bardzo słaba, a większość zapisów – przynajmniej w po-
łowie lat sześćdziesiątych – nie nadawała się do użytku421.

W tym samym czasie Zakład Techniki Specjalnej MSW eksperymentował rów-
nież z podsłuchami telefonicznymi. Opracowano kilka nowych modeli urządzeń tego 
typu, mających usprawnić tę działalność i poprawić konspirację pracy. Na potrze-
by podsłuchu w doraźnych punktach testowano urządzenie „Sowa W”: przenośny, 
tranzystorowy sprzęt umożliwiający kontrolowanie do pięciu obiektów jednocześnie. 
Mieściło się ono w średnich rozmiarów walizce. Inną nowością był tzw. wzmacniak 
przelotowy. Umożliwiał on autonomiczną kontrolę aparatów telefonicznych odle-
głych od punktu odbioru nawet do 50 km. W fazie projektów znajdowały się inne 
gadżety: „A.S.” (urządzenie wykorzystujące technikę cyfrową do kontroli rozmów 
międzynarodowych), „ARA” (urządzenie identyfikujące abonentów dzwoniących do 
figuranta, konstruowane we współpracy z Politechniką Warszawską) czy też „Osie-
dle” (urządzenie do podsłuchu telefonicznych central osiedlowych czy blokowych). 
Jednak podobnie jak w wypadku podsłuchów używanych w pomieszczeniach, nadal 
najczęściej stosowano tradycyjne automatyczne urządzenia podsłuchowe: w 1965 r. 
wyprodukowano ich 335 sztuk, a rok później – 316422. (Dokument nr 67)

Z problematyką podsłuchów wiązały się niekiedy sprawy dotyczące łączności. 
Zastosowanie różnego rodzaju sprzętu w tym zakresie miało dwa podstawowe 
cele: zabezpieczenie własnych kanałów komunikacyjnych oraz wniknięcie w sys-
temy łącznościowe przeciwnika.

W latach sześćdziesiątych Biuro „B” MSW dysponowało rozwiniętym syste-
mem radiołączności UKF, zapewniającym niezbędną komunikację między wy-
wiadowcami, radiowozami, punktami zakrytymi a centralą biura czy wydziałami 
obserwacyjnymi. Bez tej łączności powodzenie akcji obserwacyjnej byłoby prak-
tycznie niemożliwe. O ile nie brakowało radioaparatury samochodowej i stacjo-
narnej, o tyle istniały spore kłopoty z zaopatrzeniem funkcjonariuszy w osobiste 
krótkofalówki, a także z zamontowaniem odpowiedniego sprzętu na motorach; 
zwłaszcza w strukturach terenowych423.

Do drugiej połowy tej dekady do szyfrowania łączności prowadzonej w ra-
mach pracy operacyjnej wykorzystywano dość prymitywną i żmudną technikę 
tablic kodowych. W celu usprawnienia kodowania Zakład Techniki Specjalnej 

421 Zob. np. AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW na Kolegium 
MSW, [kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
422 Ibidem, Zakład Techniki Specjalnej MSW, Rozwój techniki operacyjnej dla potrzeb Biura 
„T” i Biura „B” w latach 1966–1967, [1967 r.], k. 315–316.
423 Ibidem, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW na Kolegium MSW, [kwiecień 
1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
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MSW zaczął opracowywać urządzenie o kryptonimie „Wilga”. Był to radiotele-
fon współpracujący z szyfratorem, umożliwiający porozumiewanie się bez stoso-
wania kodów. W 1967 r. planowano produkcję 10 sztuk tego sprzętu. Docelowo 
producentem miały być Zakłady MORS w Gdańsku424. Mimo tych innowacyj-
nych prób zachodni dyplomaci – jak jeszcze zobaczymy – potrafili skutecznie 
nasłuchiwać wywiadowców i funkcjonariuszy SB. (Dokument nr 67)

Swoje sukcesy w tej dziedzinie miały być może i polskie służby. Według Petera 
Wrighta na początku lat sześćdziesiątych polski kontrwywiad, dzięki pomocy ze 
strony Rosjan, przynajmniej częściowo rozpracował system krótkofalowej łącz-
ności agentów CIA, używany m.in. w Polsce425. Brak jednak bliższych danych 
w tej sprawie. Znamienne jest, że do tego ewentualnego sukcesu przyczynili się 
przede wszystkim funkcjonariusze radzieccy.

W latach siedemdziesiątych w łączności między wywiadowcami Biura „B” 
stosowano trzy główne rodzaje radiostacji: przenośne, samochodowe i nasobne. 
Przenośne i nasobne radiostacje (radiotelefony) wykorzystywano do bezpośred-
nich kontaktów między wywiadowcami, między wywiadowcami a punktami 
zakrytymi i radiowozami, a rzadziej do kontaktu z centralą radiową. Do tego 
ostatniego celu częściej używano radiostacji samochodowych. Centrala była wy-
posażona w sprzęt stacjonarny: radiostacje nadawczo-odbiorcze i pulpit zdalnego 
sterowania. Tworzyły one system urządzeń radiotechnicznych i telefonicznych, 
zapewniających m.in. połączenie wywiadowców z abonentami miejskiej sieci 
telefonicznej. Łączność przewodową i radiowo-przewodową stosowano z kolei 
w stałych punktach obserwacji. Zdawano sobie sprawę, że wadą łączności ra-
diowej jest możliwość jej podsłuchiwania przez dysponujących zaawansowanym 
sprzętem dyplomatów. Jak przyznawano w SB, łączność radiowa stanowiła naj-
słabszy punkt technicznej obsługi obserwacji426.

Dlatego też nie ustawano w próbach technicznych usprawnień w zakresie 
wewnętrznej łączności. Jednak nie zawsze sprawdzały się one w praktyce. W la-
tach osiemdziesiątych Biuro „B” MSW zaczęło używać do prowadzenia obser-
wacji zewnętrznej radiokompasu samochodowego (najczęściej typu RKS 2602), 
zwanego w skrócie radiopelengatorem. Teoretycznie mógł on stanowić istotne 
usprawnienie pracy funkcjonariuszy Biura, umożliwiając stałe śledzenie ruchów 

424 Ibidem, Zakład Techniki Specjalnej MSW, Rozwój techniki operacyjnej dla potrzeb Biura 
„T” i Biura „B” w latach 1966–1967, [1967 r.], k. 319.
425 P. Wright, P. Greengrass, Łowca szpiegów…, s. 139.
426 AIPN 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 109–115).
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pojazdu dyplomaty i minimalizując ryzyko dekonspiracji, związane z prowadze-
niem bezpośredniej obserwacji. Zastosowanie tego urządzenia wymagało jednak 
dużego nakładu sił i środków – trzeba było doprowadzić do sytuacji umożliwia-
jącej bezkarne zbliżenie się do opuszczonego samochodu dyplomaty i zamon-
towanie nadajnika. Dlatego rozwiązanie to rzadko przydawało się w rozpraco-
wywaniu szczególnie interesujących kontrwywiad terenowych podróży attaché 
wojskowych, którzy z zasady nie nocowali w hotelach i spali w samochodach. 
Niemal równie ważny jak założenie sprzętu (nazywanego też „podrzutką”) był 
jego demontaż: pozostawienie urządzenia groziło tym, że wcześniej czy później 
zostanie ono odkryte427.

Radiopelengator składał się z nadajnika z zasilaczem (montowanym do kabli 
prowadzących do gniazdka zapalniczki), magnesów, za pomocą których mon-
towano urządzenie do podwozia samochodu, oraz odbiornika. W zależności 
od tego, czy obserwowany pojazd stał, czy jechał, nadajnik nadawał odmienny 
sygnał. Dzięki odbiornikowi i montowanym na dachu samochodu należącego 
do funkcjonariuszy Biura „B” niewielkim składanym antenom, możliwe było 
dokładne określenie lokalizacji pojazdu. Odbiornik, wyposażony we wskaźnik 
kierunku i wskaźnik natężenia pola, umożliwiał ponadto przybliżone określenie 
odległości do śledzonego pojazdu428.

Nadajnik, działający na falach ultrakrótkich, ważył zaledwie 90 gramów, ale 
– jak na urządzenie szpiegowskie – miał znaczne rozmiary (150 × 80 × 45 mm). 
Wadą był też niewielki zasięg: w zależności od ukształtowania terenu wahał się 
on od 1,5 do 3,5 km. Sygnał zniekształcał się poza tym w terenie zabudowanym, 
w pobliżu linii wysokiego napięcia, dużych konstrukcji stalowych czy większych 
kompleksów leśnych. Co więcej, urządzenie w pełni sprawnie działało tylko 
przez 24 godziny, potem systematycznie spadała moc sygnału nadawczego429. 
(Dokument nr 121)

Potencjalne korzyści ze stosowania radiopelengatora były więc obarczone 
wieloma zastrzeżeniami. O wykorzystywaniu tego sprzętu tylko w wyjątkowych 
sytuacjach świadczy fakt, że zgody na jego użycie musiał udzielić podsekretarz 
stanu w MSW430. Taka akcja w stosunku do dyplomaty posiadającego immunitet 
była przecież nielegalna i groziła kompromitacją dyplomatyczną.

427 Ibidem, Roman Wierzchowski, Kontrola wyjazdów w teren rezydentury uplasowanej w am-
basadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie przez Biuro „B” MSW przy zastosowaniu radiopelen-
gatora, Legionowo 1987, b.p. (s. 13–15, 18).
428 Ibidem.
429 Ibidem.
430 Ibidem.
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Szybki postęp techniczny na polu elektroniki, dokonujący się w latach osiem-
dziesiątych, działał głównie na korzyść dyplomatów, jednak i kontrwywiadowi 
udawało się na nim choć trochę skorzystać. W drugiej połowie tej dekady zaczęto 
stosować nowy analizator widma firmy Tektronix, który pozwalał na wykrycie 
słabych emisji oraz wysokich częstotliwości promieniowania elektromagnetycz-
nego. Gadżet ten umożliwiał zakłócanie łączności i zabezpieczeń elektromagne-
tycznych w słabiej chronionych ambasadach mniejszych państw431.

Duże efekty przyniosło także zastosowanie specjalnego „symulatora mikropro-
cesorów”, który pozwalał na wniknięcie w niektóre działania komputerów użyt-
kowanych w zachodnich placówkach. Kontrwywiad chwalił się, że dzięki temu 
tajemniczemu symulatorowi udało się przeniknąć do systemu informatycznego 
Departamentu Stanu wykorzystywanego do łączności z amerykańskimi konsula-
tami432. Jeśli informacje te można uznać za prawdziwe (brak jednoznacznego ich 
potwierdzenia), byłyby świadectwem poważnego sukcesu polskich służb.

Z drugiej strony, w tym samym czasie dyrektor Departamentu II MSW przy-
znawał, że funkcjonariusze podległego mu pionu nie byli w stanie przeniknąć do 
elektronicznych systemów szyfrowania stosowanych przez zachodnie wywiady, mimo 
współpracy z Biurem RKW i Biurem „A”. Podkreślano, że do rozpracowania tych sys-
temów konieczne byłoby lepsze zaopatrzenie w aparaturę elektroniczną, a także zdo-
bycie wzorów sprzętu stosowanego przez zachodnie służby433. Paradoksalnie, pierwsze 
z tych zadań mogło sprawić więcej kłopotów, z racji zapaści finansowej państwa.

W latach osiemdziesiątych starano się też zwiększyć wątpliwe bezpieczeństwo 
własnych kanałów komunikacyjnych. Od połowy dekady, w celu utrudnienia 
nasłuchu łączności radiowej kontrwywiadu i utajnienia przekazywanych tą dro-
gą informacji, stosowano tzw. przystawki selektywnego wywoływania, noszące 
oznaczenie PSV. Służyły one utajnianiu komunikatów radiowych z wykorzysta-
niem szyfrów cyfrowych lub tonowych434.

Jedną z metod stosowanych szczególnie często wobec zachodnich dyplo-
matów przez Wydział VIII/V Departamentu II oraz jednostki geograficzne 
był PDF – punkt dokumentacji fotograficznej (czy też podgląd dokumentacji 

431 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat nowego systemu 
łączności w ambasadzie USA w Warszawie, [kwiecień 1988 r.], k. 40–43.
432 Ibidem.
433 AIPN, 0731/29, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat podsłuchu 
systemów szyfrowych obiektów przeciwnika drogą radiową i poprzez sieć energetyczną,  
18 VI 1988 r., k. 52–53.
434 AIPN, 01521/2680, Lechosław Kwiatkowski, Marek Poklepa, Udział tajnej obserwacji ze-
wnętrznej w procesie rozpoznawania i wykrywania wywiadowczej działalności pracowników dy-
plomatycznych ambasady USA w Warszawie w latach 1983–1985, Legionowo 1987, b.p. (s. 88).
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fotograficznej). Metoda ta, polegająca – jak sama nazwa wskazuje – na robie-
niu zdjęć z ukrycia, w zamierzeniach kontrwywiadu służyła przede wszystkim 
zdobyciu kompromitujących materiałów, które można było wykorzystać do 
ewentualnego szantażu435. Nierzadko PDF zakładano w mieszkaniach czy ga-
binetach dyplomatów wraz z podsłuchami. Taki zestaw zamontowano np. pod 
koniec 1958 r. w gabinecie szefa placówki „Karmel”, czyli konsulatu francu-
skiego w Krakowie436.

Ogólnie PDF mógł być realizowany zarówno w ramach obserwacji towarzy-
szącej (funkcjonariusze poruszali się za figurantem), jak i prowadzonej ze sta-
łych punktów zakrytych. Oba typy należały oczywiście do obserwacji tajnej437. 
W niektórych wypadkach (coraz częstszych, w miarę upływu lat) do podglądu 
fotograficznego dodawano miniaturową kamerę, umożliwiającą filmowanie 
z ukrycia.

Mimo tego, że najważniejszym rezultatem stosowania PDF miało być zdoby-
cie „komprmateriałów”, najbardziej podstawowym i zdecydowanie najczęstszym 
zadaniem było po prostu bierne dokumentowanie działalności dyplomatów, 
bądź też identyfikowanie ich samych oraz ich polskich „kontaktów”. Dokumen-
tacja zdjęciowa stanowiła elementarną czynność i zarazem efekt obserwacji ze-
wnętrznej. Od lat sześćdziesiątych Biuro „B” corocznie przesyłało dziesiątki ty-
sięcy fotografii do jednostek operacyjnych438. Funkcjonariusz pracujący w stałym 
punkcie obserwacji w pobliżu budynku danej ambasady z zasady fotografował 
każdego petenta, wykonując nieraz kilkaset zdjęć dziennie.

Niewiele z nich rokowało nadzieje na dalsze wykorzystanie. Na przykład 
w całym 1985 r. Biuro „B” MSW wykonało tylko 1254 „ciekawsze zdjęcia fi-
gurantów i kontaktów” (chodziło o dyplomatów amerykańskich i ich polskich 
znajomych). Określenie „ciekawsze” na pewno nie należało do precyzyjnych 
i niewiele mówiło o faktycznej wartości tego wyselekcjonowanego materiału. 
Jak obliczano, pracownik obsługujący punkt zakryty przed ambasadą USA 
wykonywał w tym czasie ok. trzystu fotografii dziennie439. Wertowanie tego 

435 Por. K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 82.
436 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1958 r., 16 I 1959 r., k. 40–52 (błędna paginacja).
437 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 100–101.
438 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW na Kolegium MSW, 
[kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
439 AIPN, 01521/2680, Lechosław Kwiatkowski, Marek Poklepa, Udział tajnej obserwacji zewnętrz-
nej w procesie rozpoznawania i wykrywania wywiadowczej działalności pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie w latach 1983–1985, Legionowo 1987, b.p. (s. 72, 86).
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materiału i wyłuskiwanie interesujących wypadków zabierało bardzo dużo cza-
su i – jak pokazują liczby – nie przynosiło wymiernych efektów.

Jednym ze specyficznych celów zakładania PDF było zdobycie szyfrów do 
kodów kas pancernych używanych w ambasadach. Starano się tak umieścić 
sprzęt, by pozwalał on dostrzeć kombinację szyfrową wprowadzaną przez ob-
sługującego kasę dyplomatę. Rozpoznanie do tego typu montażu przeprowa-
dzali zwykle pracownicy Biura „T” podający się za techników, monterów itp.440 
Wobec dużej i rosnącej w kolejnych latach podejrzliwości zachodnich dyplo-
matów i coraz bardziej zaawansowanych zabezpieczeń stosowanych w placów-
kach (a niekiedy i w prywatnych mieszkaniach) trudno przypuszczać, by osią-
gano tu wiele sukcesów.

Podobnie jak w wypadku pozostałych środków technicznych, kontrwywiad 
i Biuro „B” skarżyły się w połowie lat sześćdziesiątych na technologiczne nie-
domagania posiadanych aparatów fotograficznych i kamer. Dobre zdjęcia wy-
chodziły przy niezłym oświetleniu i bliskiej odległości (do 10 metrów). Wyraź-
nie gorsze wyniki, niwelujące często całą włożoną pracę, osiągano przy słabym 
nasłonecznieniu i z większego dystansu. Starano się rozwiązać ten problem we 
współpracy z Biurem „T”/Departamentem Techniki oraz Zakładem Techniki 
Specjalnej MSW. Efektem współpracy było m.in. przystosowanie jednego z sa-
mochodów Biura do zadań fotograficzno-filmowych441.

Od połowy lat sześćdziesiątych wprowadzano zarazem nowe, bardziej zaawan-
sowane urządzenia do wykonywania fotografii. I na tym polu dążono do miniatu-
ryzacji i zwiększania możliwości aparatów. W 1967 r. Zakład Techniki Specjalnej 
MSW wykonał pierwsze egzemplarze aparatu „Cyklop III”: przenośnego urządze-
nia działającego na podczerwień i umożliwiającego fotografowanie w ciemności 
z odległości do 6 m. Pracowano też nad stacjonarnym urządzeniem na podczerwień 
„Orion”, które umożliwiałoby zwiększenie tej odległości do 20 m. Do samej obser-
wacji nocnej wykorzystywano noktowizory. Przygotowywany model noktowizora 
„Syriusz” miał mieć 100 m zasięgu. Opracowano także kamerę filmową „Agata 
16”, przeznaczoną wyłącznie do zadań operacyjnych i niedostępną na rynku. Prze-
myśliwano również nad zastosowaniem techniki telewizyjnej (np. kamer, specjal-
nego wozu transmisyjnego na potrzeby koordynowania akcji)442. Znowu można 

440 Zob. np. AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału 
VIII Departamentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r.,  
k. 22–40 (błędna paginacja).
441 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna dyrektora Biura „B” MSW na Kolegium MSW, 
[kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
442 Ibidem, Zakład Techniki Specjalnej MSW, Rozwój techniki operacyjnej dla potrzeb Biura 
„T” i Biura „B” w latach 1966–1967, [1967 r.], k. 317–318.
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przypuszczać, że wiele tego typu projektów nie wyszło poza fazę eksperymentów. 
(Dokument nr 67)

W latach siedemdziesiątych sprzęt fotograficzny starano się zarówno stosować 
w punktach zakrytych, jak i umieszczać w ubraniu wywiadowców czy w różnych 
przenośnych przedmiotach. W tym okresie na szerszą skalę próbowano prowa-
dzić tajną obserwację za pomocą miniaturowych kamer telewizyjnych. Specja-
listyczny sprzęt telewizyjny był wprowadzany do szczególnie ciekawych spraw 
(o ile istniały takie możliwości), a także wtedy, gdy dokumentacja fotograficzna 
okazywała się niewystarczająca w prowadzonej tajnej obserwacji. W zamierze-
niach kamery nie służyły zatem raczej do sporządzania biernej dokumentacji, tyl-
ko do utrwalenia podejrzanego czy kompromitującego zachowania figurantów. 
Niekiedy wykorzystywano je także do stałej obserwacji „martwych skrzynek”, co 
odciążało wywiadowców Biura „B”. Stosowanie tej techniki wymagało jednak 
dobrego przeszkolenia i było dość skomplikowane. Niedoskonałość sprzętu po-
wodowała też, że okazywał się on przydatny praktycznie tylko w dzień, co znacz-
nie utrudniało przede wszystkim zdobycie materiałów kompromitujących443.

Pod koniec lat osiemdziesiątych na wyposażeniu SB znalazły się nowe urzą-
dzenia usprawniające m.in. prowadzenie obserwacji zewnętrznej: magnetowidy, 
noktowizory i elektroniczne kamery444. Trudno jednak ustalić, jaka była skala 
zastosowania tych nowoczesnych gadżetów. Jak sugerowaliśmy, w tym czasie dy-
stans między możliwościami technologicznymi zachodnich służb i dyplomatów 
a kontrwywiadem PRL prawdopodobnie się pogłębił.

Warto pamiętać, że urządzenia wizualne stosowane w pracy operacyjnej nie 
ograniczały się tylko do aparatów fotograficznych i kamer. Oprócz nich na wy-
posażeniu wywiadowców powinny znaleźć się zaawansowane przyrządy optycz-
ne: lornety polowe, sprzęt wielosoczewkowy i peryskopy. Wykorzystywano je 
najczęściej w zakrytych punktach obserwacyjnych. Ostrożnie stosowano lornety 
na podczerwień, ponieważ mogły one zostać wykryte – w latach siedemdziesią-
tych dyplomaci korzystali ze specjalnych czujników-induktorów, pozwalających 
zidentyfikować źródło fal445.

443 AIPN 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 109–115).
444 Ibidem, Roman Wierzchowski, Kontrola wyjazdów w teren rezydentury uplasowanej w am-
basadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie przez Biuro „B” MSW przy zastosowaniu radiopelen-
gatora, Legionowo 1987, b.p. (s. 21–22).
445 Ibidem, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalcza-
niu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasady 
USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 109–115).
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Do „innych środków technicznych” instrukcja z 1973 r. zaliczała najróżniejsze 
urządzenia sygnalizacyjne oraz środki kryminalistyczne. Te pierwsze tak napraw-
dę należałoby zakwalifikować jako sprzęt łącznościowy: wymieniano tu bowiem 
urządzenia do nadawania sygnału akustycznego lub dotykowego, służące właśnie 
do łączności. Sygnały te miały najczęściej formę alarmu lub informacji o ważnym 
ruchu figuranta, np. możliwości podjęcia materiałów z „martwej skrzynki”. Sto-
sowano je tam, gdzie niemożliwe było przeprowadzenie bezpośredniej obserwa-
cji i użycie bardziej rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Dzieliły się na przewodowe 
i bezprzewodowe (głównie radiowe)446.

Z kolei techniki kryminalistyczne, wykorzystywane na co dzień przez wy-
działy śledcze MO, obejmowały m.in. środki do znakowania osób i rzeczy czy 
też środki utrwalania śladów pozostawionych przez figurantów. Na tej płaszczyź-
nie bardzo ciekawą i nieco egzotyczną techniką wykorzystywaną przy inwigilacji 
zachodnich dyplomatów, zwłaszcza przez Biuro „B” MSW w zadaniach obser-
wacyjnych, były tzw. nośniki zapachu. Tę rzadką metodę stosowano zwłaszcza 
pod koniec interesującego nas okresu. Dzięki współpracy z tajnymi współpra-
cownikami (których liczba w latach osiemdziesiątych bardzo wzrosła), mającymi 
dostęp do mieszkania danego dyplomaty, udawało się nieraz uzyskać element 
ubrania figuranta (np. bieliznę). Z tego materiału przygotowywano „nośnik za-
pachu”, umożliwiający specjalnie wyszkolonym psom tropiącym zidentyfikowa-
nie śledzonego figuranta. Dzięki tym „nośnikom” i psom można było odtworzyć 
przebyte przez dyplomatów trasy bez ryzyka dekonspiracji i bez potrzeby anga-
żowania dużej liczby wywiadowców447.

Takie niekonwencjonalne metody prowadzenia obserwacji zewnętrznej wią-
zały się z zaistniałą w latach osiemdziesiątych tendencją do odchodzenia od 
ryzykownej bezpośredniej obserwacji towarzyszącej. Liczono, że odpowiednio 
przeszkolone psy umożliwią zmniejszenie zaangażowania funkcjonariuszy Biura „B” 
i utrudnią dekonspirację. Obecność psa, nawet w opuszczonym miejscu, nie bu-
dziła zwykle podejrzeń figuranta. Dzięki zastosowaniu tej metody można było 
w miarę bezpiecznie odtworzyć szczegóły pobytu dyplomaty w danym mieszka-
niu czy budynku, w sytuacji, gdy nie dało się prowadzić bezpośredniej obserwa-
cji. Już po wyjściu figuranta wyszkolony pies, dzięki zastosowaniu nośnika zapa-
chu, mógł wskazać, którędy dokładnie poruszał się figurant wewnątrz budynku, 
której windy użył, gdzie wysiadł itp. Metoda ta okazywała się ponadto skuteczna 

446 Ibidem.
447 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 41).
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przy wykrywaniu skrzynek kontaktowych448. Nie dysponujemy jednak danymi 
statystycznymi, umożliwiającymi określenie skali zastosowania tych technik.

Nośniki zapachu były tylko jednym z elementów szerszej strategii wykorzysty-
wania wyszkolonych psów w obserwacji działań dyplomatów, rozwijanej głównie 
w latach osiemdziesiątych. Najbardziej podatne na trening okazały się welsh ter-
riery oraz zwykłe mieszańce. Psy były trenowane do wykonywania dwóch czyn-
ności: ustalenia adresu danego figuranta (zwłaszcza jeżeli mieszkał w bloku) oraz 
odtworzenia drogi, którą figurant przebył – albo po śladach naturalnych, albo 
przy użyciu owych nośników zapachu. Zgodnie z wymogami biurokratycznymi, 
mnożącymi najróżniejsze klasyfikacje i kategorie, psy wyspecjalizowane w tym 
pierwszym zadaniu nazywano „adresowymi”, a pozostałe – „terenowymi”449.

Do nośników naturalnych zaliczano przedmioty, na których utrwalił się 
naturalny zapach figuranta (buty, skarpety itp.). Były one odpowiednio zabez-
pieczone i przechowywane – oczywiście najpierw należało je wykraść. Nośniki 
sztuczne zaś tworzono przy użyciu specjalnej, niewidocznej i niewyczuwalnej dla 
ludzkiego nosa substancji chemicznej, którą starano się w jakiś sposób nałożyć 
na figuranta. Taką „pułapkę zapachową” można było zainstalować również w sa-
mochodzie dyplomaty, pomieszczeniu biurowym, domu czy garażu450. Nie trzeba 
przekonywać, że wykonanie tego zadania sprawiało wiele trudności.

Używanie psów potrafiących zidentyfikować zapach figuranta było ponad-
to bardzo przydatne w ustalaniu przebiegu penetracji obiektów strategicznych 
dokonywanych przez attaché wojskowych. Często przecież prowadzenie w ta-
kich miejscach tajnej obserwacji towarzyszącej stanowiło zbyt duże ryzyko. Tym-
czasem pies mógł odtworzyć trasę pokonaną przez penetrujących dyplomatów 
i nawet wykryć pozostawione urządzenia nasłuchowe czy inne ślady obecności 
intruzów451.

W latach osiemdziesiątych polskie służby specjalne próbowały wprowadzać 
również inne niż zapachowe środki chemiczne do „znakowania” inwigilowa-
nych dyplomatów. Zalecano m.in. stosowanie wyspecjalizowanych substancji 

448 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 82, 88–89).
449 Ibidem, s. 81–83; zob. też AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji 
zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez 
pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 
1978, b.p. (s. 109–115).
450 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 81–83).
451 Ibidem.
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(w postaci proszków, past, mydeł, mazi lub cieczy), które pod wpływem promie-
niowania ultrafioletowego, podczerwieni lub działania specjalnych odczynników 
zaczynały się świecić. „Zarażony” dyplomata pozostawiał więc świecące ślady 
w miejscach, gdzie przebywał. Podobnie jak w wypadku nośników zapachu, 
można było w ten sposób odtworzyć działania figuranta i ustalić miejsca pobytu 
bez konieczności ryzykowania „ludzkiej” obserwacji. Metodę tę dało się zasto-
sować również do kontroli wejść do danego obiektu i odkrywania „martwych 
skrzynek”452. Jednak znów nie wiemy, na jaką skalę z tych możliwości korzystano.

Do środków technicznych zaliczano także te metody pracy, dla których kwe-
stie technologiczno-sprzętowe miały raczej drugorzędne znaczenie. I tak, pod-
stawowym przecież środkiem inwigilacji były tzw. samochody operacyjne. Przy 
organizowaniu pojazdów tego typu starano się dobierać modele niewyróżniające 
się z otoczenia. Miały one szerokie zastosowanie: służyły nie tylko do śledzenia 
figuranta, lecz także do przegrupowywania się wywiadowców, jako punkty ob-
serwacyjne oraz jako miejsce, gdzie można było się przebrać (znane nam szatnie 
operacyjne)453.

Wspominane w instrukcji z 1973 r. środki maskowania również bazowały 
raczej na prymitywnej technologii. Mogły one dotyczyć zarówno pojazdów, 
jak i wywiadowców. W stosunku do tych drugich chodziło przede wszystkim 
o ubiór oraz charakteryzację (sztuczne brody, peruki, pudry, krem itp.), jak rów-
nież o rekwizyty, np. siatki z zakupami, wędki, przyrządy miernicze. Tzw. gar-
derobę operacyjną dzielono na zwykłą oraz specjalną. W specjalnej znajdowały 
się wszelkiego rodzaju mundury (używane przez wojsko czy służby cywilne) oraz 
ubiory z ukrytą aparaturą fotograficzną lub/i filmową454. Jak mogliśmy się już 
przekonać, służące konspiracji środki maskowania, kojarzące się z kiepskimi po-
wieściami sensacyjnymi, stosowano nieraz nieudolnie i niekonsekwentnie. (Do-
kument nr 10)

Działo się tak, mimo że w szkoleniach funkcjonariuszy Biura „B” do tej for-
my działalności przywiązywano dużą wagę. W latach siedemdziesiątych i póź-
niejszych pojęcie maskowania traktowano szeroko, dzieląc je na trzy podstawo-
we kategorie: łączenie czynności niejawnych z jawnym tłem (np. wtopienie się 
wywiadowcy w neutralny tłum), ukrycie czegoś niejawnego w czymś jawnym 
(np. aparatu fotograficznego w teczce) oraz podstawienie czynności niejawnej 

452 Ibidem, s. 83–84.
453 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 109–115).
454 Ibidem.
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w miejsce jawnej (np. granie przez wywiadowcę roli ulicznego sprzedawcy). We 
wszystkich tych działaniach powinno być umiejętnie wykorzystywane nie tylko 
maskowanie, ale i warunki naturalne, pretekst sytuacyjny, odpowiednia legenda 
oraz… gra aktorska wywiadowców455. Zagadnienia techniczne poruszano tutaj 
wyraźnie na drugim planie.

3.4.4. Perlustracja korespondencji
Kontrolowanie korespondencji wysyłanej i odbieranej przez placówki dyplo-

matyczne oraz ich personel stanowiło na tyle ważne i specyficzne zajęcie, iż warto 
wyodrębnić je w oddzielnym punkcie – tym bardziej że znacznie różniło się ono 
od kontroli zwykłej poczty i procedur stosowanych przy inwigilacji innych niż 
dyplomatyczne kategorii figurantów.

W wypadku dyplomatów najczęstszą i praktycznie jedyną formą perlustra-
cji korespondencji było przechwytywanie i kopiowanie poczty dyplomatycznej 
niektórych państw, nadsyłanej drogą lotniczą bez opieki kurierów456. Sytuacja ta 
implikowała bardzo poważne ograniczenie: wobec faktu, że najważniejszych ma-
teriałów z reguły nie pozostawiano bez opieki nietykalnych kurierów, SB nie była 
w stanie dotrzeć do najciekawszych przesyłek. Odpowiedzialne za perlustrację 
Biuro „W” MSW nie miało tych barier w sprawach wewnątrzkrajowych. Trzeba 
też pamiętać, że kontrwywiad nie był w stanie dotrzeć do poczty przesyłanej 
przez same placówki. Najważniejsze dokumenty przewozili kurierzy, którzy prze-
cież opuszczali Polskę i pozostawali praktycznie poza zasięgiem PRL-owskich 
służb (nawet wywiadu).

Zgodnie z międzynarodowymi konwencjami perlustracja korespondencji 
dyplomatycznej była oczywiście niedozwolona. W SB starano się omijać ten 
przepis, czyniąc rozróżnienie między pocztą kierowaną na ogólny adres amba-
sady (której nie wolno było kontrolować) a przesyłkami adresowanymi na oso-
bę fizyczną – wtedy kontrolę traktowano jako element rozpracowania adresata 
(lub/i nadawcy). Stanowiło to jedynie formalny wybieg i nie zmieniało nielegal-
nego statusu takich działań. Podobnie należy ocenić dokonanie aktu perlustracji 
ze względu na „wygląd zewnętrzny przesyłki”457 – tak ogólne pojęcie pozwalało 
na bardzo szeroką interpretację.

455 AIPN, 0447/4, Czesław Braksator, Artur Radomski, Warunki naturalne, pretekst i legenda 
w maskowaniu tajnej obserwacji zewnętrznej, Warszawa 1989, b.p. (s. 20–45).
456 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 76.
457 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich 
służb wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. 
(s. 60–61).
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Ogólne cele przechwytywania poczty dyplomatycznej przypominały zadania, 
jakie miały spełniać podsłuchy: chodziło przede wszystkim o zapoznanie się z po-
ufną czy tajną działalnością ambasady, rozszyfrowanie jej kontaktów, zamierzeń, 
jak również zadań stawianych placówce przez centralę. W ten sposób próbowano 
też dotrzeć do oficjalnie ukrywanych wytycznych polityki zagranicznej danego 
państwa458. (Dokument nr 32)

Z kolei śledzenie niedyplomatycznej korespondencji nadsyłanej na adres am-
basad przynosiło kontrwywiadowi wiele korzyści stricte operacyjnych – umoż-
liwiało m.in. „wyławianie” ofert współpracy wywiadowczej nadsyłanych przez 
nieostrożnych Polaków i wykorzystywanie ich do własnych celów. Na przykład 
6 lutego 1958 r. mieszkaniec Zabrza Marian Marszałek przesłał do amerykań-
skiej placówki list, w którym deklarował gotowość pracy szpiegowskiej i prosił 
o instrukcje. Funkcjonariusze Wydziału VIII Departamentu II, w porozumieniu 
z Biurem Śledczym i Naczelną Prokuraturą Wojskową, postanowili wykorzy-
stać naiwność oferenta i przesłali mu w imieniu ambasady USA pismo z proś-
bą o sprecyzowanie stanowiska i skierowanie odpowiedzi na wskazaną skrzynkę 
kontaktową459. W ten sposób identyfikowano nadawcę i oceniano rzeczywistą 
wartość jego oferty.

Jak kształtowała się liczbowa charakterystyka perlustracji? I w tym wypadku, 
podobnie jak w wielu poprzednich, można odtworzyć jedynie fragmentaryczne 
dane. W 1961 r. kontrwywiadowi udało się uzyskać dostęp do dyplomatycznej 
poczty przychodzącej drogą lotniczą do kilku placówek zachodnich w Warszawie. 
W ten sposób w pierwszym kwartale tego roku trzykrotnie zajrzano do korespon-
dencji ambasady USA, uzyskując m.in. dane o tajnych funduszach attachatów 
wojskowych460. W sumie w ciągu roku kontrwywiad dokonał kilkudziesięciu pe-
netracji amerykańskiej poczty, fotografując ponad 10 tys. dokumentów461. Dzięki 
dojściom agenturalnym, m.in. do systemu plombowania placówek, Wydział VIII 
Departamentu II MSW zyskał tu całkiem spore możliwości. (Dokument nr 32)

458 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 5, Tłumaczenie tajnych dokumentów ambasady USA przekaza-
ne Władysławowi Gomułce przez Mieczysława Moczara, 24 II 1959 r., k. 39–41.
459 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1958 r., 16 IV 1958 r., k. 70–80 (błędna 
paginacja).
460 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 (błędna  
paginacja).
461 Zob. AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
MSW z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., k. 22–40 (błędna 
paginacja); ibidem, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1961 r., 16 I 1962 r., k. 58–79 (błędna paginacja).
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Sprawozdania dwutygodniowe i miesięczne „dyplomatycznego” Wydziału V 
Departamentu II z 1966 r. pozwalają na przedstawienie bardziej szczegółowych 
liczb dotyczących tego odcinka czasowego. (Dokument nr 54)

Tabela 17. Liczba perlustracji korespondencji dyplomatycznej dokonanej na zlecenie 
Wydziału V Departamentu II MSW przez Biuro „T” w 1966 r.462

Miesiąc Liczba kontroli PD
styczeń 13

luty 11
marzec 19

kwiecień 14
maj 82

czerwiec –
lipiec 80

sierpień 56
wrzesień 36

październik 48
listopad –
grudzień 48
Ogółem ok. 450

Trudno prawidłowo zinterpretować te statystyki. Po pierwsze, nie wiadomo, 
jaką ilość materiału przejmowano średnio w czasie jednego „włamania”. Po dru-
gie, nic nie wiemy także o wartości skopiowanych materiałów.

W kolejnych latach skala zjawiska prawdopodobnie nie uległa znaczącej zmia-
nie. Na przykład w 1975 r. Zespół IV Wydziału III Departamentu II MSW prze-
prowadził 78 „przedsięwzięć specjalnych” w stosunku do korespondencji amba-
sady RFN, uzyskując 2154 dokumenty o objętości 11 112 stron. Ok. 13 proc. 
z tych materiałów wykorzystano do pracy operacyjnej463. Mimo dużego zbioru 
przechwyconych materiałów tylko niewielki odsetek okazał się zatem ciekawy pod 
względem operacyjnym. Nie wiemy przy tym, co owo „wykorzystanie” wniosło do 
prowadzonych spraw.

Obecny stan wiedzy nie pozwala stwierdzić w sposób pewny, jak istotna była 
kontrola korespondencji w inwigilacji dyplomatów. Fragmentaryczne informacje 

462 Opracowanie własne na podstawie dwutygodniowych i miesięcznych sprawozdań Wydziału V  
Departamentu II MSW z roku 1966, zgromadzonych w: AIPN, 01062/24, t. 8, k. 1–117.
463 AIPN, 01228/2935, Wydział VIII Departamentu II MSW, Działalność rezydentury wywia-
dowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975, [1976 r.], k. 2–20.
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skłaniają jednak do przypisania jej niebagatelnego znaczenia – bardziej jeśli cho-
dzi o Polaków kontaktujących się z ambasadami niż w odniesieniu do poczty 
dyplomatycznej.

3.5. Podstawowe cele operacyjne
Wymienione powyżej metody działań operacyjnych – typowe i specjali-

styczne – służyły konkretnym celom, stawianym przez kierownictwo MSW 
jednostkom zaangażowanym w inwigilację dyplomatów. Cele te nie różniły 
się zbytnio od wytycznych dotyczących każdej innej kategorii rozpracowywa-
nych środowisk. Jak już mogliśmy się przekonać, przede wszystkim chodziło 
o zgromadzenie materiałów kompromitujących, mogących stanowić punkt 
wyjściowy do najróżniejszych kombinacji operacyjnych. Wśród tych ostatnich 
niebagatelną rolę odgrywały prowokacje. Ważnym, choć zbiurokratyzowanym 
celem działań służb specjalnych była również analiza zgromadzonych danych.

3.5.1. Zbieranie materiałów kompromitujących
Działania związane z pozyskiwaniem „komprmateriałów” zostały już od 

strony technicznej omówione powyżej. W tym fragmencie rozważań nie chodzi 
też o wymienianie kolejnych ekscesów udokumentowanych przez SB, mają-
cych przeważnie charakter bardzo osobisty. Warto za to przedstawić kilka ogól-
niejszych uwag.

Najczęstszym rodzajem materiałów kompromitujących, jakie starano się 
uzyskać w odniesieniu do dyplomatów, była dokumentacja „łóżkowa”: sfo-
tografowane, sfilmowane lub podsłuchane sceny intymne z udziałem inwi-
gilowanego cudzoziemca. Po zdobyciu odpowiednich informacji wstępnych, 
dotyczących trybu życia figuranta, uzyskanie tego typu nagrań nie wymagało 
wybitnie skomplikowanych czynności. Dla polskich służb korzyści z ich posia-
dania mogły być przy tym bardzo duże – miały one przecież niebagatelną „siłę 
perswazji” w późniejszych próbach szantażowania dyplomaty. Przykładów tego 
typu działań było dużo, np. w lecie 1960 r. Wydział VIII Departamentu II do-
nosił: „zabezpieczono technicznie mieszkanie prywatne kochanki II sekretarza 
ambasady USA w Warszawie, dzięki czemu potwierdzono, że utrzymują oni ze 
sobą stosunki seksualne. W związku z tym przygotowano warunki do wejścia 
do tego mieszkania w dowolnej chwili, a także opracowano raport dot[yczący] 
rozmowy werbunkowej z figurantem na płaszczyźnie tych materiałów”464.

464 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie mjr. Hamery, zastępcy naczelnika Wydziału VIII De-
partamentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za III kwartał 1960 r., 14 X 1960 r., k. 36–48.
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Nieco wcześniej, w lipcu 1957 r., w mieszkaniu sekretarki konsulatu francu-
skiego w Gdańsku zamontowano sprzęt do wykonywania zdjęć (tzw. technikę 
fotograficzną) oraz podsłuch pokojowy. Aparatura miała służyć do nagrywania 
wizyt tamtejszego konsula, który ponoć często odwiedzał swą podwładną w ce-
lach prywatnych465.

Fakt, że kontrwywiadowi udało się zwerbować najprawdopodobniej znikomy 
odsetek dyplomatów, świadczy o tym, że materiały kompromitujące nie były 
aż tak skuteczne, jak chcieliby funkcjonariusze SB. Do tego dochodziły jeszcze 
praktycznie niemożliwe do przezwyciężenia problemy o prozaicznym charakte-
rze. Specyfika zdobywania „łóżkowych komprmateriałów” i słabość dostępnego 
sprzętu powodowały, że często, mimo nawet doskonałych możliwości technicz-
nych, nie udawało się zdobyć obciążających zdjęć, ponieważ bardziej pruderyjni 
figuranci po prostu… gasili światło466.

Inną sferą działalności dyplomatów, która rokowała nadzieje na zgromadzenie 
kompromitujących materiałów, był nielegalny handel walutą. Wobec faktu, że 
korzystały na nim obie strony wymiany – i Polacy, i dyplomaci – polskie służby 
miały jednak wiele trudności, by udokumentować tego typu działalność. W grę 
wchodziło ewentualne „podrzucenie” dyplomacie tajnego współpracownika. 
Przypadek wspominanego Włocha Francesco Cocco, którego zamierzano szanta-
żować m.in. z racji udokumentowania jego nielegalnych transakcji467, prawdopo-
dobnie należał do dość rzadkich. Kontrwywiad starał się wykorzystywać również 
stwierdzone przejawy innych praktyk handlowych niezgodnych z – absurdalnym 
nieraz – prawodawstwem PRL. (Dokument nr 74)

Trudno tu o pewne tezy, ponieważ nie dysponujemy wystarczającą bazą źró-
dłową, która pozwoliłaby określić skalę działań kontrwywiadu na polu uzyski-
wania „komprmateriałów”. Wyrywkowe dane sugerują jednak, że nie była ona 
oszałamiająca. W sporządzonym w maju 1976 r. wykazie pracowników ambasad 
państw kapitalistycznych, w stosunku do których zdobyto „wstępne materiały 
kompromitujące” (niejasność tej kategorii sugeruje, że zapewne nie były to moc-
ne dowody), wymieniono tylko piętnaście osób, co stanowiło bardzo niewiel-
ki odsetek ogólnej liczby dyplomatów. Czworo z nich pracowało w ambasadzie 
RFN, po dwóch – w ambasadach Indonezji, Brazylii i Meksyku, a po jednym 

465 Ibidem, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW z pra-
cy operacyjnej Wydziału VIII za III kwartał 1957 r., 10 X 1957 r., k. 27–38 (błędna paginacja).
466 Zob. np. ibidem, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
MSW z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1961 r., 16 I 1962 r., k. 58–79 (błędna 
paginacja).
467 AIPN, 0731/12, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działań wobec cu-
dzoziemców, 23 XI 1985 r., k. 65–67.



264

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

– w placówkach afgańskiej, japońskiej, pakistańskiej, indyjskiej i albańskiej. Na 
liście znalazło się dwóch ambasadorów, jedna kobieta i jeden zidentyfikowany 
pracownik rezydentury wywiadowczej (z Indii)468.

Z wyjątkiem Niemców zbiór ten dotyczył państw drugorzędnych, choć obej-
mował i najważniejszych urzędników. Przedstawiciele bardziej egzotycznych dla 
Polski krajów zapewne częściej – co wynikało z uwarunkowań kulturowych – 
prowokowali sytuacje, które mógł wykorzystywać kontrwywiad. Ponownie wy-
pada podkreślić, że statystyki te nic nie mówią o przydatności zgromadzonej 
dokumentacji.

3.5.2. Prowokacje, kombinacje operacyjne
Ta bardzo ciekawa sfera działań kontrwywiadu nie znajduje, niestety, zna-

czącego odbicia w zachowanych materiałach archiwalnych. Pośrednio może to 
świadczyć o tym, że ofensywne działania wobec dyplomatów, znacznie trudniej-
sze niż zbiurokratyzowane pasywne metody operacyjne, podejmowano rzadziej.

Prawdopodobnie najczęściej stosowaną – bo stosunkowo prostą – kombi-
nacją operacyjną było zaaranżowanie spotkania tajnego współpracownika SB 
z dyplomatą-figurantem. W wypadku, gdy chodziło o relacje męsko-damskie, 
kontrwywiad liczył nie tylko na możliwość zdobycia informacji o inwigilowanej 
osobie, ale też na ewentualne zgromadzenie materiałów kompromitujących. Jak 
każda kombinacja, także i ta, mimo dość niskiego stopnia zaawansowania, wy-
magała sporego nakładu sił i intensywnych przygotowań. Często też nie przyno-
siła zadowalających wyników. (Dokument nr 24) 

Problematykę tę dobrze ukazuje pewien wątek znanej nam już sprawy Thoma-
sa Donovana, I sekretarza ds. politycznych ambasady USA. Jednym z zamierzeń 
operacyjnych Wydziału VIII Departamentu II MSW w tym rozpracowaniu było 
zrealizowanie prowokacji z udziałem informatorki o pseudonimie „Downar”. 

19 listopada 1959 r. por. Włodzimierz Prekurat zaproponował, zatwierdzony 
przez zastępcę naczelnika Wydziału VIII mjr. Zbigniewa Leska, plan prowokacji 
wykorzystującej bliską znajomość Donovana ze wspominanym tajnym współ-
pracownikiem SB „Adamem”. Krótko mówiąc, zamierzano przy pomocy „Ada-
ma” zapoznać niedawno rozwiedzionego figuranta z informatorką „Downar”. Jak 
informował Prekurat, „Downar” była inteligentna, towarzyska, znała języki obce 
i – co najważniejsze – miała „miłą i przyjemną powierzchowność”. Do zapozna-
nia Donovana z „Downar” miało dojść podczas przyjęcia zorganizowanego przez 

468 AIPN, 01228/2876, Wykaz pracowników ambasad krajów zachodnich w Warszawie, w sto-
sunków do których uzyskano wstępne materiały kompromitujące, [maj 1976 r.], k. 1–2; zob. ten 
sam dokument w: AIPN, 01211/27, k. 4–5.
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„Adama” w jednym z warszawskich lokali pod jakimkolwiek pretekstem. Na spo-
tkaniu miała się również zjawić żona „Adama”, a także jeszcze jedna para mał-
żeńska (personalia powinny zostać uzgodnione z SB). Ostatnią biesiadującą parę 
tworzyliby podstawiony pracownik Wydziału VIII (udający znajomego „Adama” 
z Poznania) wraz z „Downar”, udającą kuzynkę funkcjonariusza. W czasie im-
prezy oficer kontrwywiadu miał skupić się na adorowaniu żony „Adama”, przez 
co Donovan siłą rzeczy musiał zainteresować się „Downar”. Informatorka została 
ostrzeżona, by zbytnio nie kokietować Donovana – cała sytuacja powinna wy-
glądać na naturalną. Zresztą nie zamierzano jej informować, że jej „kuzyn” jest 
funkcjonariuszem kontrwywiadu – powiedziano jej tylko, że to zaufany człowiek 
SB i bliski znajomy „Adama”469. Jak widać, starano się umiejętnie dawkować 
wiedzę, co sprzyjało autentyczności całej sytuacji. Przed „godziną zero” miało 
jeszcze dojść do spotkania funkcjonariusza z „Adamem”, w celu poznania się 
i „doszlifowania” legendy tego pierwszego. (Dokument nr 13)

Niestety nie wiadomo, czy akcja się powiodła. Brak dalszego ciągu tej histo-
rii w teczce Donovana może sugerować, że „Downar” nie udało się nawiązać 
owocnej – z punktu widzenia kontrwywiadu – znajomości z Amerykaninem. 
Duży wysiłek włożony w opartą na słabych podstawach prowokację (motywem 
podjęcia akcji był tak naprawdę tylko rozwód figuranta) może sugerować, że 
kontrwywiad często nie potrafił znaleźć mocnych przesłanek do działań.

Drugą najbardziej podstawową i najczęstszą metodą kombinacji operacyjnej 
było wysyłanie tajnych współpracowników SB do ambasad w charakterze fał-
szywych źródeł informacji. Prowokatorzy ci, odpowiednio przygotowani i le-
gendowani, oferowali dyplomatom rzekome usługi wywiadowcze. W ten sposób 
kontrwywiad starał się rozpoznać, który z pracowników danej placówki mógł 
pracować dla obcego wywiadu i wykazywać zainteresowanie tego typu ofertami. 
W MSW przyznawano jednak, że rzadko kiedy podobne działania przynosiły 
jakiekolwiek efekty470. Jak jeszcze zobaczymy, dyplomaci, świadomi możliwości 
przeprowadzenia tej nieskomplikowanej prowokacji, wykazywali daleko posu-
niętą ostrożność wobec oferentów.

Ostrożności tej towarzyszyła też pewna nieudolność polskich służb. Wska-
zuje na nią sprawa TW „Stanisława”, wytypowanego jesienią 1981 r. na fałszy-
wego oferenta. Jak 26 listopada donosił starszy inspektor w Wydziale II KW 
MO w Toruniu Mieczysław Piotrowski, TW „Stanisław”, będąc dostawcą napoi 

469 AIPN, 01224/419, Plan kombinacji operacyjnej w sprawie Thomasa Donovana, 8 X 1959 r., b.p.
470 Zob. np. AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych upla-
sowanych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legio-
nowo 1978, k. 97–98.



266

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

chłodzących dla w sumie dziewięciu jednostek wojskowych na terenie Torunia 
i w jego okolicach, mógł wzbudzać zainteresowanie zachodnich służb. Piotrow-
ski zapewniał, że „Stanisław”, pozyskany w 1975 r., był „źródłem w pełni spraw-
dzonym”, sumiennym, pracowitym i dokładnym. Wobec faktu, że kilkakrotnie 
wyjeżdżał do Wielkiej Brytanii na zaproszenie krewnych, oficer toruńskiego SB 
zaproponował, by „podrzucić” „Stanisława” brytyjskiej ambasadzie471.

I choć centralny Wydział II Departamentu II MSW w pierwszej reakcji (spo-
wolnionej wprowadzeniem stanu wojennego), pod koniec stycznia 1982 r., za-
aprobował pomysł472, to szybko okazało się, że Piotrowski wyraźnie podkoloryzo-
wał rzeczywistość. Dwa miesiące później w centralnym Wydziale II sporządzono 
notatkę, w której zarzucano jednostce toruńskiej powierzchowne prowadzenie 
agenta i podkreślano, że nie był on w pełni sprawdzony, a informacje – przeważnie 
mało wartościowe – przekazywał opornie. Zauważano też, że nie mówił po an-
gielsku, a poza znajomością lokalizacji obiektów wojskowych nie dysponował in-
teresującą obce wywiady wiedzą. Co więcej, zaznaczano, że w 1969 r. Wydział IV  
Departamentu II MSW nie nawiązał z nim współpracy z racji niewielkiej przy-
datności kandydata na TW. W sumie odradzano więc przeprowadzenie opera-
cji473. Sprawa ostatecznie upadła w lipcu, kiedy okazało się, że „Stanisław” nie 
chciał podjąć się zadania, tłumacząc, że nie umie kłamać474. Ciekawe, jak wiele 
takich nieudanych operacji zorganizowano i jak kształtowały się proporcje w sto-
sunku do prowokacji zakończonych powodzeniem. Obecnie nie potrafimy tego 
stwierdzić.

Niekiedy kontrwywiadowi udawało się jednak odnieść na tym polu sukces. 
Na przykład w 1979 r. do placówki brytyjskiej skierowano TW „Brzask” (okre-
ślanego też jako „Kolejarz”), który był zastępcą naczelnika stacji kolejowej na 
trasie Warszawa–Brześć. Z punktu widzenia obcych służb mógł więc wydawać 
się atrakcyjny ze względu na posiadaną wiedzę o szlakach komunikacyjnych łą-
czących PRL z ZSRR. I rzeczywiście, udało mu się, poprzez ambasadę Wielkiej 
Brytanii w Warszawie, nawiązać współpracę z brytyjską centralą wywiadowczą. 
W kolejnych latach otrzymał kilka listów z utajnionymi instrukcjami wywiadow-
czymi (pytano go głównie o kolejowe transporty głowic nuklearnych). Za swą 

471 AIPN, 0608/231, Charakterystyka TW ps. „Stanisław”, sporządzona w Wydziale II KW 
MO w Toruniu, 26 XI 1981 r., k. 1–3.
472 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu II MSW do naczelnika Wydziału II 
KW MO w Toruniu w sprawie TW ps. „Stanisław”, 28 I 1982 r., k. 4.
473 Ibidem, Notatka służbowa dotycząca TW ps. „Stanisław”, sporządzona w Wydziale II Depar-
tamentu II MSW, 31 III 1982 r., k. 9–10.
474 Ibidem, Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Stanisław”, sporządzona w Wydziale II 
Departamentu II MSW, 27 VII 1982 r., k. 11.
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pozorowaną pracę „Brzask” otrzymał za pomocą „martwej skrzynki” wynagro-
dzenie w wysokości 1000 dolarów475.

W następnym roku w podobnym celu do brytyjskiej ambasady wysłano TW 
„Brzozę”. II sekretarz warszawskiej placówki połknął haczyk i poprosił „Brzozę” 
o przekazanie danych dotyczących jednostki wojskowej, w której fałszywy ofe-
rent kilka lat wcześniej służył. Po paru kolejnych spotkaniach współpraca urwała 
się – być może Anglicy nabrali podejrzeń. W tym samym 1980 r. wysłano kolejną 
przynętę: TW „Andrzeja”, byłego szefa zabezpieczenia chemicznego w jednostce 
wojskowej w Przemyślu. Prowokator dysponował bardzo interesującą zachodni 
wywiad wiedzą, dlatego także i tym razem Brytyjczycy zaproponowali współ-
pracę476. Prawdopodobnie jednak nie rozwinęła się ona po myśli kontrwywiadu.

Kilka miesięcy później TW „Dżan” zaoferował Brytyjczykom zbieranie infor-
macji z dziedziny wojskowej. Dyplomaci zareagowali tym razem bardziej ostroż-
nie: „Dżan” miał czekać na zaszyfrowaną wiadomość z Londynu o decyzji w jego 
sprawie. Źródła nie przynoszą odpowiedzi, czy się doczekał. Z kolei w 1982 r. 
kontrwywiad skierował do brytyjskiej ambasady w charakterze oferenta kolejne-
go współpracownika: TW „Marcina”, leśnika. Rejon, w którym pracował „Mar-
cin” (Jelenia Góra), bardzo interesował brytyjskich dyplomatów477. Brak rozwi-
nięcia wątku tej prowokacji pośrednio dowodzi jej nikłych efektów.

Dość specyficznym przypadkiem był TW „Mimoza”, który za przynależność 
do brytyjskiej siatki szpiegowskiej został w 1955 r. skazany na dożywocie. Na 
mocy amnestii wyszedł na wolność w 1962 r., a później nawiązał współpracę 
z SB. W 1979 r. kontrwywiad skierował go do brytyjskiej ambasady (najpierw 
w Pradze, a potem w Warszawie) – jego legendą była rzekoma chęć uzyskania 
wynagrodzenia za działalność w latach pięćdziesiątych. W sumie udało mu się 
uzyskać 5 tys. funtów, co potwierdziło zasadność wyroku z 1955 r.478

Sprawozdanie Wydziału II Departamentu II MSW z 1982 r., z którego pocho-
dzą te przykłady, pozwala częściowo zorientować się w skali zjawiska. W okresie 
mniej więcej trzech lat w stosunku do ambasady Wielkiej Brytanii kontrwywiad 
zorganizował zaledwie kilka prowokacji z udziałem fałszywych oferentów. Być 
może wymieniono tylko te ciekawsze i – mimo wszystko – bardziej udane. A jeśli 
nawet, to i tak okazuje się, że efektywność tej metody nie była wysoka.

475 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czer-
wiec 1982 r.], k. 23–37.
476 Ibidem.
477 Ibidem.
478 Ibidem.
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Kombinacje operacyjne z wykorzystaniem fałszywych oferentów miały jesz-
cze inny wymiar, dotykający nie tyle samych dyplomatów, ile osoby autentycz-
nie zainteresowane współpracą z zachodnimi służbami. Jak wiemy, za pomocą 
perlustracji korespondencji docierającej do ambasad kontrwywiad mógł ustalić 
oferty współpracy wywiadowczej, przesyłane przez obywateli polskich. Wiedza 
ta umożliwiała przeprowadzenie stosunkowo nieskomplikowanych prowokacji, 
np. zorganizowania spotkania z oferentem, podczas którego funkcjonariusze SB 
podawali się za zachodnich dyplomatów. Tego typu działania również należy 
uznać za częstą formę kombinacji, na jaką decydował się kontrwywiad. Taka 
sytuacja miała miejsce np. w końcu 1966 r., kiedy to pracownicy Wydziału V 
Departamentu II MSW, posługując się sfałszowanymi paszportami, przekonali 
pracownika Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Oleśnicy Ryszarda Króli-
kowskiego, że rozmawia on z pracownikami ambasady USA. Królikowski zdra-
dził się w pełni, oferując swą pomoc479.

Podobną akcję podjęto dwa lata później: Biuro „W” przejęło kierowany na 
adres ambasady USA w Warszawie list, w którym mężczyzna podpisujący się 
jako „Edwin Lewicki” prosił o spotkanie w cztery oczy z amerykańskim attaché 
wojskowym. Po przechwyceniu listu (i „zalegalizowaniu” go przez prokuraturę) 
funkcjonariusze Wydziału I Departamentu II sprawdzili to nazwisko w Biurze 
Adresowym, ale niczego nie znaleźli. W związku z tym zdecydowano się na pro-
wokację: wysłanie w imieniu ambasady, na adres podany przez nadawcę, listow-
nej odpowiedzi ze wskazaniem daty i miejsca spotkania. Na rozmowę mieli udać 
się dwaj pracownicy Wydziału I, podający się za amerykańskich dyplomatów 
(i używający samochodu na rejestracjach dyplomatycznych): zastępca naczelnika 
mjr Romuald Michniewicz i inspektor kpt. Zbigniew Twerd480.

Sytuacji tego typu było więcej. Można zaryzykować stwierdzenie, że stanowiły 
one rutynową praktykę kontrwywiadu, choć nie codzienną, o czym świadczy 
fakt wysyłania na tego typu rozmowy wyższego rangą oficera, piastującego sta-
nowisko zastępcy naczelnika. Być może zasadnicze znaczenie miało tu po pro-
stu doświadczenie funkcjonariuszy tej rangi. Na przykład w lutym 1968 r. SB 
przechwyciła list nieustalonego nadawcy z Jeleniej Góry, który oferował usługi 
wywiadowcze Amerykanom z warszawskiej placówki dyplomatycznej. Prosił, 
by w razie zainteresowania się jego prośbą, zamieszczono w „Kurierze Polskim” 

479 AIPN, 01062/24, t. 8, Raport Wydziału V Departamentu II MSW w sprawie rozmowy 
przeprowadzonej z Ryszardem Królikowskim, 3 XII 1966 r., k. 98–102.
480 AIPN, 01208/338, Raport zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW Romual-
da Michniewicza dla dyrektora departamentu w sprawie listu skierowanego do ambasady USA 
w Warszawie, 9 IX 1968 r., k. 4–5.
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ogłoszenie o neutralnej, ustalonej przez autora treści. Wtedy miał się ujawnić. 
W Wydziale I postanowiono rzucić przynętę i zamieścić stosowne ogłoszenie. 
Przewidywano, że na spodziewane spotkanie z oferentem udadzą się wyspe-
cjalizowani w tej formie działań funkcjonariusze (znani nam już Michniewicz 
i Twerd)481. (Dokument nr 69)

Ogłoszenie zamieszczono, jednak autor listu się nie pojawił. W związku z tym 
Zbigniew Twerd proponował ponowne zamieszczenie notatki w „Kurierze Pol-
skim”482. Mimo to prowokacja prawdopodobnie okazała się bezowocna. Nie uda-
ło się również, za pomocą podobnej kombinacji, zidentyfikować innego oferen-
ta, tym razem z Częstochowy, który przesłał propozycję współpracy do ambasady 
USA rok wcześniej483.

Do typowych, choć chyba nieco rzadszych form kombinacji operacyjnych, 
zaliczało się także specyficzne zabezpieczenie obiektów strategicznych w tere-
nie. Kontrwywiad, chcąc nakryć dyplomatów na szpiegowaniu obiektów woj-
skowych, starał się niekiedy urządzać zasadzki w miejscach najczęściej odwie-
dzanych przez penetratorów z zachodnich placówek – zwłaszcza gdy obiekty te 
były modernizowane, co wzbudzało ciekawość attaché wojskowych, lub wtedy, 
kiedy dokładnie poznano trasę przejazdu danego figuranta. Zasadzka polegała 
na zdemaskowaniu dyplomaty i przyłapaniu go na gorącym uczynku penetracji 
strzeżonego obiektu – wraz z odpowiednim udokumentowaniem tego faktu484.

Powyższe rodzaje kombinacji operacyjnych i prowokacji w dużej mierze wy-
czerpywały pomysły kontrwywiadu. Z rzadka próbowano bardziej oryginalnych 
technik. Na przykład w latach sześćdziesiątych Biuro „B” przygotowało uda-
ną (w świetle zachowanych materiałów szkoleniowych) prowokację, określoną 
mianem „pluskwa”. Jej celem było zasugerowanie działającym w ambasadach 
rezydenturom wywiadowczym, że SB dysponuje świetnym sprzętem nasłucho-
wym. W tym celu pod jednym z samochodów dyplomatycznych zainstalowano 
kawałek zwykłego magnesu z dwoma tranzystorami i drucikiem imitującym an-
tenę. Miało to sugerować fragment skomplikowanego urządzenia nasłuchowego. 

481 AIPN, 01208/286, Raport zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW Romual-
da Michniewicza dla dyrektora departamentu w sprawie listu skierowanego do ambasady USA 
w Warszawie, 10 II 1968 r., k. 4–5.
482 Ibidem, Raport Zbigniewa Twerda dla dyrektora Departamentu II MSW w sprawie listu 
skierowanego do ambasady USA w Warszawie, 29 II 1968 r., k. 7–8.
483 Ibidem, Raport zastępcy naczelnika Wydziału V Departamentu II MSW Kazimierza Kudły 
dla dyrektora Departamentu w sprawie listu skierowanego do ambasady USA w Warszawie,  
16 VIII 1967 r., k. 1–2.
484 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Fran-
cji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 38).
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Po wykryciu urządzenia funkcjonariusze zachodnich służb specjalnych działający 
przy placówce, do której należał samochód, przeszukali wszystkie wozy. Co wię-
cej, od tego czasu ta niewymieniona z nazwy ambasada starała się rokrocznie wy-
mieniać tabor samochodowy485. Brakuje informacji, by pomysł ten zastosowano 
powtórnie w późniejszym czasie.

Równie rzadką, choć bardzo skuteczną metodą prowokacji było przewerbo-
wanie agenta zachodniego wywiadu – Polaka – pracującego dla rezydentury da-
nej placówki dyplomatycznej. Działania tego typu należały do bardzo trudnych: 
najpierw należało takiego agenta znaleźć, następnie go przewerbować i uważać, 
by nie dowiedzieli się o tym dotychczasowi mocodawcy. Wątpliwości budziła 
też szczerość podwójnego agenta: mógł przecież wszystko zdradzić swym zagra-
nicznym przełożonym. Niemniej z rzadka udawało się z sukcesem przeprowa-
dzić całą procedurę. Na przykład w 1972 r. zrealizowano kombinację operacyjną 
w stosunku do ambasady Wielkiej Brytanii, wykorzystując w niej przewerbo-
wanego tajnego współpracownika Brytyjczyków. Już w imieniu SB człowiek ten 
skontaktował się z II sekretarzem pionu politycznego ambasady, przekazując mu 
informacje wywiadowcze486.

W celu uwiarygodnienia agenta, który na pewien czas przerwał współpracę 
z placówką, kontrwywiad zaopatrzył go w prawdziwe informacje. Po pewnym 
czasie nastąpiło kolejne spotkanie, na którym sekretarz potwierdził wiarygod-
ność danych i zadeklarował wznowienie przesyłania wynagrodzenia agentowi. 
Wkrótce przewerbowany współpracownik zaczął otrzymywać przez PKO pewne 
sumy w funtach od podstawionej osoby z Wielkiej Brytanii487.

Nie znamy dalszych losów tego podwójnego agenta. Owym II sekretarzem 
był Carl Gebhard, któremu nadano pseudonim „Adrian-72”. Gebhard w 1974 r. 
opuścił Polskę – być może wspomniany agent kontynuował współpracę z jego 
następcą, „Adrianem-74”, o którym napiszemy później. (Dokument 95) Fakt, 
że sprawa trafiła jako wzór do materiałów szkoleniowych MSW, przekonuje o jej 
wyjątkowości.

Tak jak dla większości innych technik operacyjnych kontrwywiadu, stosowa-
nych wobec zachodnich dyplomatów, także w wypadku prowokacji nie zachowały 
się dane statystyczne. Nieliczne istniejące zestawienia należy zaś interpretować bar-
dzo ostrożnie. Na przykład według jednego z raportów, w 1987 r. Departament II  
MSW zorganizował w sumie 241 „działań inspirujących styk z wywiadem”, 

485 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. s. 97.
486 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb 
wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 55).
487 Ibidem.
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polegających na próbach wzbudzenia zainteresowania danej zachodniej służby 
tajnym współpracownikiem SB. W 1986 r. takich akcji było tylko 110. Co jed-
nak dla nas najbardziej istotne, spośród 242 wypadków mniejszość – bo tylko 52 
– dotyczyła rzekomych rezydentów obcego wywiadu działających w zachodnich 
placówkach dyplomatycznych w Polsce. Pozostałe skupiały się na zagranicznych 
ośrodkach zachodnich wywiadów. Największe zainteresowanie budziły ambasady 
RFN (11 akcji), Wielkiej Brytanii (11), USA (8), Francji (8) i Iraku (6). Zarówno 
skala, jak i skutki tych działań nie były imponujące: udało się nawiązać ogółem 
tylko 19 „styków wywiadowczych”, w tym zaledwie 3 „gry kontrwywiadowcze”488. 
Prawdopodobnie nawet nie wiązały się one z działalnością placówek.

W 1987 r. prowadzono zarazem 22 rozpoczęte już wcześniej „gry wywiadow-
cze”. Nie wiadomo, ile z nich dotyczyło dyplomatów i na czym polegały. Poło-
wa skupiała się na RFN489. Wobec faktu, że placówki werbowały o wiele mniej 
agentów niż ośrodki macierzyste (o czym jeszcze będzie mowa w następnym roz-
dziale), można przypuszczać, że wśród „gier” ambasady odgrywały zdecydowanie 
drugorzędną – o ile w ogóle jakąkolwiek – rolę.

3.5.3. Analiza zgromadzonych danych
W materiałach szkoleniowych Biura „B” MSW przekonywano, że systematycz-

na analiza zebranych informacji może przynieść duże korzyści operacyjne. Przyzna-
wano jednak, że ta dziedzina była przez służby obserwacyjne i kontrwywiadowcze 
niedoceniana. Tymczasem, jak podkreślano, działania analityczne mogły wydatnie 
podnieść efektywność operacji i racjonalizować podejmowane wysiłki490.

Na płaszczyźnie analitycznej wyróżniano kilka etapów prowadzenia wniosko-
wania operacyjnego: analizę wstępną (na podstawie danych z obserwacji: nota-
tek, komunikatów, nagrań, fotografii); usystematyzowanie materiałów w ramach 
opracowania dokumentów nazywanych „informacjami” (operacyjnymi); analizę 
wykonania założonego planu (badanie analityczne); a na końcu – uogólnienie 
wyników analizy i wnioski syntetyczne. Przygotowana analiza mogła mieć pełny 
lub częściowy charakter i dotyczyć dłuższego bądź krótszego odcinka czasowe-
go. W wypadku Biura „B” analizy, w zależności od swego celu, dzieliły się na 
wewnętrzne (dla potrzeb kierowania Biurem) i zewnętrzne (dokonywane przez 

488 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działań ofensyw-
nych Departamentu II MSW w 1987 r., 11 III 1988 r., k. 56–63.
489 Ibidem.
490 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 60–67).
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terenowe wydziały). W przygotowywaniu tej dokumentacji korzystano głównie 
z materiałów pionu obserwacyjnego, ale namawiano też do korzystania z danych 
uzyskanych przez inne jednostki MSW (przede wszystkim Departament II, MO 
czy WSW)491.

Analizy przygotowywane przez Biuro „B” w odniesieniu do dyplomatów obej-
mowały najczęściej kilka dziedzin: aktywność figuranta w miejscu zamieszkania, 
w miejscu pracy, w obrębie Warszawy i w terenie, a także charakterystykę nawią-
zywanych i utrzymywanych przez niego kontaktów. Jednostką specjalizującą się 
w tej działalności był Wydział Analiz Biura „B”. Pion ten dzielił się na działy ewi-
dencyjny i analityczny. Ewidencji poddawano kontakty osobowe, a także adresy 
i numery rejestracyjne samochodów. W latach osiemdziesiątych gromadzone in-
formacje zaczęto wprowadzać do tworzonych baz komputerowych. Ewidencjo-
nowano ponadto „fakty operacyjne” – każdy przejaw działalności figuranta, któ-
ry kategoryzowano i wpisywano do odpowiednich kart rzeczowych. W ramach 
ewidencji gromadzono poza tym dane dotyczące akcji penetracyjnych, a także 
akta operacyjne: nie wszystkie szły do archiwum, najważniejsze pozostawiano do 
dalszego wykorzystania492. Można przypuszczać, że nadmierna biurokratyzacja 
tego całego procesu w istocie utrudniała, a nie ułatwiała pracę w terenie. Z dru-
giej strony, bardzo ograniczony stan zachowania tych danych wydatnie kompli-
kuje pracę historyka.

Nawet po powrocie danego dyplomaty do ojczyzny kontrwywiad nierzad-
ko decydował się na kontynuowanie rozpracowania, dzięki analizie i uzupeł-
nieniu zgromadzonych dotychczas informacji. Taka wiedza mogła się przydać 
na przyszłość. Sir Rodric Braithwaite, pracownik ambasady brytyjskiej w latach 
1959–1961, wspomina, że po jego wyjeździe funkcjonariusze SB metodycznie 
przesłuchiwali wielu Polaków, z którymi stykał się w Warszawie493.

Dział analityczny Wydziału Analiz Biura „B” MSW sporządzał kilka rodza-
jów raportów: cykliczne (przygotowywane co trzy miesiące i dotyczące wyselek-
cjonowanych dyplomatów, których liczba w połowie lat osiemdziesiątych sięgała 
siedemdziesięciu); problemowe (z obserwowanych obiektów), specjalne (przy 
jakiejś okazji) oraz na życzenie wydziałów-zleceniodawców. Jednym z węższych 
typów analiz, stosowanym przy rozpracowywaniu kontaktów figuranta, była 
analiza środowiskowa. Miała ona na celu ustalenie, z przedstawicielami jakiej 
warstwy społecznej czy środowiska dany dyplomata kontaktował się najczęściej. 
W tym celu należało uszeregować ustalone „kontakty” ze względu na: zawód, 

491 Ibidem.
492 Ibidem.
493 Korespondencja mailowa autora z sir Rodrikiem Braithwaite’em (3 III 2011 r.).
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wykształcenie, znajomość języków obcych, liczbę pobytów za granicą, wiek itp. 
Systematyczne prowadzenie analizy środowiskowej i ewidencji umożliwiało – 
przynajmniej w teorii – określenie charakteru spotkań z daną osobą (pojedyncze, 
sporadyczne, regularne) oraz ich częstotliwości. Analiza kontaktów mogła poza 
tym przyjąć formę pionową (kontakty kolejnych dyplomatów zajmujących to 
samo stanowisko) lub poziomą (kontakty wszystkich pracowników danej amba-
sady w danym momencie)494.

Wydaje się, że ambicje analityczne Biura po raz kolejny pokazywały jego 
skłonność do wychodzenia poza rolę instytucji usługowej wobec tzw. wydziałów 
liniowych. Jednocześnie, jak podkreślaliśmy, rozbudowana biurokracja mogła 
niekiedy służyć celom innym niż zamierzone i maskować, pośród licznych ru-
bryk, mizerne efekty realnych działań.

3.6. Współpraca kontrwywiadu z innymi pionami
Współdziałanie jednostek zaangażowanych w inwigilację dyplomatów stano-

wiło jedno z najczęściej powtarzanych zaleceń w rozkazach, zarządzeniach i mate-
riałach szkoleniowych MSW. Współpraca miała obejmować nie tylko różne piony 
aparatu bezpieczeństwa, ale też „bratnie służby” sąsiednich państw, ze Związkiem 
Radzieckim na czele. Korzyści płynące z wymiany informacji były trudne do prze-
cenienia. Jednocześnie jednak kierownictwo MSW równie często jak zachętę do 
współpracy, formułowało krytykę jej niskiego poziomu i słabej efektywności.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Departament II MSW współpracował 
w „obsłudze” placówek dyplomatycznych – przynajmniej w teorii – z większością 
pionów MSW. Według instrukcji obowiązujących w latach siedemdziesiątych, 
wraz z wywiadem miał on podejmować działania w stosunku do central wywia-
dowczych, których rezydentury pracowały w przedstawicielstwach dyplomatycz-
nych. Wywiad przejmował ponadto kontrolę operacyjną nad figurantami kon-
trwywiadu w czasie ich pobytów za granicą. Współpraca z Departamentem III  
miała z kolei polegać na wspólnej ochronie kontrwywiadowczej „obiektów, śro-
dowisk i zagadnień”. Trudno było praktycznie realizować tak ogólne zalecenie. 
Departament IV pomagał za to w wykrywaniu związków dyplomatów ze środo-
wiskami wyznaniowymi495.

494 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 60–67).
495 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
b.p. (s. 100–103).
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Bardziej konkretnymi zadaniami obarczano znane nam już piony „usługowe” 
– szczególnie Biuro „B” (obserwacja zewnętrzna), a także Biuro „T”/Departa-
ment Techniki (jak wiemy, w pionie kontrwywiadowczym działała uzupełniająca 
Samodzielna Sekcja Techniki) czy Biuro RKW (nasłuch radiostacji placówek). 
Pomaganie kontrwywiadowi należało ponadto do obowiązków MO (informo-
wanie o ruchach dyplomatów w terenie, wypadkach łamania przez nich prawa, 
zabezpieczanie terenu), WOP (informowanie o przekroczeniach granicy przez 
dyplomatów) i WSW, z którą „współdziałanie realizowane jest w szerokim zakre-
sie”496. Zarządzenia państwowe zakładały bowiem ścisłą współpracę cywilnego 
kontrwywiadu (Departamentu II MSW) z kontrwywiadem wojskowym – Woj-
skową Służbą Wewnętrzną podlegającą MON, m.in. w zakresie zabezpieczenia 
jednostek wojskowych i strategicznych przed penetracją attaché wojskowych za-
chodnich ambasad, a także w ogólnym prowadzeniu inwigilacji dyplomatów497. 
Według podstawowej zasady WSW miała zabezpieczać operacyjnie obiekty woj-
skowe od wewnątrz, a SB – od zewnątrz. Oprócz tego obie służby miały wymie-
niać się informacjami i współpracownikami oraz organizować wspólne akcje498. 
Jak jeszcze zobaczymy, współpraca ta nie przebiegała gładko.

Kooperacja Departamentu II MSW z pionem wywiadu przybierała specy-
ficzny, często personalny charakter, w dodatku w powiązaniu z resortem spraw 
zagranicznych. Kariera Konrada Torunia, zastępcy naczelnika Wydziału V/VIII 
(1965–1972) i naczelnika Wydziału V Departamentu II MSW (1972–1974) 
pokazuje, że inwigilacja dyplomatów przebywających w Warszawie odbywała się 
wąskim kanałem etatów niejawnych wywiadowczego Departamentu I MSW. 
Toruń w 1974 r. został przeniesiony na niejawny etat nr 13 (starszego inspek-
tora na prawach naczelnika) w tym pionie. Jednocześnie oficjalnie zaczął pełnić 
funkcję naczelnika jak najbardziej legalnego Wydziału Ochrony Placówek MSZ, 
zajmującego się dyplomatyczno-polityczną stroną zabezpieczenia obiektów dy-
plomatycznych499. Tak więc i od tej strony SB szukała dojść do pracowników 
zachodnich ambasad.

Co ciekawe, Toruń nie znał języków obcych – co znacząco ograniczało jego 
możliwości działania i groziło dekonspiracją. Mimo to w ocenie kwalifikacji 
pracownika z 1981 r. pisano m.in.: „zakres pracy wykonywanej w instytucji 

496 Ibidem, s. 103.
497 AIPN, 0731/56, Zasady współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, załącznik nr 5: Zasady współpracy w dziedzinie działalności kontrwywiadow-
czej, [maj 1974 r.], k. 34–49.
498 Ibidem, s. 104.
499 AIPN, 003175/781, Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny funkcjonariusza: Konrad Toruń 
(1974–1977), 10 VI 1977 r., k. 39–42.
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przykrycia pozostaje w związku z zadaniami kontrwywiadowczego zabezpiecze-
nia pracy operacyjnej. Z powierzonych zadań wywiązuje się należycie […]. Bar-
dzo dobrze współpracuje z innymi jednostkami MSZ, które z racji zakresu zadań 
partycypują w realizacji naszych zadań. Równocześnie bardzo dobrze legendu-
je zadania operacyjne. Dba o konspirację naszych zadań. Jest szanowany jako 
fachowiec i partner przez kierowników placówek. Potrafi przekonać otoczenie 
i przeprowadzić bez kolizji nakreślone zadania, co jest ważne w instytucji przy-
krycia. Ocena instytucji przykrycia bardzo wysoka”500.

Brak znajomości języków obcych w 1982 r. nie przeszkodził dyrektorowi De-
partamentu I MSW Fabianowi Dmowskiemu w zaproponowaniu kandydatury 
Torunia na stanowisko konsula generalnego PRL w Sydney. W piśmie do szefa 
służby wywiadu i kontrwywiadu Władysława Pożogi z czerwca 1982 r. Dmowski 
zastrzegał jednak, że Toruń „jako długoletni oficer MSW może być znany b[y-
łym] pracownikom, którzy wyjechali na stałe za granicę”501. Obawy okazały się 
uzasadnione: władze Australii odmówiły Toruniowi wizy, a Dmowski, w piśmie 
do Pożogi z czerwca 1983 r., przyznał, że jego protegowany był znany „służbom 
specjalnym jako oficer MSW”. Mimo to zaproponował dla niego nową posadę: 
konsula generalnego w Malmö502. Inicjatywa ta wywołała wątpliwości, tym ra-
zem wewnętrzne (poszło o związki rodziny Torunia z zagranicą)503. W związku 
z tym na krótko pojawił się pomysł wysłania oficjela do ambasady PRL w Bag-
dadzie. Ostatecznie jednak w 1983 r., w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, 
Toruń przeszedł na emeryturę504.

Personalne związki szczebli kierowniczych kontrwywiadu z MSZ (za pośred-
nictwem Departamentu I) nie były zjawiskiem niecodziennym. Oprócz przy-
kładu Konrada Torunia można, dla potwierdzenia tej tezy, przedstawić przebieg 
kariery ważniejszego oficera – Stanisława Bejma. Bejm związał się z UB w 1945 r. 
Od 1950 r. pracował w Wydziale V/VIII Departamentu I/II MBP/KdsBP/MSW, 
gdzie kolejno awansował na kierownika sekcji (w 1951 r.), zastępcę naczelnika 
(w 1953 r.) i naczelnika (w 1954 r.). W 1956 r. został mianowany kierownikiem 

500 Ibidem, Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny funkcjonariusza: Konrad Toruń (1977–1981), 
12 VIII 1981 r., k. 44–47.
501 Ibidem, Pismo Fabiana Dmowskiego do Władysława Pożogi w sprawie przeniesienia służbo-
wego Konrada Torunia, 21 VI 1982 r., k. 49.
502 Ibidem, Pismo Fabiana Dmowskiego do Władysława Pożogi w sprawie przeniesienia służbo-
wego Konrada Torunia, 5 I 1983 r., k. 51.
503 Zob. np. ibidem, Departament Kadr MSW, Notatka służbowa dotycząca Konrada Torunia, 
31 I 1983 r., k. 58–59.
504 Ibidem, Opinia służbowa naczelnika Wydziału VII Departamentu Kadr MSW na temat 
Konrada Torunia, 9 IX 1983 r., k. 82.
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grupy operacyjnej „Karpaty” (na niejawnym etacie 060/11), działającej w Berli-
nie z zadaniem koordynowania działań z NRD-owską Stasi. Funkcję tę pełnił do 
1960 r., kiedy mianowano go wicedyrektorem Departamentu II MSW505.

W tym samym roku Bejm otrzymał dyplom ukończenia Wydziału Dyploma-
tyczno-Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie z tytu-
łem magistra506. W maju 1965 r. Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR zatwierdzi-
ło nominację Bejma na stanowisko dyrektora Departamentu Łączności MSZ507. 
W tej sprawie już w lutym do ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego 
zwracał się szef MSW Mieczysław Moczar508. Oczywiście nie oznaczało to ze-
rwania więzi z MSW: Bejm dalej pracował w resorcie, ale dla wywiadowczego 
Departamentu I MSW – na etacie niejawnym nr 09/I jako starszy inspektor na 
prawach zastępcy dyrektora509.

Tymczasem jego kariera dyplomatyczna rozwijała się: w 1969 r. Bejm został 
na wniosek MSZ mianowany ambasadorem PRL w Szwecji. Nadal pozostawał 
na etacie niejawnym w Departamencie I (grupa zaszeregowania R II), ale kie-
rownictwo wywiadu nakazało mu powstrzymanie się od działań operacyjnych, 
grożących dekonspiracją510. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Bejm 
powrócił do Polski w 1972 r. Mimo problemów zdrowotnych do 1975 r. pełnił 
funkcję doradcy ministra w Departamencie IV MSZ511. W maju 1975 r. został 
wyznaczony na dyrektora Biura Paszportów MSW512, jednak ponad miesiąc póź-
niej zmarł w szpitalu w Szwecji513.

505 AIPN, 01737/106, Wniosek dyrektora Departamentu II MSW o mianowanie Stanisła-
wa Bejma kierownikiem grupy „Karpaty”, 17 VII 1956 r., k. 40–41; ibidem, Wniosek ministra 
spraw wewnętrznych o zatwierdzenie kandydata na stanowisko wicedyrektora Departamentu II 
MSW, 21 XI 1960 r., k. 44.
506 Ibidem, Dyplom ukończenia studiów wyższych przez Stanisława Bejma, 5 X 1960 r., k. 21.
507 Ibidem, Pismo kierownika Biura Spraw Kadrowych KC PZPR do ministra spraw zagranicz-
nych w sprawie zatwierdzenie wniosku powołania Stanisława Bejma na stanowiska dyrektora 
Departamentu Łączności MSZ, 10 V 1965 r., k. 52.
508 Ibidem, Pismo ministra spraw wewnętrznych do ministra spraw zagranicznych w sprawie no-
minacji Stanisława Bejma na stanowisko dyrektora Departamentu Łączności MSZ, 9 II 1965 r., 
k. 51.
509 Ibidem, Przebieg służby Stanisława Bejma, [1945–1975], k. 1–3.
510 Ibidem, Pismo inspektoratu kierownictwa Departamentu I MSW do kierownika samodziel-
nej sekcji Departamentu Kadr MSW w sprawie Stanisława Bejma, 21 XI 1969 r., k. 59.
511 Ibidem, Pismo inspektoratu kierownictwa Departamentu I MSW do kierownika samodziel-
nej sekcji Departamentu Kadr MSW w sprawie Stanisława Bejma, 20 IX 1972 r., k. 63; ibi-
dem, Notatka służbowa Departamentu Kadr MSW na temat Stanisława Bejma, 28 IV 1975 r., 
k. 75–76.
512 Ibidem, Wniosek ministra spraw wewnętrznych o zatwierdzenie Stanisława Bejma na stano-
wiska dyrektora Biura Paszportów MSW, [maj 1975 r.], k. 68.
513 Ibidem, Akt zgonu: Stanisław Bejm (tłumaczenie z języka szwedzkiego), 1 VII 1975 r., k. 79.
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W podobną stronę co Toruń i Bejm poszedł jeden z następców tego ostatniego 
na stanowisku naczelnika jednostki „dyplomatycznej” kontrwywiadu: Kazimierz 
Kudła (szef Wydziału VIII/V Departamentu II MSW w latach 1965–1969). 
We wrześniu 1969 r. dyrektor Departamentu I złożył wniosek o przeniesienie 
Kudły do wywiadu, na stanowisko starszego inspektora (na prawach naczelnika), 
zajmującego się „zabezpieczeniem operacyjno-technicznym polskich placówek 
zagranicznych” we współpracy z Wydziałem Ochrony Placówek Departamentu 
Łączności MSZ. Kudła miał zostać zatrudniony oficjalnie na stanowisku dyplo-
matycznym, a w rzeczywistości – kontrolować kierownictwo polskich placówek 
na Zachodzie (głównie przez rozmowy)514. Kolejny przykład takiej ścieżki roz-
woju kariery zawodowej pokazuje pewną podległość kontrwywiadu wobec wy-
wiadu: wyróżniający się pracownicy szczebla kierowniczego tej pierwszej służby 
w ramach awansu przechodzili do tej drugiej, przeważnie łącząc jawny etat dy-
plomatyczny z niejawnym operacyjnym.

Wniosek w sprawie Kudły został przyjęty pozytywnie, w związku z czym po-
czątkowo zajął on oficjalnie stanowisko naczelnika Wydziału Ochrony Placówek 
w MSZ (na etacie niejawnym nr 013/I Departamentu I). Dopiero po kilku latach, 
w 1974 r., został oddelegowany do pracy za granicą – jako wicekonsul w Antwer-
pii. Jednocześnie został kierownikiem rezydentury wywiadowczej w Belgii515. Obie 
funkcje Kudła pełnił do 1979 r., po czym odszedł na emeryturę516.

Łączenie kariery dyplomatycznej i operacyjnej oraz współdziałanie wywia-
du, kontrwywiadu i MSZ nie dotyczyło wyłącznie państw kapitalistycznych. 
Dowodzi tego przykład Bogusława Jędrzejczyka, od 1947 r. związanego z UB/
SB. Jędrzejczyk początkowo pracował w PUBP w Gliwicach, ale już w końcu 
1949 r. przeniósł się do Warszawy, najpierw do Departamentu IV i VIII MBP, 
a następnie do struktur stołecznych. Do centrali powrócił w 1958 r. Mimo 
otrzymanej w 1954 r. kary dyscyplinarnej za bezpodstawne zatrzymanie czterech 
robotników i bicie podczas przesłuchania, systematycznie awansował, pełniąc 
m.in. funkcję zastępcy naczelnika Wydziału III (1965–1969) i Wydziału VII 
(1973–1974) Departamentu II MSW, naczelnika Wydziału VII (1974–1976) 
i Wydziału I (1976–1980) tego samego pionu, a także zastępcy dyrektora Biura 

514 AIPN, 003175/513, Wniosek personalny dyrektora Departamentu I MSW o przeniesienie 
Kazimierza Kudły do pionu wywiadowczego, 9 IX 1969 r., k. 115.
515 Ibidem, Wniosek dyrektora Departamentu I MSW o zatrudnienie Kazimierza Kudły w kon-
sulacie PRL w Antwerpii, 15 V 1974 r., k. 119; ibidem, Wniosek Kierownictwa Departamentu I  
MSW o oddelegowanie Kazimierza Kudły do pracy w rezydenturze w Belgii na stanowisko 
oficera operacyjnego, 31 V 1974 r., k. 122.
516 Ibidem, Charakterystyka pracy Kazimierza Kudły za okres 1977–1979, 31 VII 1979 r., 
k. 128–129; ibidem, Wniosek Kazimierza Kudły o zwolnienie z pracy, 10 XII 1979 r., k. 131.
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Paszportów MSW (1980–1983). W latach 1969–1972 i 1983–1987 był z kolei 
związany z wywiadem, pracując na etacie niejawnym (na prawach, odpowiednio, 
starszego inspektora i zastępcy dyrektora) w Berlinie. Podczas drugiego wyjaz-
du występował pod legendą radcy-kierownika wydziału konsularnego ambasady 
PRL w Berlinie517.

Bardziej instytucjonalny niż personalny charakter miały związki kontrwywia-
du z innymi pionami MSW, a zwłaszcza z jednostkami „usługowymi”. Szcze-
gółowe procedury takiego współdziałania analizowaliśmy już na przykładzie 
najbliższego kontrwywiadowi Biura „B”. Sugerowaliśmy też istnienie pewnych 
niesnasek i sporów w ramach tej współpracy. Tutaj dodajmy, że zgrzyty i niepo-
rozumienia zdarzały się także w innych relacjach, np. na linii między „dyploma-
tycznym” Wydziałem VIII a Biurem „T”.

W MSW już od listopada 1956 r. zadania kontrwywiadowcze zostały przydzie-
lone do Wydziału I Biura „T”. Późniejszy Departament Techniki również miał 
współpracować z kontrwywiadem – np. zainstalowanie podsłuchu w mieszkaniu 
dyplomaty wymagało współdziałania pionu technicznego z Departamentem II 
i Biurem „B”. W takich wypadkach koordynacją akcji zajmowała się jednostka 
zlecająca zadanie – a więc kontrwywiad518. Biuro, może ze względów ambicjo-
nalnych, odmawiało czasem realizacji bardzo pracochłonnych zleceń, zbyt lekko 
– w mniemaniu pionu technicznego – składanych przez funkcjonariuszy inwi-
gilujących dyplomatów. W sprawozdaniu Wydziału VIII Departamentu II za 
ostatni kwartał 1960 r. odnotowano następującą sytuację: „dysponując danymi, 
że mający przybyć do Polski nowy sekretarz poselstwa Meksyku jest homosek-
sualistą, spowodowano umieszczenie go z chwilą przyjazdu w pokoju zabezpie-
czonym przez PDF i PP. Dzięki temu potwierdzono nasze dane w tym zakresie, 
jednak nie zostało to dotychczas udokumentowane, ponieważ Biuro «T» odmó-
wiło kilkudniowej nieprzerwanej eksploatacji tego punktu. Obecnie figurant ten 
zamieszkuje już w miejscu technicznie nie zabezpieczonym”519. Pomijając aspekt 
brutalnego wkroczenia w prywatne życie cudzoziemca, można zauważyć, że tego 
typu niesnaski negatywnie wpływały na efektywność pracy operacyjnej.

Podobnie należałoby ocenić zjawisko sporów kompetencyjnych między 
kontr wywiadem a działającymi poza MSW strukturami aparatu bezpieczeństwa, 

517 AIPN, 003175/261, Przebieg służby Bogusława Jędrzejczyka, [1947–1989], b.p.
518 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 77).
519 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1960 r., 9 I 1961 r., k. 63.
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potęgowanych tylko przez mgliste i niekonsekwentne instrukcje. Szczególnie 
często w materiałach Departamentu II narzekano na Wojskową Służbę We-
wnętrzną. Jednostki WSW niekiedy przekraczały, zdaniem kontrwywiadu, swe 
kompetencje, doprowadzając do nieporozumień i podejmowania zbędnych 
działań. Świadczy o tym przykład niejakiego Zdzisława Goldmana. W kwiet-
niu 1961 r. Wydział VIII Departamentu II MSW ustalił, że Goldman usil-
nie zabiegał o spotkanie z III sekretarzem ambasady Wielkiej Brytanii Johnem 
Maslenem. Kontrwywiad postanowił w związku z tym zastosować typowy za-
bieg: podstawił zamiast Maslena oficera Wydziału VIII i umówił się na spotka-
nie z Goldmanem. Ten ostatni przedstawił się jako Sokołowski i zaproponował 
przekazywanie tajnych informacji. Na tej podstawie 26 kwietnia został areszto-
wany. Okazało się, że wcześniej, pod jeszcze innym nazwiskiem, kontaktował 
się z Amerykanami. Zarazem w czasie wyjaśniania sprawy kontrwywiad dowie-
dział się, że Goldman był współpracownikiem WSW i działał na zlecenie tych 
organów w celu nawiązania kontaktów z dyplomatami. Wywołało to protesty 
ze strony cywilnego kontrwywiadu, który zarzucił wojsku przekraczanie swych 
kompetencji520.

Podobnie jak współdziałanie kontrwywiadu z jednostkami „usługowymi”, tak 
i współpracę ze strukturami spoza MSW starano się wpasowywać w odgórne 
porozumienia. I tak np. zasady współpracy Departamentu II MSW z Minister-
stwem Obrony Narodowej na polu kontrwywiadu ustalał jeden z załączników 
do ogólnych „Zasad współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej i Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych”, przyjętych w listopadzie 1974 r. SB i Wojskowa 
Służba Wewnętrzna, podporządkowana MON, miały współpracować w ochro-
nie strategicznych jednostek wojskowych czy przemysłu wojskowego, stanowisk 
dowodzenia i naprowadzania Wojsk Obrony Powietrznej Kraju oraz Wojsk 
Lotniczych, a także w zabezpieczaniu przeprowadzanych manewrów i ćwiczeń. 
Podział zadań nie był klarowny. Teoretycznie, jak wiemy, SB miała werbować taj-
nych współpracowników spośród cywilów zamieszkałych w pobliżu jednostek, 
a WSW – wśród żołnierzy, niemniej „Zasady” umożliwiały jej również werbunek 
cywilów utrzymujących kontakty osobiste z żołnierzami. Obie służby miały po-
nadto chronić obiekty przed zachodnimi attaché wojskowymi521. 

520 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., k. 22–40 (błędna 
paginacja).
521 AIPN, 0731/56, Zasady współpracy w dziedzinie działalności kontrwywiadowczej. Załącz-
nik nr 5 do „Zasad współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych” z 14 listopada 1974 r., 14 XI 1974 r., k. 37–38.
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Z niejasnych zaleceń wynikało, że to SB miała skupić się na obserwacji, ale 
i WSW powinna organizować patrole i współdziałać z cywilnym kontrwywia-
dem w „organizowaniu zasadzek i innych przedsięwzięć”. Wojskowi mieli też in-
formować swych cywilnych kolegów o pojawieniu się dyplomatów w rejonie jed-
nostek. Oprócz tego zakładano współpracę w dziedzinie radiokontrwywiadu522. 
Ustalono również, że obie służby powinny tworzyć wspólne plany dezinforma-
cji obcych wywiadów oraz projekty „wspólnych akcji ofensywnych”, umożli-
wiających odkrycie agentów obcych wywiadów czy kompromitowanie attaché 
wojskowych. W materiałach archiwalnych trudno jednak wyśledzić ten rodzaj 
wspólnej działalności. Bardziej typowe było realizowanie postulatu wymienia-
nia się interesującymi informacjami, w tym dotyczącymi działalności attachatów 
wojskowych i zachodnich dyplomatów523.

Kilka lat później, we wrześniu 1982 r., Departament II MSW zawarł podob-
ną umowę z inną strukturą: Zarządem Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza524. 
Tego typu porozumienia kierownictwo WOP podpisywało i z innymi departa-
mentami MSW. Zjawisko to wiązało się z rozszerzeniem zakresu działania gra-
nicznych oddziałów, wprowadzonym kilka miesięcy wcześniej525. W myśl umo-
wy obie jednostki miały wymieniać się informacjami, pomagać sobie wzajemnie 
w organizowaniu przedsięwzięć operacyjnych (w tym „użyczać” tajnych współ-
pracowników), a także przygotowywać wspólne szkolenia. Zastrzeżono jednak, 
że Zwiad WOP nie może podejmować działań ofensywnych wobec osób i obiek-
tów, którymi interesował się kontrwywiad. Gdy Zwiad wszedł w posiadanie in-
formacji o charakterze szpiegowskim, musiał je niezwłocznie przekazać Departa-
mentowi II MSW526. Ustalono więc zasady hierarchii. Trudno przypuszczać, by 
WOP w pełni przestrzegał tych ograniczeń. Przy analizie tego typu źródeł należy 
nieustannie pamiętać o tym, że opisują one jedynie teorię, która nie musiała 
zgadzać się z praktyką.

Warto dodać, że podobne punkty znalazły się we wcześniejszym o ponad dzie-
sięć lat dokumencie pt. „Wyciąg z zadań dla jednostek organizacyjnych MSW 
uczestniczących w kontrwywiadowczej obronie kraju” (z 16 lutego 1972 r.).  

522 Ibidem, k. 44.
523 Ibidem, k. 42–45.
524 AIPN, 0731/61/CD/1, Porozumienie o współdziałaniu Departamentu II MSW i Zarządu 
Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza oraz ich jednostek organizacyjnych w terenie, 21 IX 1982 r., 
k. 3–4.
525 Zob. ibidem, Zakres działań Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza w operacyjnej ochronie pogra-
nicza. Załącznik do zarządzenia nr 036/82 ministra SW z 19 III 1982 r., 19 III 1982 r., k. 2.
526 Ibidem, Porozumienie o współdziałaniu Departamentu II MSW i Zarządu Zwiadu Wojsk 
Ochrony Pogranicza oraz ich jednostek organizacyjnych w terenie, 21 IX 1982 r., k. 3–4.
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Zresztą jeszcze przed rozszerzeniem kompetencji WOP jednym z jego pod-
stawowych zadań była kontrwywiadowcza ochrona kraju. W zarządzeniu 
nr 0112/72 ministra SW z 11 października 1972 r. w sprawie zakresu działania 
Dowództwa WOP punkt ten umieszczono na drugim miejscu, tuż za ochroną 
granic państwowych. Dobitnie świadczy to o jego wadze. Działaniem, które 
mogło wiązać się z inwigilacją dyplomatów, było też „organizowanie wstępnego 
rozpoznania cudzoziemców w strefie działania Wojsk Ochrony Pogranicza”. 
W załączniku do zarządzenia uściślono, że ochroną kontrwywiadowczą zajmu-
je się zastępca dowódcy WOP do spraw zwiadu, kierujący Zarządem Zwiadu 
WOP. Jednym z jego zadań było współpracowanie z właściwymi jednostkami 
MSW, w tym z Departamentem II527.

Nieprecyzyjne rozdzielanie kompetencji nie zmniejszało poziomu istniejących 
utarczek i sporów. Chaos dodatkowo pogłębiały częste szczegółowe zarządzenia, 
przerzucające – mniej lub bardziej sztucznie – dany odcinek działań z zakresu 
odpowiedzialności jednej służby do drugiej. Na przykład w maju 1972 r. kierow-
nictwa Departamentów II, III i WOP uzgodniły przejęcie przez kontrwywiad 
od Departamentu III „ochrony” lotnisk i koordynacji działań MSW na płasz-
czyźnie walki z terroryzmem w przestrzeni powietrznej. WOP z kolei przejął od 
Departamentu III MSW kontrolę nad rybołówstwem dalekomorskim. Podobne 
roszady były nagminne: wspomniana decyzja kierownictwa trzech pionów mo-
dyfikowała inny, wcześniejszy zaledwie o kilka miesięcy, rozkaz organizacyjny 
dotyczący podobnych zagadnień528. Mimo wszystkich trudności w stosunkowo 
mało skomplikowanych sprawach lokalnych udawało się jednostkom kontrwy-
wiadu i WOP wymieniać informacje i opracowywać konkretne (co nie znaczy, że 
skuteczne) plany działań. (Dokumenty nr 59, 60, 61, 62)

Problematyka graniczna miała jeszcze jeden wymiar, bezpośrednio związany 
z Warszawą: większość cudzoziemców (w tym dyplomatów) przybywała do Pol-
ski drogą lotniczą przez Okęcie. W związku z tym Graniczny Punkt Kontrolny 
na tym lotnisku regularnie wysyłał pionom SB informacje o pojawieniu się co 
ciekawszych osób. (Dokument nr 21)

Na zbliżonym polu cywilny kontrwywiad współpracował z jeszcze jedną struk-
turą wojskową: Wydział Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego 
WP informował Departament II MSW o planowanych przyjazdach zachodnich 

527 AIPN, 01096/1, Zarządzenie nr 0112/72 ministra SW z 11 października 1972 r. w sprawie 
zakresu działania Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza (wraz z załącznikiem: szczegółowym 
zakresem działania Dowództwa WOP, 11 X 1972 r., k. 254–265.
528 AIPN, 335/252, Notatka służbowa naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego 
MSW w sprawie zmian do zarządzenia nr 0100/Org z 18 grudnia 1971 r., 2 V 1972 r., k. 34.
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wojskowych (głównie amerykańskich), którzy chcieli odwiedzić Polskę, np. w celu 
dokonania inspekcji w attachacie wojskowym danej placówki dyplomatycznej529. 
Następnie, w miarę możliwości, obserwowali ich wywiadowcy Biura „B” MSW, 
zgodnie z zamówieniami poszczególnych wydziałów Departamentu II.

Naturalnym – z racji usytuowania geograficznego – partnerem centralnego 
Departamentu II MSW była Komenda Miejska m.st. Warszawy (określana od 
końca lat sześćdziesiątych jako KS MO, a później – SUSW). Jakkolwiek przyj-
mowano, że to centrala odpowiada za inwigilację dyplomatów, to i tu wprowa-
dzano niezbyt klarowne podziały. Według ustaleń z początku lat siedemdziesią-
tych stołeczny kontrwywiadowczy Wydział II miał zajmować się rejestrowaniem 
pobytów dyplomatów na terenie województwa warszawskiego. Co więcej, przej-
mował czasami kompetencje przyznane pierwotnie centrali: w 1972 r. Wydział II 
KS MO zajął się „kontrwywiadowczą ochroną” Zarządu Ruchu Lotniczego, firm 
„Wars” i PLL „LOT”, jak również inwigilacją „niektórych” przedstawicielstw li-
nii lotniczych i zapobieganiem „aktom terroru” w komunikacji lotniczej. Co 
dla nas najważniejsze, miał też włączyć się w „wyjaśnienia charakteru kontak-
tów” nawiązywanych przez polskich obywateli z placówkami dyplomatycznymi. 
Zwiększeniu kompetencji towarzyszyła propozycja stworzenia tylko pięciu no-
wych etatów530. W latach sześćdziesiątych z kolei Wydział II KS MO rozpraco-
wywał podległą ambasadzie USA Komisję Roszczeń (w ramach sprawy o krypto-
nimie „Poszukiwacze”)531, chociaż Wydział III Departamentu II MSW prowadził 
równolegle nasłuch tej samej instytucji (nadano jej, jak już wspominano, krypto-
nim „Interes”). (Dokument 27) Wydaje się, że takie mgliste określenia i rozwią-
zania tylko pogłębiały niejasności kompetencyjne. Nie jest też pewne, w jakiej 
mierze realizowano wprowadzane modyfikacje. Wydaje się, że w całym okresie 
1956–1989 stołeczne struktury pełniły na płaszczyźnie inwigilacji dyplomatów 
co najwyżej usługową rolę.

Próby rozgraniczania kompetencji podejmowano i wcześniej, i później. Już 
w 1957 r. szukano modus vivendi w sprawie inwigilowania kontrolowanego przez 
Amerykanów Biura Przepustek (Permit Office) i amerykańsko-brytyjskiego biu-
ra prasowego (Press Summary). Według ustaleń, które znowu nie wprowadzały 

529 AIPN, 00231/281, t. 2, Pismo Szefa Wydziału Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu 
Generalnego WP do Departamentu II MSW z informacją o podaniu o wizę złożonym przez 
płk. Howarda L. Burrisa, 14 X 1959 r., k. 112.
530 AIPN, 335/252, Pismo dyrektora Departamentu II MSW do naczelnika Samodzielnego 
Wydziału Organizacyjnego MSW w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w Wydziałach II 
KW MO, 28 IX 1972 r., k. 21–23.
531 Zob. np. AIPN, 002086/407, Raport z przeprowadzonej rozmowy z Aleksandrem Antonim 
Wiechowskim, sporządzony w Wydziale II KW na m.st. Warszawę, 20 V 1961 r., k. 3–5.
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jasności, Wydział II KW MO na m.st. Warszawę miał sporządzać plany działań 
operacyjnych, ale kontrola nad rozpracowaniem pozostawała w gestii centrali532. 
(Dokument nr 5)

Struktury Milicji Obywatelskiej w skali ogólnokrajowej były najbardziej na-
turalnym partnerem dla zaangażowanego w obserwację personelu zachodnich 
ambasad Biura „B” MSW. W celu szybkiego reagowania na terenowe wyjazdy dy-
plomatów państw kapitalistycznych MSW zalecało w 1965 r. bliskie współdzia-
łanie terenowych organów SB i MO z Wydziałem VIII Departamentu II MSW 
oraz Biurem „B”, a ściślej – z grupami obserwacyjnymi podążającymi z War-
szawy za podróżującym dyplomatą. Milicjanci (a także funkcjonariusze WSW, 
WOP czy Straży Przemysłowej) mieli pełnić funkcje pomocnicze, informując 
o ruchach dyplomatów w terenie, bezpośrednio interweniując w wypadkach na-
ruszania przepisów oraz dokumentując „wrogą działalność” figurantów533. Wy-
wiadowcy Biura „B”, śledzący dyplomatę, mogli przy tym w „dyskretny sposób” 
podpowiadać przedstawicielom oficjalnych organów, jak wykonywać te czyn-
ności; ponadto czasami występowali w charakterze „przypadkowych” świadków 
danego zdarzenia534. (Dokument nr 12)

Odpowiedzialne za informowanie o zauważonej obecności dyplomatów były 
przede wszystkim terenowe jednostki MO, ale również struktury wojewódzkie, 
zobowiązane do sporządzania znanych nam już planów operacyjnego zabezpie-
czenia przed penetracją dyplomatów. Działania w tej dziedzinie regulował rozkaz 
(wraz z instrukcją) Komendanta Głównego MO nr 8/57 z 16 listopada 1957 r. 
Rozkaz nie mógł być zadowalająco realizowany, skoro w połowie lat sześćdziesią-
tych nawoływano do jego pełnego egzekwowania i jednocześnie uwspółcześnie-
nia. Co znamienne, w materiałach szkoleniowych MSW z 1965 r. zalecano przy 
tym, by służby terenowe interesowały się każdym pobytem w terenie przedstawi-
ciela dyplomatycznego, nawet reprezentującego państwa socjalistyczne535.

Informacja o pojawieniu się pojazdu na dyplomatycznych numerach reje-
stracyjnych, wraz z jego opisem, miała być niezwłocznie przekazywana przez 

532 AIPN, 00231/179, t. 11, Wnioski do sprawy dalszego rozpracowania Permit Office i Press 
Summary, sporządzone w Wydziale VIII Departamentu II MSW, 23 III 1957 r., k. 159–160.
533 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, 
s. 22–24.
534 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pracow-
nikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 5–6.
535 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, 
s. 22–24.
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milicjantów drogą telefoniczną lub radiową do kierownictwa Komendy Powia-
towej (lub Wojewódzkiej), której podlegali. Opis, oprócz numerów rejestracyj-
nych, powinien zawierać informację o marce samochodu, jego kolorze, godzinie 
i miejscu zauważenia pojazdu, liczbie i płci pasażerów oraz o kierunku, z jakie-
go samochód przybył i w jakim się udawał. Jeśli funkcjonariusz dowiedział się 
o tym fakcie od kogoś innego (np. TW), powinien sporządzić notatkę i przesłać 
ją drogą służbową do odpowiedniej jednostki SB. Komenda miała obowiązek 
identyfikacji zauważonego pojazdu, po czym, w zależności od rezultatów tego 
sprawdzenia, podejmowała odpowiednią decyzję – w wypadku pojazdu używa-
nego przez przedstawiciela „bratniego kraju” rezygnowano (przynajmniej w teo-
rii) z kontroli operacyjnej536. 

W celu ułatwienia identyfikacji napotkanych pojazdów należących do dy-
plomatów komendant główny MO wydał 5 marca 1963 r. pismo, w którym 
szczegółowo wyjaśniał mechanizm rejestracji takich pojazdów. Do systemu 
wprowadzono zasadę przydzielania poszczególnym placówkom stałych nume-
rów rejestracyjnych, np. pracownicy ambasady USA posługiwali się numerami 
od WZ-01-00 do WZ-01-94, z kolei rejestracje od WZ-02-00 do WZ-02-94 
przydzielano personelowi ambasady brytyjskiej. W razie wyczerpania numerów 
(jak to się szybko stało w wypadku amerykańskim) dodawano nowe, zamieniając 
pierwszą cyfrę 0 na liczbę 1 (od WZ-11-00 do WZ-11-94) itd. Trzeba dodać, że 
tablice dyplomatyczne różniły się wyglądem od zwykłych: na czarnym tle malo-
wano żółte litery i liczby. Inni obcokrajowcy, niepracujący w ambasadach, mieli 
tablice z białymi znakami, z których drugim była zawsze litera „Z”537. Jak już 
zaznaczaliśmy, wykazy numerów rejestracyjnych systematycznie aktualizowano 
w Wydziale VIII Departamentu II MSW (później przez poszczególne wydziały 
liniowe) i rozsyłano do jednostek terenowych MO i SB538. (Dokument nr 51)

MSW chwaliło się, że w połowie lat sześćdziesiątych udało się usprawnić współ-
działanie różnych służb w obserwacji zewnętrznej terenowych podróży dyploma-
tów oraz zapewnić koordynację tych działań. Przechwałki te zapewne formułowano 
na wyrost, ale rzeczywiście poczyniono pewne kroki w tym kierunku. Próbowano 
utworzyć na strategicznych obszarach Polski sieć sygnalizacyjną, która umożliwiała 
błyskawiczne przekazanie informacji o pojawieniu się w danym miejscu samochodu 

536 Ibidem.
537 Ibidem, s. 24–26; zob. też AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché 
wojskowych ambasad państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw we-
wnętrznych przeciwko ich penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p.  
(s. 86–88).
538 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitalistycz-
nych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, s. 26.
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dyplomatycznego. W Biurze „B” MSW stworzono centralne stanowisko dowodze-
nia Służby Obserwacyjnej, której głównym zadaniem była koordynacja obserwacji 
attaché wojskowych (i innych dyplomatów) w skali ogólnokrajowej539.

Postanowiono także poprawić skuteczność zatrzymywania na gorącym uczyn-
ku dyplomatów uprawiających nielegalną działalność – w czasie wykonywania 
zdjęć, filmowania czy nanoszenia szkiców. W tym celu próbowano organizować 
wspominane zasadzki na intruzów w pobliżu obiektów wojskowych czy na te-
renie przeprowadzanych manewrów. Jednak w materiale szkoleniowym MSW 
z 1967 r. podano tylko jeden przykład udanej zasadzki, w którą wpadł w kwiet-
niu 1966 r. attaché wojskowy Holandii podczas obserwacji ćwiczeń wojskowych 
w pobliżu Świdnicy540. (Dokument nr 68)

Mimo szczegółowych procedur współpraca z MO w inwigilowaniu podró-
żujących po Polsce dyplomatów nie mogła być zadowalająca, skoro w 1974 r. 
Komendant Główny MO wydał kolejny rozkaz nakazujący funkcjonariuszom 
zwracanie uwagi na to zagadnienie. Rozkaz głosił, że „każdy funkcjonariusz MO 
winien przejawiać zainteresowanie i zwracać baczną uwagę, zarówno w czasie 
wykonywania obowiązków służbowych, jak i poza służbą, na zachowanie się 
i działalność cudzoziemców przybyłych z KK”541.

Oprócz mnożenia zaleceń co do respektowania obowiązujących procedur, 
starano się zarazem poprawiać koordynację działań. Nie wydaje się zupełnie bez-
podstawne przekonanie MSW, że w wyniku lepszej organizacji i koordynacji 
obserwacji zewnętrznej, a także dzięki częstszym i mniej „bojaźliwym” interwen-
cjom, wyjeżdżający w teren dyplomaci stali się od drugiej połowy lat sześćdzie-
siątych nieco mniej zuchwali i rzadziej decydowali się na kontynuowanie pene-
tracji w wypadku, gdy stwierdzili obecność wywiadowców542. Faktem było kilka 
skandali dyplomatycznych, jakie w tym czasie wybuchły po przyłapaniu attaché 
wojskowych na nielegalnej działalności.

Na pewno jednak nie osiągnięto w pełni zadowalających rezultatów i nie wy-
eliminowano działalności penetracyjnej cudzoziemców. Nadal też popełniano 

539 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 26–27.
540 Ibidem.
541 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 72, 74).
542 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW,  Warsza-
wa 1967, k. 28.
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proste błędy, np. w tym właśnie okresie zastępcom attaché wojskowych Kanady, 
Wielkiej Brytanii i USA udało się bezkarnie zaobserwować ćwiczenia samolotów 
ponaddźwiękowych na jednym z lotnisk wojskowych, mimo że tuż obok jawną 
obserwację prowadzili wywiadowcy Biura „B”. Dyplomaci mogli sobie na to po-
zwolić, ponieważ miejsce, w którym się zatrzymali, znajdowało się przy drodze 
publicznej, a wokoło zabrakło znaków zakazu zatrzymywania się. W tej sytuacji 
bezradni funkcjonariusze po prostu nakłonili dowódcę lotniska do przerwania 
lotów543. (Dokument nr 68)

Teoretycznie przydatnym, ale w rzeczywistości trudnym partnerem służb 
kontrwywiadowczych była Straż Przemysłowa. 19 kwietnia 1966 r. szef Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Przemysłu MSW skierował do komendantów Stra-
ży Przemysłowej pismo, w którym polecał współdziałanie podległej mu służby, 
ochraniającej strategiczne obiekty przemysłowe, z innymi pionami SB tropią-
cymi terenowe wyjazdy zachodnich dyplomatów. Po kilku tygodniach do pi-
sma dołączono wytyczne w odniesieniu do tej współpracy, zachęcające przede 
wszystkim wartowników do bardziej czynnej postawy. Po raz kolejny można 
stwierdzić, że fakt sformułowania tego typu zaleceń dowodził braków na tym 
polu. O niskim poziomie wyszkolenia wartowników przemysłowych świadczy 
fakt, że w wytycznych informowano ich o zupełnie podstawowych sprawach, np. 
że pojazdy dyplomatyczne mają specyficzną numerację tablic rejestracyjnych544. 
W połowie 1968 r. KW MO w Warszawie w rozesłanym do poszczególnych KP 
piśmie przyznała zresztą, że problem współpracy Straży Przemysłowej z kontrwy-
wiadem i służbą obserwacyjną nadal istnieje545.

Specyficzną jednostką MO, z którą z oczywistych względów współpracowały 
Biuro „B” i kontrwywiad, był znany nam już Batalion Specjalny. Nie byli to 
jednak partnerzy równorzędni: piony operacyjne po prostu opracowywały zakres 
zadań dla Batalionu. Do zadań tych zaliczały się: pomoc w organizowaniu obser-
wacji, wykonywanie z ukrycia zdjęć osobom wchodzącym do ambasady, wykry-
wanie przygotowań do wyjazdu w teren, odnotowywanie trybu pracy figurantów 
itp. Biuro „B” w połowie lat sześćdziesiątych domagało się wręcz oddelegowania 
do Batalionu oficera w randze zastępcy dowódcy, który zabezpieczałby potrzeby 
operacyjne Biura546.

543 Ibidem.
544 AIPN, 0201/159, t. 2, Wytyczne dla komendantów straży przemysłowej, [maj 1966 r.],  
k. 131–133.
545 AIPN, 0201/159, t. 2, Pismo KW MO w Warszawie do zastępców komendantów KP MO 
ds. SB, 24 VI 1968 r., k. 151–152.
546 AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna Bonifacego Jedynaka, dyrektora Biura „B” MSW, na 
Kolegium MSW, [kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
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Konieczność współpracy Biura „B” z innymi niż MO jednostkami komu-
nistycznego aparatu represji była bardzo częstym postulatem wielu materiałów 
szkoleniowych, instrukcji i rozkazów. Równie często wskazywano na poważne 
braki w tej dziedzinie.

Głównym celem współdziałania różnych służb PRL w rozpracowywaniu te-
renowych wyjazdów dyplomatów było nie tylko stworzenie skutecznego syste-
mu sygnalizacyjnego, „czułego” na te podróże, lecz także zapewnienie szybkiego 
przepływu informacji. I tak, jeśli funkcjonariusze MO powinni poinformować 
o zauważeniu pojazdu dyplomatycznego odpowiednią komórkę kontrwywiadu 
(powiatową czy wojewódzką), to pracownicy WSW mieli za zadanie podobną 
informację przekazać do Wydziału VI Biura „B” MSW. Również na tej płaszczyź-
nie działań kontrwywiady wojskowy i cywilny miały obowiązek wymieniać się 
zdobytymi informacjami i doniesieniami sieci agenturalnej547.

Jedną ze struktur, która najbliżej (przynajmniej w teorii) współpracowała z Biurem 
„B” w inwigilowaniu terenowych rajdów dyplomatów, były Wojska Ochrony Pogra-
nicza. Współpraca ta (kodyfikowana niezależnie od wspomnianych już porozumień 
z Departamentem II MSW) była przedmiotem zarządzeń i ponawianych rozkazów 
dowództwa WOP. Na przykład 11 lutego 1974 r. dowódca tej formacji wydał zarzą-
dzenie nr 013, poświęcone udziałowi organów zwiadu i pododdziałów granicznych 
w kontrwywiadowczej ochronie kraju. W praktyce kontrolowania dyplomatycznych 
wyjazdów penetracyjnych współdziałanie to odbywało się na poziomie Wydziału II 
Brygady WOP z wydziałami II KW MO (na szczeblu wojewódzkim) oraz poszcze-
gólnych Strażnic WOP z Terenowymi Grupami Operacyjnymi MO (na szczeblu 
powiatowym)548. Rozkaz starał się sprecyzować bardzo ogólnikowe wytyczne zawarte 
w zarządzeniu nr 0110 MSW z 1973 r., według których szef Zarządu Zwiadu Do-
wództwa WOP i jego zastępca mogli zlecać jednostkom Biura „B” MSW określone 
(ale niewymienione w tym dokumencie) zadania549.

Zgodnie z zaleceniami MSW Strażnice WOP powinny uczulać swoich współ-
pracowników (TW, KO, KS), by po zaobserwowaniu pojawienia się zachodniego 

547 AIPN, 001708/40, Mariusz Bojarski, Współdziałanie Służby Bezpieczeństwa z innymi orga-
nami w celu zapobiegania penetracyjnej działalności przedstawicieli placówek dyplomatycznych 
krajów kapitalistycznych na terenie województwa warszawskiego, Legionowo 1975, k. 44–45 
(zob. ten sam dokument w: AIPN, 1509/12, b.p.).
548 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 1–3).
549 AIPN, 1633/3315, Zarządzenie nr 0110/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regula-
minu organizacyjnego i zakresu działania Biura „B” MSW, 19 XI 1973 r., b.p.
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dyplomaty na terenie pogranicza natychmiast sygnalizowali ten fakt jednostkom 
WOP oraz starali się ustalać fakty dotyczące zachowania intruza i jego kontakty. 
Strażnice z kolei powinny przesłać uzyskaną wiadomość do Wydziału II Bry-
gad WOP. Wzorowa wiadomość tego typu zawierała numer rejestracyjny i opis 
pojazdu dyplomatycznego, jego identyfikację (przynależność do danej placów-
ki ustaloną na podstawie wykazu samochodów, którym dysponował oficer dy-
żurno-operacyjny strażnicy) oraz możliwie wnikliwą charakterystykę wyglądu 
i zachowania dyplomaty (skąd przybył, dokąd jechał, kto mu towarzyszył itp.). 
Równolegle zalecano żołnierzom strażnic tworzenie wartościowych sieci agen-
turalnych nastawionych na ochronę kontrwywiadowczą szczególnie ważnych 
obiektów550.

Dostrzeżenie penetracyjnej aktywności dyplomaty przy granicznym obiekcie 
chronionym (fotografowanie, filmowanie, szkicowanie) powinno wywołać na-
tychmiastową reakcję żołnierza WOP. Teoretyczną charakterystykę takiej reakcji 
prezentowały wytyczne Szefa Zarządu Zwiadu WOP nr 62/ZW z 1978 r. Do-
wódcy strażnic dysponowali sporządzanymi i uaktualnianymi przez Wydział II 
Brygad WOP listami obiektów strzeżonych. Ich obowiązkiem było zaznajomie-
nie swoich podwładnych z tymi wykazami. Żołnierz, który złapał penetrującego 
na gorącym uczynku na jednym z chronionych terenów, powinien odpowied-
nio zareagować, w zależności od tego, czy był świadkiem penetracji jawnej, czy 
kamuflowanej. W pierwszym wypadku, kiedy dyplomata nie krył się ze swoją 
działalnością, żołnierz powinien wylegitymować sprawcę i poprosić o pisemne 
wyjaśnienie jego zachowania. Jeżeli penetracji towarzyszyło fotografowanie, fil-
mowanie czy szkicowanie, funkcjonariusz konfiskował dowody rzeczowe. Pod-
kreślmy jednak, że po wylegitymowaniu cieszący się immunitetem intruz mógł 
odmówić dalszej współpracy. Następnie żołnierz, za pośrednictwem środków 
łączności, składał meldunek o sprawie dowódcy strażnicy lub (przy braku ta-
kich środków), odprowadzał zatrzymanego do strażnicy. Dowódca sprawdzał za-
sadność działania swego podwładnego, po czym uzgadniał dalsze postępowanie 
z szefem Wydziału II Brygady WOP (lub jego zastępcą ds. śledczych)551. Można 
przypuszczać, że praktyka odbiegała od zadekretowanej procedury.

550 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 35–37).
551 AIPN, 003266/139 Wytyczne Szefa Zarządu Zwiadu WOP nr 062/ZW w sprawie postępo-
wania żołnierzy WOP w przypadku stwierdzenia penetracji obiektów podlegających szczegól-
nej ochronie, dokonywania zdjęć fotograficznych o charakterze tendencyjnym i innej destruk-
cyjnej działalności na pograniczu, 20 XI 1978 r., b.p.
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Prawidłowość ta dotyczyła zapewne również działań zalecanych przy odkry-
ciu penetracji kamuflowanej – kiedy dyplomata ukrywał fakt penetrowania pod 
niewinnymi zachowaniami. W takiej sytuacji żołnierz WOP nie powinien się 
ujawniać, tylko za pomocą dostępnych środków łączności zameldować o spra-
wie oficerowi operacyjnemu lub dowódcy strażnicy (później był zobowiązany do 
sporządzenia również pisemnej notatki). Jednocześnie powinien dokonać pró-
by identyfikacji podejrzanego, zapamiętując jego rysopis i ewentualnie wygląd 
samochodu. Zaalarmowany oficer operacyjny lub dowódca miał niezwłocznie 
przekazać zdobytą informację do Wydziału II Brygady WOP, który z kolei prze-
kazywał ją do Wydziału II odpowiedniej KW MO. To na szczeblu komendy 
decydowano o dalszej reakcji. Jeśli penetrująca osoba miała immunitet dyploma-
tyczny, cała sprawa kończyła się zwykle na wylegitymowaniu oraz „uprzejmym 
i taktownym”, choć „stanowczym”, poproszeniu o opuszczenie terenu. Tak na-
prawdę jedynym skutkiem interwencji był meldunek o penetracji, jaki dowódca 
strażnicy składał szefowi Wydziału II Brygady WOP, a ten z kolei – kontrwywia-
dowczemu Wydziałowi II KW MO552.

W rzeczywistości zachowanie żołnierzy WOP odbiegało od zalecanych proce-
dur. W 1981 r. zauważano: „nieraz zdarza się, że członkowie obcych przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, korzystając z nieśmiałości lub niezaradności żołnierzy 
chroniących dostępu do obiektów podlegających szczególnej ochronie, często 
w sposób bezczelny i nachalny usiłują wejść na ich teren”553. Co ciekawe, nie od-
notowano, by dyplomaci skarżyli się na brutalność żołnierzy: magia immunitetu 
musiała być silna albo też w wewnętrznych analizach pomijano takie niewygodne 
zdarzenia.

Podobnie jak w wypadku Departamentu II, także kierownictwo Biura 
„B” podpisywało porozumienia o współpracy z Wojskową Służbą Wewnętrz-
ną. 2 lutego 1967 r. przyjęto plan współpracy między Biurem a I Zarzą-
dem Szefostwa WSW MON w sprawie ochrony obiektów wojskowych przed 
penetracją ze strony zachodnich dyplomatów. W planie przypominano, że 
obie służby są zobowiązane do współdziałania, co precyzowało zarządzenie 
nr 0034 ministra SW z 24 lutego 1959 r. oraz rozkaz nr 51 szefa MON 
z 12 grudnia 1964 r. Teraz w ogólnikowy sposób obiecywano organizować 
wspólne przedsięwzięcia operacyjne (nie tylko na płaszczyźnie zabezpieczeń, 

552 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 40–41).
553 Ibidem, s. 43.
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lecz także zasadzek przy stałych obiektach czy w czasie ćwiczeń) oraz polep-
szyć łączność i wymianę informacji554.

W celu doprecyzowania tych zapewnień sporządzono nawet bardzo szczegó-
łowe schematy łączności między organami MSW i WSW. Nie wyglądały one 
jednak zbyt realistycznie555. Kilka tygodni później obie służby zorganizowały na-
radę, podczas której narzekano na inercję wartowników i zwyczajowo wezwano 
do poprawy współpracy wszystkich zainteresowanych organów556.

Zarządzenie szefa WSW nr 04 z 15 maja 1981 r. po raz kolejny zalecało 
współdziałanie służb wojskowych z cywilnym kontrwywiadem i Biurem „B” 
w rozpracowywaniu działalności zachodnich dyplomatów. Odpowiedzialni za 
koordynację działań ze strony WSW byli szefowie terytorialnych oddziałów i sze-
fowie garnizonów ochraniających poszczególne obiekty557.

Biuro „B”, podobnie jak Departament II MSW, w codziennej pracy regularnie 
kontaktowało się ze stołecznymi strukturami aparatu bezpieczeństwa. Specyfika 
województwa warszawskiego polegała na tym, że KW MO w Warszawie nie posia-
dała własnej struktury obserwacyjnej – lokalnego odpowiednika Biura „B”, choć 
przecież w innych województwach działały wydziały „B”. Dlatego też to centralne 
Biuro musiało zająć się „zabezpieczeniem” całego województwa przed penetracyj-
ną działalnością dyplomatów. Sytuacja nie wyglądała najlepiej – dopiero w lutym 
1966 r. Biuro zalecało zacieśnienie współpracy z Wydziałem II KW MO w Warsza-
wie w celu stworzenia skutecznej sieci sygnalizacyjnej, na którą miałyby się składać 
punkty sygnalizacyjne organizowane przez poszczególne komendy powiatowe. Za-
lecenie oznaczało, że do tej pory taka sieć nie istniała lub nie funkcjonowała należy-
cie. Teraz proponowano utworzenie nowych punktów na najważniejszych szosach 
i kierunkach. Punkty mieli obsługiwać przede wszystkim dróżnicy i kioskarze558.

W kolejnych tygodniach funkcjonariusze Biura jeździli po komendach powiato-
wych województwa warszawskiego, sprawdzając stan ochrony kontrwywiadowczej 

554 AIPN, 0201/159, t. 2, Plan współpracy między Biurem „B” MSW a I Zarządem Szefostwa 
WSW MON w sprawie zabezpieczania obiektów wojskowych przed penetracją dyplomatów,  
9 II 1967 r., k. 76.
555 Ibidem, Schemat łączności i powiadamiania pomiędzy organami MSW i WSW w przypadku 
penetracji obiektów wojskowych przez dyplomatów, 9 III 1967 r., k. 102.
556 Ibidem, Informacja na temat narady przedstawicieli Biura „B” MSW i I Zarządu Szefostwa 
WSW z 17 IV 1967 r., 18 IV 1967 r., k. 129–130.
557 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 28, 76–77).
558 AIPN, 0201/159, t. 2, Notatka służbowa Wydziału IX Biura „B” w sprawie zabezpiecze-
nia województwa warszawskiego przed penetracją dyplomatów państw kapitalistycznych,  
22 II 1966 r., k. 9–10.
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i funkcjonowanie zabezpieczeń przed penetracjami. Wnioski były nie najlepsze: 
komendy często zmagały się z czysto prozaicznymi trudnościami, np. słabo roz-
winiętą łącznością telefoniczną czy małą liczbą radiowozów. Do tego dochodziły 
problemy ze współpracą, głównie z milicjantami559. W niektórych komendach (np. 
w Otwocku) lekceważono polecenia centrali i przekazywano informacje o zareje-
strowaniu przejazdu pojazdów dyplomatycznych w ramach okresowych sprawoz-
dań, nieraz dopiero w miesiąc po fakcie560.

Późniejsza korespondencja między Biurem „B” a Wydziałem II KW MO 
w Warszawie pokazuje, że powyższe plany i inspekcje nie przyniosły satysfak-
cjonujących wyników. Biuro nadal skarżyło się na lekceważenie obowiązku 
dokumentowania i przekazywania informacji o przejazdach dyplomatów561. 
W związku w tym w grudniu 1966 r. przeprowadzono kolejne inspekcje w po-
szczególnych KP MO. Wnioski były podobne jak wcześniej: zwracano uwagę na 
małą liczbę radiowozów i braki w łączności (np. w służbowych motocyklach)562.

Inspekcje tego typu przeprowadzano regularnie co kilka–kilkanaście miesię-
cy. I tak po sformułowaniu w sierpniu 1968 r. kolejnych wytycznych w sprawie 
zabezpieczenia działających w stołecznym województwie KP MO przed penetra-
cyjną działalnością dypomatów w kolejnych miesiącach postanowiono sprawdzić 
stopień ich realizacji i ocenić skalę ewentualnych ulepszeń. Na przykład w maju 
1969 r. funkcjonariusze Biura „B” i warszawskiej KW MO odwiedzili powiat 
otwocki. Odnotowywano wciąż te same mankamenty w pracy KP MO: przede 
wszystkim brak stałej kontroli niektórych wytypowanych tras przejazdowych 
i bierność milicjantów563. Odgórne zalecenia nie przynosiły zatem efektów.

Warto odnotować, że Wydział II KW MO w Warszawie od 30 kwietnia 1959 r. 
najprawdopodobniej do 1971 r. prowadził samodzielną sprawę zagadnieniową 
o kryptonimie „Dyplomaci”, w ramach której starał się analizować penetracyjne 
wyjazdy dyplomatów na terenie województwa warszawskiego – podobnie, jak 
czyniły to poszczególne województwa. Jednostką koordynującą i współdziałają-
cą w tej inicjatywie był centralny Departament II MSW. Warszawska KW MO 

559 Zob. np. ibidem, Notatka służbowa Wydziału IX Biura „B” z zabezpieczenia terenu powiatów 
Grodzisk Mazowiecki i Pruszków przed penetracją dyplomatów, 7 III 1966 r., k. 20–24.
560 Ibidem, Notatka służbowa Wydziału IX Biura „B” z rozmów przeprowadzonych w KP MO 
w Otwocku i Garwolinie, 7 III 1966 r., k. 42–46.
561 Zob. np. ibidem, Pismo naczelnika Wydziału IX Biura „B” MSW do naczelnika Wydziału II 
KW MO w Warszawie, 19 IX 1966 r., k. 78–79.
562 Ibidem, Ogólne uwagi naczelnika Wydziału IX Biura „B” na podstawie terenowych notatek 
dotyczących KP MO w województwie warszawskim, 9 XII 1966 r., k. 71–72.
563 AIPN, 0201/159, t. 5, Notatka służbowa Wydziału VI Biura „B” MSW i Wydziału II KW 
MO w Warszawie z kontroli realizacji przez KP MO w Otwocku wytycznych KW MO w spra-
wie przeciwdziałania penetracji ze strony zachodnich dyplomatów, 10 V 1969 r., k. 1–4.
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nie zajmowała się przy tym działalnością dyplomatów w samej Warszawie, tyl-
ko w województwie564. Większość materiałów tej sprawy dotyczyła najbardziej 
podstawowych elementów pracy służb kontrwywiadowczych w terenie: odnoto-
wywania penetracji dokonywanych przez dyplomatów, tworzenia planów i ra-
portów z organizowanych przedsięwzięć zabezpieczających przed penetracją (sieć 
TW i informatorów, punkty sygnalizacyjne, lista chronionych obiektów wojsko-
wych i strategicznych, współpraca z innymi pionami SB itp.), a także zdobywania 
szczegółowych informacji na temat kontaktujących się z dyplomatami Polaków565.

Pamiętajmy przy tym, że w terenowej inwigilacji dyplomatów Biuro „B” MSW 
w oczywisty sposób współdziałało ze swymi terenowymi odpowiednikami. In-
strukcja dyrektora Biura z 28 kwietnia 1986 r. nakazywała, by lokalna jednostka 
pionu „B” po uzyskaniu informacji o penetracyjnej aktywności jakiegoś dyplomaty 
na podległym jej terenie natychmiast powiadamiała o tym fakcie Departament II 
MSW oraz Stanowisko Kierowania Biura „B” MSW. Jednocześnie jednostka taka 
miała podjąć działania „operacyjno-ustaleniowe i dokumentacyjne”566.

Wezwania do współpracy różnych pionów i struktur aparatu bezpieczeństwa 
miały niekiedy bardzo szeroki, ale przez to i zbyt ogólny charakter. Na przykład 
8 października 1986 r. szef MSW Czesław Kiszczak wydał zarządzenie nr 054, 
w którym nakreślił zasady współpracy między Biurem „B”, wywiadem, kontrwy-
wiadem, szefami rejonowych USW i komendantami placówek MO567. Ogólnym 
zaleceniom towarzyszyła jednak i całościowa krytyka. Kierownictwo MSW czę-
sto podkreślało niekompetencję milicjantów, niechęć oficerów WSW do przeka-
zywania informacji; narzekało też na brak wystarczających środków lokomocji, 
problemy z łącznością (brak sprzętu radiowego) oraz z techniką (zbyt mała liczba 
aparatów fotograficznych, magnetofonów, lornetek itp.)568.

Bardziej szczegółową krytykę, podobnie jak Departament II MSW, formuło-
wało także Biuro „B”. W połowie lat osiemdziesiątych w pionie tym skarżono się, 
że terenowe jednostki SB informowały o zaledwie 50–60 proc. rzeczywistej liczby 
dokonanych penetracji. Zauważano, że sieć źródeł i punktów sygnalizacyjnych, 

564 Ibidem, t. 10, Postanowienie o założeniu teczki zagadnieniowej o kryptonimie „Delegaci” 
przez Wydział II KW MO w Warszawie, 30 IV 1959 r., k. 1.
565 Zob. 11 tomów sprawy pod sygnaturą AIPN, 0201/159.
566 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 68).
567 Ibidem, s. 46.
568 AIPN, 001708/40, Mariusz Bojarski, Współdziałanie Służby Bezpieczeństwa z innymi 
organami w celu zapobiegania penetracyjnej działalności przedstawicieli placówek dyploma-
tycznych krajów kapitalistycznych na terenie województwa warszawskiego, Legionowo 1975,  
k. 45–47.
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której tworzenie postulowano od lat, nie zawsze zdaje egzamin. Z jednej strony 
rozumiano, że system ten nie może być skuteczny w sytuacji, gdy dyplomaci 
obierają drugorzędne szosy, niekiedy nawet leśne czy polne drogi. Z drugiej jed-
nak podkreślano, że jedynie 3 proc. sygnałów o przejazdach dyplomatów otrzy-
mywano ze strony WSW, mimo że to właśnie obiekty WSW stanowiły ponad 
90 proc. ustalonych wypadków penetracji569. Biuro „B” wyjaśniało ten stan rze-
czy słabym zabezpieczeniem obiektów chronionych przez WSW oraz „wąsko po-
jętymi własnymi interesami”570. W słowach tych po raz kolejny przebija pewien 
konflikt między poszczególnymi jednostkami aparatu represji.

Nieco lepiej pod tym względem wyglądała współpraca z MO: milicjanci do-
starczali ok. 50 proc. ogólnej liczby sygnałów o penetracji, które otrzymywało 
Biuro „B”571. Liczby te pozwalają nie tylko na zorientowanie się w poziomie real-
nej współpracy różnych służb, ale też stanowią dowód na niedomagania w syste-
mie zabezpieczenia kontrwywiadowczego kraju.

*

W cytowanych już instrukcjach z lat siedemdziesiątych w enigmatyczny spo-
sób pisano o potrzebie współdziałania kontrwywiadu w inwigilowaniu dyploma-
tów z „bratnimi” Wydziałami Specjalnymi Komitetu Bezpieczeństwa Państwo-
wego ZSRR, czyli ogólnie z kontrwywiadem Armii Radzieckiej572. Ogólnikowo 
wspominano o wymianie informacji i podejmowaniu „wspólnych zadań” (np. 
w zakresie ochrony koszar wojsk radzieckich w Polsce). Podobne zalecenia for-
mułowano odnośnie do służb innych krajów socjalistycznych. Enigmatyczność 
tych sformułowań nie może przesłonić faktu, że tę sferę działalności uważano za 
bardzo ważną i w pewien sposób prestiżową.

Najczęstszym i najbardziej typowym polem współdziałania „bratnich” służb 
na płaszczyźnie inwigilacji dyplomatów (zresztą nie tylko) była wymiana infor-
macji. Lektura dwutygodniowych i miesięcznych sprawozdań Wydziału V De-
partamentu II MSW z 1966 r. dowodzi, że Wydział regularnie przekazywał ra-
dzieckim kolegom dane, które uzyskiwał poprzez swą sieć agenturalną. Liczba 

569 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 34).
570 Ibidem, s. 77.
571 Ibidem, s. 34.
572 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 100–103.
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tych przekazywanych informacji wynosiła średnio kilka miesięcznie573. Choć 
brakuje podobnych zestawień dla innych okresów, trudno przypuszczać, by tego 
typu aktywność kiedykolwiek ustała. (Dokument nr 54, 82)

Wiemy np., że między początkiem 1985 r. a połową 1986 r. w ramach tej współ-
pracy Departament II MSW przekazał rosyjskim kolegom 930 informacji operacyj-
nych i 519 tzw. załączników do informacji operacyjnych. W zamian otrzymał zdecy-
dowanie mniej: 260 doniesień574. Jednak wymiana informacji nie była jednostronna. 
Radzieccy oficerowie informowali polskie służby o dyplomatach, podejrzewanych 
przez nich o działalność szpiegowską (np. Noyes Atherton, II sekretarz ambasady 
USA w Warszawie w latach 1974–1976, który pracował wcześniej w rezydentu-
rze CIA w Wiedniu)575 lub/i o tych, którzy przed przyjazdem do Polski pracowa-
li, ewentualnie gościli w ZSRR (np. ambasador amerykański Richard T. Davies)576.

Przekazywane dane dotyczyły nie tylko samych dyplomatów, lecz także kon-
taktujących się z nimi osób, które mogły wzbudzić zainteresowanie „bratnich” 
służb. Mogliśmy się już o tym przekonać na przykładzie Thomasa Donova-
na. Obieg tych informacji mógł być bardzo szybki i powodować natychmia-
stowe reakcje. W niedzielę 25 października 1970 r. o godz. 8.00 do ambasady 
USA w Warszawie wszedł wejściem od ul. Pięknej oficer lotnictwa Armii Ra-
dzieckiej w stopniu podporucznika. Zwięzła notatka dyrektora Departamentu II  
MSW opisująca to wydarzenie pozostawia wiele niedomówień i wątpliwości. 
Oficer przyjechał taksówką, która następnie czekała na niego przed ambasadą. Po 
upływie kilku minut od wejścia Rosjanina w ambasadzie odnotowano niezwykły 
ruch: dwóch wartowników oraz urzędnik szybko gdzieś pojechali samochodami, 
a koło 9.00 zaczęli pojawiać się pierwsi ważniejsi dyplomaci. Do godz. 15.00 
przybyło ich w sumie piętnastu, w tym ambasador Walter J. Stoessel, attaché 
wojskowy Georg Welch i I sekretarz John W. Shirley. Jednak już o 10.00 radziec-
ki oficer opuścił budynek ambasady w towarzystwie jednego z amerykańskich 
dyplomatów. Obaj mężczyźni nie przeszli przez główną bramę, ale wyjściem 

573 AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdania dwutygodniowe i miesięczne Wydziału V MSW z roku 
1966, b.d., k. 1–117.
574 AIPN, 0731/16, Materiały do rozmów Czesława Kiszczaka z W.M. Czebrikowem, 28 VII 
1986 r., k. 193–195.
575 AIPN, 01304/602, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Adrian-74”, 
opracowana przez Henryka Lewandowskiego, starszego inspektora Wydziału VIII Departa-
mentu II MSW, [wrzesień 1976 r.], k. 1–18; AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność 
wywiadowcza prowadzona z pozycji rezydentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, 
Warszawa 1952, b.p. (s. 104–105).
576 AIPN, 0192/444, t. 1, Pismo Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Mi-
nistrów ZSRR do Departamentu II MSW w sprawie ambasadora USA w Warszawie, 13 II 
1973 r., k. 32–33.
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znajdującym się za domem zamieszkanym przez pracowników placówki, nieuży-
wanym przez petentów577.

W okolicy ul. Pięknej oficera zatrzymał funkcjonariusz Batalionu Specjalnego 
– trudno przypuszczać, by uczynił to bez porozumienia z kontrwywiadem, oba-
wiającym się, że Rosjanin zdecydował się na współpracę z Amerykanami. Zatrzy-
many oficer został przewieziony do Komendy Dzielnicowej MO w Śródmieściu, 
skąd przekazano go działającej w Warszawie grupie operacyjnej Komitetu Bez-
pieczeństwa Państwowego (KGB). Taksówkarzowi, który półtorej godziny czekał 
na klienta i w końcu postanowił interweniować w ambasadzie, odpowiedziano, 
że żaden oficer nie wchodził na teren placówki578.

Więcej o sprawie nie wiemy. Można przypuszczać, że oficer był oferentem. 
Może też była to prowokacja ze strony radzieckich służb specjalnych. Brak bliż-
szych danych, mogących wyjaśnić te wątpliwości. Faktem pozostaje za to współ-
praca między Departamentem II a ową grupą operacyjną KGB.

Grupa ta pełniła najpewniej również funkcję pośrednika między Departa-
mentem II MSW a moskiewską centralą KGB (w latach osiemdziesiątych zwłasz-
cza II Głównym Zarządem, zajmującym się kontrwywiadem oraz IV Głównym 
Zarządem, kontrolującym ambasady). Oprócz wymiany informacji obie służby 
organizowały okresowe narady, w czasie których dyskutowały na temat metod 
wywiadowczych stosowanych przez dyplomatów. Jedno z takich spotkań odbyło 
się w Moskwie w kwietniu 1985 r. Wśród tematów rozmów skupiono się na wąt-
ku brytyjskim i zachodnioniemieckim. Rosjan, co nie może dziwić, najbardziej 
interesowało zabezpieczenie jednostek Armii Radzieckiej stacjonujących w Pol-
sce. Obie strony rozumiały też wagę identyfikowania kadrowych pracowników 
wywiadu wśród dyplomatów działających w Warszawie i Moskwie579.

W 1986 r. planowano kolejną serię regularnych konsultacji. W kwietniu do 
ZSRR miała wyjechać delegacja Wydziałów I i III Departamentu II, w celu wy-
miany informacji o działalności wywiadowczej USA i RFN, a także podzielenia się 
wynikami oraz metodami inwigilacji placówek dyplomatycznych. Miesiąc później 
do Moskwy wyjeżdżali przedstawiciele Wydziału XI, specjalizującego się w „zabez-
pieczaniu” transportu morskiego. Z kolei w listopadzie w tym samym kierunku uda-
wała się delegacja Wydziałów IV, V i VII, zamierzająca podejmować podobne tematy, 

577 AIPN, 01062/19, t. 10, Notatka Departamentu II MSW dotycząca zatrzymania przed am-
basadą USA w Warszawie oficera armii radzieckiej, 27 X 1970 r., k. 164.
578 Ibidem.
579 AIPN, 0731/7, Informacja Departamentu II MSW na temat proponowanych tematów 
rozmów delegacji Departamentu II MSW z Komitetem Bezpieczeństwa Publicznego ZSRR 
w Moskwie, 4 IV 1985 r., k. 36–38.
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jak również kwestię wspólnych przedsięwzięć operacyjnych580. W tym samym roku 
organizowano nie tylko wyjazdy do ZSRR. W celu omówienia zasad współpracy 
i wymiany doświadczeń planowano też podróże delegacji Departamentu II MSW na 
Węgry (dwukrotnie), do NRD i Bułgarii. Z kolei do Polski mieli przyjechać repre-
zentanci służb kontrwywiadowczych z Bułgarii i Czechosłowacji581.

Współdziałanie to wzmacniano dwustronnymi porozumieniami. Na przy-
kład 19 lipca 1982 r. Departament II MSW podpisał z II Głównym Zarządem 
KGB protokół o współpracy. W kolejnych latach starano się systematycznie ak-
tualizować wykaz spraw do wspólnej realizacji582.

Wewnątrzsojusznicza współpraca czasem wykraczała poza poziom informa-
cyjny i konsultacyjny. Polskie służby pomagały niekiedy w pracy tajnym współ-
pracownikom „bratnich krajów”. 14 lipca 1966 r. polski kontrwywiad przy po-
mocy swego TW ps. „Albert” przeprowadził kombinację operacyjną, w wyniku 
której radziecki agent ps. „Wang” poznał I sekretarza ambasady USA. Nie udało 
się za to zapoznać agenta z jednym z dyplomatów francuskich583. Brak niestety 
wystarczającej bazy źródłowej, by poznać skalę i znaczenie tej formy pomocy.

Miała ona zresztą charakter dwustronny i dotyczyła także kombinacji ope-
racyjnych. W sprawozdaniu Wydziału VIII Departamentu II MSW za trzeci 
kwartał 1957 r. podkreślono współpracę z Rosjanami w przeprowadzeniu skom-
plikowanej akcji penetracyjnej na obiekcie „Karmel” (konsulatu francuskiego 
w Krakowie). Radzieckie służby użyczyły technologii do złamania zabezpieczeń 
dokumentów, które chciano zdobyć. Dzięki temu współdziałaniu kontrwywiad 
zapoznał się z francuskimi instrukcjami szyfrowania584. Niedługo potem plano-
wano wspólne kombinacje operacyjne ze służbami CSRS w stosunku do wspo-
minanego wielokrotnie Thomasa Donovana. (Dokument nr 15)

Nie wydaje się, by tego typu akcje były częste. Analiza kilkudziesięciu tomów 
korespondencji między Departamentem II MSW a organami bezpieczeństwa 
NRD z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych585 pokazuje, że niemal zawsze 

580 AIPN, 0731/11, Plan spotkań roboczych delegacji Departamentu II MSW z KBP ZSRR 
w 1986 r., 19 IX 1985 r., k. 53–54.
581 AIPN, 0731/12, Plan wymiany delegacji Departamentu II MSW ze służbami kontrwywia-
dowczymi krajów socjalistycznych w 1986 r., [listopad 1985 r.], k. 36.
582 AIPN, 0731/16, Materiały do rozmów Czesława Kiszczaka z ministrem spraw wewnętrz-
nych Wiktorem Czebrikowem, 28 VII 1986 r., k. 193–195.
583 AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdanie z pracy operacyjnej Wydziału V Departamentu II 
MSW za lipiec 1966 r., 2 VIII 1966 r., k. 64.
584 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z pracy operacyjnej Wydziału VIII za III kwartał 1957 r., 10 X 1957 r., k. 27–38 (błędna paginacja).
585 Zob. korespondencję Departamentu II MSW ze służbami NRD z lat 1955–1979 w: AIPN, 
01062/43, t. 1–76; zob. też np. AIPN 01062/39, t. 3, k. 1–668.
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wzajemna pomoc polegała po prostu na uzupełnieniu danych biograficznych/in-
formacji o aktywności danej osoby, która z jakiegoś powodu znalazła się w kręgu 
zainteresowania służby jednego kraju. Była to żmudna praca administracyjna, 
nieprzypominająca raczej powieści szpiegowskich.

Instytucjonalizacja współpracy kontrwywiadowczej nie dotyczyła tylko 
ZSRR. W październiku 1984 r. dyrektor Departamentu II MSW podpisał z sze-
fem pokrewnego pionu resortu spraw wewnętrznych Węgierskiej Republiki Lu-
dowej protokół o współpracy. Na podstawie tej umowy w latach 1985–1986 
Polacy przekazali Węgrom 89 informacji wywiadowczych, w zamian uzyskując 
100 doniesień. W czerwcu 1986 r. w Budapeszcie doszło do roboczego spotkania 
przedstawicieli obu służb, na którym planowano wspólne przedsięwzięcia opera-
cyjne, głównie w zakresie rozpoznania działalności CIA i BND. Nie wspomnia-
no jednak o żadnej konkretnej akcji586.

Rok wcześniej, w październiku 1983 r., Departament II MSW podpisał protokół 
o współpracy z Zarządem II Korpusu Bezpieczeństwa Narodowego Czechosłowacji. 
Na mocy tego porozumienia w 1986 r. polski kontrwywiad przekazał czeskim funk-
cjonariuszom 57 informacji, otrzymując w zamian prawie dwukrotnie więcej, bo 
104 „naprowadzenia i sygnały”. Tendencja była tu zatem odwrotna niż w wypadku 
radzieckim. Wytyczne wzajemnej współpracy uściślono podczas spotkania w Pradze 
we wrześniu 1985 r., prowadzono także bardziej specjalistyczne rozmowy, np. kon-
sultacje na temat francuskich służb specjalnych w październiku 1986 r.587

W materiałach MSW dotyczących współpracy z „bratnimi” służbami nie znaj-
dziemy wielu narzekań i krytyki. Czy dowodzi to skuteczniejszego współdziałania 
na polu międzynarodowym niż na własnym podwórku? Na pewno problematyka 
ta była bardziej delikatna niż sprawy krajowe, w związku z czym w wewnętrznych 
dokumentach ostrożniej formułowano myśli i spostrzeżenia. Niekiedy można w nich 
jednak wyczytać pośrednią krytykę jakości współpracy. W raporcie z 1975 r., spo-
rządzonym przez Wydział VIII Departamentu II MSW, zauważono, że „brak od-
powiedniej wymiany informacji z tow[arzyszami] z NRD powoduje powstawanie 
często niepowetowanych strat operacyjnych po obu stronach” w zakresie inwigilacji 
ambasady RFN w Warszawie588. Słowa te pokazują, że mimo zapewnień i umów 
o współpracy w praktyce nie kształtowała się ona tak dobrze, jak w deklaracjach.

586 AIPN, 0731/18, Materiały do rozmów Czesława Kiszczaka z ministrem SW Janoszem Ka-
marą, 24 IX 1986 r., k. 78–79.
587 AIPN, 0731/19, Tezy do rozmów Czesława Kiszczaka z ministrem SW Czechosłowacji 
V. Vajnarem, 8 XI 1986 r., 15–17.
588 AIPN, 01228/2935, Wydział VIII Departamentu II MSW, Działalność rezydentury wywia-
dowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975, [1976 r.], k. 2–20.
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ROZDZIAŁ 4.

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). 
CO ODKRYWANO?

Według ocen kontrwywiadu PRL działania zachodnich placówek dyploma-
tycznych skupiały się na czterech głównych płaszczyznach: urzędowo-administra-
cyjnej (obowiązki dyplomatyczne, materialne, biurokratyczne), propagandowo-
-politycznej (szerzenie „dywersji ideologicznej” głównie na polu kultury i nauki; 
promowanie własnego punktu widzenia w stosunku do bieżących wydarzeń), 
informacyjnej (zdobywanie informacji na temat bieżącej sytuacji politycznej, 
społecznej i gospodarczej w Polsce) oraz szpiegowskiej (działalność rezydentur 
wywiadowczych umocowanych w placówkach). Wszystkie te płaszczyzny miały 
się przenikać i uzupełniać. To zespolenie różnorodnych motywów i form działań 
stanowiło bardzo duże wyzwanie dla komunistycznych służb, próbujących wyba-
dać, co tak naprawdę dyplomaci robili.

4.1. Gromadzenie informacji: podstawowy cel dyplomatów
Praktycznie wszystkie z wymienionych powyżej płaszczyzn działania zakładały 

gromadzenie informacji: w tym sensie aktywność informacyjna przenikała pozostałe 
i pozostawała wobec nich nadrzędna. W tym podrozdziale spróbujemy odkryć cechy 
charakterystyczne tego najbardziej podstawowego działania dyplomatów – będą się 
one następnie przewijać z różnych perspektyw w dalszych częściach książki.

Skoro gromadzenie informacji stanowiło priorytetowe zadanie ambasad, to 
jednym z podstawowych zadań kontrwywiadu musiało stać się analizowanie po-
glądów, komentarzy i rzeczywistego stosunku dyplomatów do bieżącej sytuacji 
polityczno-społeczno-gospodarczej w Polsce, a także do sytuacji międzynarodo-
wej. W samym 1985 r. dyrektor Departamentu II MSW Janusz Sereda podpisał 
433 informacje zawierające tego typu analizy1, dotyczące m.in. poglądów dyplo-
matów indyjskich na planowaną wizytę w tym kraju gen. Jaruzelskiego2, zainte-

1 Zob. informacje Departamentu II MSW za okres 3 I–30 XII 1985 r. zgromadzone w siedmiu 
tomach akt o sygnaturach AIPN, 0731/6–0731/12.
2 AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca poglądów strony 
hinduskiej na wizytę gen. Jaruzelskiego w Indiach, 12 I 1985 r., k. 7–8.
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resowania NATO szczytem Ligi Arabskiej3, formułowanych przez zachodnich 
dyplomatów ocen kierownictwa radzieckiego4 czy francuskiej pomocy wojsko-
wej dla Chin5, a także setek innych tematów. To wyrywkowe wyliczenie pozwa-
la wyobrazić sobie ogrom informacji, jakie gromadzili zarówno dyplomaci, jak 
i funkcjonariusze SB na ich temat. Dla polskich służb najciekawsza była, rzecz 
jasna, działalność szpiegowska – problem polegał na tym, że bardzo trudno da-
wało się ją wyodrębnić z „niewinnej” aktywności informacyjnej.

W sprawozdaniu Wydziału VIII Departamentu II MSW za 1964 r. stwier-
dzano na wstępie: „wszystkie placówki dyplomatyczne państw kapitalistycznych, 
w mniejszym lub większym stopniu, zajmują się zbieraniem informacji o ca-
łokształcie życia naszego kraju. Dotyczy to zarówno zagadnień polityczno-spo-
łecznych, gospodarczych, jak i zagadnień obronności państwa. Do najbardziej 
aktywnych w tym zakresie należą placówki państw NATO-wskich, przy czym 
dominującą rolę spełnia ambasada USA”6. Słowa te pozostają prawdziwe dla 
całego interesującego nas okresu. 

Jeśli celem placówek było zbieranie informacji, to celem SB – zorientowanie się, 
czego ambasady się dowiedziały, jakiego typu informacje uzyskały i jakie wnioski 
wyciągnięto na ich podstawie. W stenogramach z podsłuchów regularnie podkre-
ślano te fragmenty, w których podsłuchiwani dyplomaci formułowali swoje opinie 
o bieżącej polityce PRL, pozycji Polski, jej problemach społecznych, kulturowych, 
gospodarczych, jej specyfice, dobrych i złych stronach itp. Najciekawsze z tych 
relacji docierały za pośrednictwem służb specjalnych na biurka kolejnych pierw-
szych sekretarzy7. Starano się również poznać poglądy figurantów na sprawy po-
lityki międzynarodowej, polityki ZSRR, reakcji Zachodu na wydarzenia w bloku 
wschodnim itp.8 To właśnie tego typu materiały – wraz z doniesieniami TW – były 
podstawą do tworzenia wzmiankowanych informacji dyrektora Departamentu II.

3 Ibidem, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca zainteresowań państw 
NATO szczytem Ligi Arabskiej, 23 I 1985 r., k. 17.
4 Ibidem, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca opinii i ocen dyplomatów 
zachodnich na temat rozwoju sytuacji w kierownictwie radzieckim, 1 II 1985 r., k. 32–34.
5 Ibidem, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca francuskiej pomocy wojsko-
wej dla Chin, Brazylii i niektórych państw arabskich, 21 II 1985 r., k. 81–82.
6 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 91.
7 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 7, Komunikat Sekcji IV Wydziału II Biura „T” MSW dotyczący 
obserwacji obiektu „Baza” z 16 maja 1960 r., 17 V 1960 r., k. 65–68 oraz inne tego typu donie-
sienia z lat 1957–1970 zgromadzone w AIPN, 01062/19, t. 3–7.
8 Zob. np. problem kryzysu berlińskiego i zestrzelenia amerykańskiego samolotu U-2 przez 
Rosjan w: AIPN, 01062/19, t. 7, Informacja polityczna Departamentu II MSW, 21 V 1960 r., 
k. 88–90; ibidem, Notatka informacyjna Departamentu II MSW, 19 V 1960 r., k. 81–83.
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Jak działalność informacyjna placówek dyplomatycznych wygląda w relacjach 
samych dyplomatów? Sir Rodric Braithwaite wspomina: „Byłem II sekretarzem 
do spraw prasowych, co było bardzo ciekawym zajęciem. Nie mieliśmy wtedy wy-
dzielonego departamentu prasowego, po prostu grupa ludzi się tym zajmowała. 
Do moich zadań należało czytanie prasy i przygotowywanie raportów, ale także 
kontaktowanie się z ludźmi i rozmawianie z nimi. Pod koniec lat pięćdziesiątych 
w polskiej prasie poziom propagandy nie był tak bardzo wysoki. Ambasada miała 
osobną Press Reading Service, ja tam nie pracowałem. Działał też Anglo-Ameri-
can Joint Press Service, na którego raportach się opieraliśmy. Każdego ranka mie-
liśmy spotkania, na których omawialiśmy bieżące wydarzenia. Decydowaliśmy, 
co powinno znaleźć się w raporcie do Londynu. Ktoś sporządzał szkic raportu. 
Moja żona zajmowała się z kolei negocjacjami ze stroną polską, m.in. w sprawie 
grobów [brytyjskich] żołnierzy z czasów II wojny światowej, pośredniczyła też 
w organizowaniu spotkań brytyjskich gości z polskimi oficjelami. Wieczorami 
chodziliśmy do teatrów, restauracji, rozmawialiśmy z Polakami. Sporo też podró-
żowaliśmy po Polsce”9. Słowa te streszczają przy okazji najbardziej podstawowe 
sposoby gromadzenia danych o polskiej rzeczywistości. (Dokumenty nr 64, 66)

W uzupełnieniu relacji sir Rodrica można dodać, że w latach siedemdzie-
siątych kierownictwo ambasady USA przeciętnie raz w tygodniu organizowało 
narady gromadzące najważniejszych pracowników poszczególnych działów, pod-
czas których omawiano bieżące wydarzenia międzynarodowe i polskie. Ustalano 
też wytyczne działania na następny okres10. Wydaje się, że podobnie postępowa-
no także wcześniej i później – i to nie tylko w ambasadzie amerykańskiej, ale we 
wszystkich placówkach dyplomatycznych – zarówno zachodnich, jak i należą-
cych do innych państw.

Funkcjonariusze SB musieli zaakceptować fakt, że dyplomaci gromadzili in-
teresujące ich informacje – tak jak to wspominał Rodric Braithwaite – najczę-
ściej za pomocą jak najbardziej legalnych środków: prasy, publikacji, radia czy 
telewizji. Szczególną uwagę zwracano na inny, bardziej niebezpieczny z punk-
tu widzenia władz sposób pozyskiwania danych – rozmowy z polskimi obywa-
telami, nawet te zupełnie jawne czy oficjalne. Nie ulega wątpliwości, że sami 
cudzoziemcy uznawali je za niezwykle cenne źródło wiedzy. Dlatego zachodni 
dyplomaci zabiegali o stworzenie jak największej liczby okazji do spotkań i kon-
taktów z Polakami. Według SB zawieranie takich znajomości było zalecane przez 
centrale wywiadowcze, których rozkazy miał wypełniać personel dyplomatyczny. 

9 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
10 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 21).
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Szczególnie usilnie starano się utrzymywać stosunki z przedstawicielami środo-
wisk dziennikarskich, naukowych, artystycznych, kulturalnych i studenckich11.

Bardzo przydatni byli polscy dziennikarze, z których część odznaczała się nie tylko 
dobrą orientacją w sprawach interesujących dyplomatów, lecz także rozmownością. 
Dlatego też ta grupa zawodowa była szczególnie pilnie inwigilowana przez kontrwy-
wiad12. Jak jeszcze zobaczymy, niekiedy zwykłe, przygodne spotkanie z Polakiem 
mogło dać zachodniemu dyplomacie więcej niż profesjonalny raport wywiadowczy. 
Polskie służby jeszcze przed 1956 r. zauważały, że pracownicy placówek starali się 
wykorzystywać krótkie kontakty z Polakami w miejscach publicznych: w lokalach, 
na ulicy, w czasie podróży po Polsce itp. Często np. podwozili samochodem napo-
tkane osoby, nawiązując przy okazji rozmowę. Pracownik ambasady amerykańskiej 
w latach 1951–1953 Stanley J. Prisbeck wręcz przebierał się w podniszczone ubranie 
i spacerował w kamuflażu po ulicach Warszawy, zagadując napotkanych ludzi (np. 
przy okazji święta 1 Maja czy 22 Lipca), aby zbadać rzeczywiste nastroje społeczne13. 
Praktykę tę należy uznać za ekstremalną i rzadko stosowaną.

Nawet kontakty z oficjalnymi, reżimowymi instytucjami i środowiskami mo-
gły przynieść wiele pożytecznych informacji. Na przykład w styczniu 1984 r.  
II sekretarz ambasady USA złożyła wizytę przewodniczącemu Zarządu Głów-
nego ZSMP, choć nie otrzymała na to zezwolenia od MSZ14. Ponadto cennym 
źródeł wiedzy mogli być nie tylko Polacy, ale też cudzoziemcy. Pracownicy Przed-
stawicielstwa Handlowego RFN blisko współpracowali z zachodnioniemieckimi 
dziennikarzami pracującymi w Polsce. Obie strony wymieniały się informacja-
mi, uwagami, konsultacjami15. Fakt, że formalnie placówka nie była oficjalnym 
reprezentantem RFN w Polsce, mógł ułatwiać tę współpracę, choć na pewno 
istniała ona również w odniesieniu do innych zachodnich krajów, mających swo-
je pełnoprawne ambasady.

O sprawności w zdobywaniu informacji decydowały nie tyle zdolności danego 
dyplomaty, ile jego komunikatywność. Dlatego też zachodnie resorty spraw za-
granicznych traktowały jako duży atut kandydata na stanowisko dyplomatyczne 

11 Ibidem, s. 12 i n.
12 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca kontak-
tów i poglądów Mariana Podkowińskiego, kierownika działu zagranicznego „Trybuny Ludu”,  
23 X 1968 r., k. 199–203.
13 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], k. 18–19.
14 AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przykładzie am-
basady USA w Warszawie, Warszawa 1989, b.p. (s. 68–69).
15 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego 
zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych 
w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 22).
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w Warszawie znajomość języka polskiego, związki z Polską (np. pochodzenie, 
rodzina), a także zdobyte już doświadczenie i wcześniejszy pobyt w PRL16. Mia-
ło to tym większe znaczenie, że znajomość języków obcych nie była w Polsce 
rozwinięta, nawet wśród elit. Zresztą panowała ogólniejsza tendencja, w myśl 
której MSZ państw zachodnich starały się tak dobierać personel placówek dyplo-
matycznych, by możliwie jak najwięcej osób potrafiło posługiwać się językiem 
kraju, do którego wyjeżdżały.

Dobór pracowników średniego i niższego szczebla miał zatem najczęściej 
charakter merytoryczny – reguła ta rzadziej dotyczyła kierownictwa (zwłaszcza 
ambasadora), którego nominowano drogą politycznego nadania. Część pracow-
ników bez wątpienia dobierano z klucza wywiadowczego, z rekomendacji służb 
specjalnych. Dotyczyło to zwłaszcza (choć nie tylko) attachatu wojskowego. SB 
uważała, że zwłaszcza amerykańscy pracownicy tego pionu są z pewnością dobrze 
wyszkoleni. Byli oni wyższymi oficerami armii (lub wojskowych służb wywia-
dowczych), posiadali doświadczenie – również bojowe (np. udział w II wojnie 
światowej, pobyt w Korei lub Wietnamie), dobrze posługiwali się językiem pol-
skim (często dzięki polskiemu pochodzeniu) i na ogół nieźle orientowali się w sy-
tuacji Polski, krytycznie podchodząc do komunizmu17.

W wypadku amerykańskim przyszli pracownicy attachatu wojskowego – o ile 
nie znali języka polskiego – przechodzili intensywny (według wiedzy kontrwy-
wiadu 47-tygodniowy) kurs w tym zakresie, organizowany w ośrodku nauki ję-
zyków obcych w Monterey w Kalifornii, należącym do DIA (Agencji Wywiadu 
Obrony)18. Podobne, choć z reguły mniej intensywne kursy przechodzili też dy-
plomaci cywilni, niekoniecznie powiązani ze służbami. 

Inaczej wyglądało to w Wielkiej Brytanii. Jak podkreśla sir Rodric Braith-
waite, „zarówno ja, jak i moja żona mówiliśmy po polsku, zanim przybyli-
śmy do Polski. Już wcześniej znałem język rosyjski. Większość ludzi, zwłaszcza 
w sekcji prasowej, rozumiała po polsku. Uczyłem się polskiego wraz z przyszłą 
żoną jeszcze w Londynie. Braliśmy prywatne lekcje u pewnego starszego pana, 

16 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych metod działania 
zachodnich dyplomatów w Polsce, [czerwiec 1963 r.], k. 42–50; AIPN, 001708/443, Janusz 
Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycznych ambasady USA w War-
szawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 30–33).
17 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (k. 43–46).
18 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych metod działania 
zachodnich dyplomatów w Polsce, [czewiec 1963 r.], k. 42–50; AIPN, 001708/443, Janusz Affet, 
Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie, 
Legionowo 1978, b.p. (s. 30–33).
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filologa klasycznego, który przyjechał do Wielkiej Brytanii pewnie w czasie woj-
ny. Stwierdziłem, że to bardzo trudny język; on zauważył, że w nauce polskiego 
przydatna jest znajomość łaciny. Gdy powiedziałem, że znam rosyjski, stwierdził, 
że to wcale nie pomoże!”19.

Bardziej zdyscyplinowani od Brytyjczyków w przygotowywaniu swych kadr 
dyplomatycznych byli Niemcy. Tutaj odgórnie organizowano dla pracowników 
przed ich przyjazdem do Polski przyspieszone kursy językowe – w wypadku RFN 
odbywało się to najczęściej w Ośrodku Berlitza w Berlinie Zachodnim. Tak jak 
wszędzie, starano się ponadto szukać kandydatów do pracy w ambasadach po-
śród osób o polskich korzeniach20.

Przeszkolenia dotyczyły nie tylko języka, ale też technik zdobywania informa-
cji – tak przynajmniej sugerował polski kontrwywiad. Nawet żony dyplomatów 
miały przechodzić szkolenia związane z umiejętnością nawiązywania rozmowy 
i właściwego nią kierowania. Odrębne, bardziej profesjonalne kursy przechodzili 
kandydaci na pracowników attachatu wojskowego. Miały one już wybitnie wy-
wiadowczy charakter. W latach sześćdziesiątych polskie służby dotarły do progra-
mu takiego szkolenia, trwającego ok. piętnastu tygodni (ok. 610 godzin zajęć). 
W zakres treningu, jaki przechodzili attaché na kursie, wchodziły następujące 
zagadnienia: obserwacja i robienie szkiców, ćwiczenia pamięci, rozpoznawanie 
pocisków rakietowych, sprzętu lotniczego, zasady penetracyjnego wyjazdu w te-
ren oraz używanie środków łączności. Do tego dochodziły ćwiczenia praktyczne 
i kurs fotograficzny (teoria fotografii, obsługa aparatów i kamer, zasady sporzą-
dzania zdjęć wywiadowczych)21. 

Tego typu szkolenie w latach 1965–1967 przeszedł przyszły attaché wojsko-
wy ambasady amerykańskiej w Warszawie Henry Frankel. Oprócz tego ukoń-
czył roczny kurs języka polskiego w Instytucie Języków Departamentu Obrony 
w Monterey, a także specjalne szkolenie dla attaché wojskowych w Londynie 
oraz inny kurs, organizowany przez dowództwo amerykańskiej armii w Europie. 
Co więcej, według MSW poddał się również czteromiesięcznemu przeszkole-
niu w zakresie działalności wywiadowczej, zorganizowanemu w Szkole Wywiadu 

19 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
20 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego 
zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych 
w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 34).
21 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 15–16; AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych am-
basad państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych prze-
ciwko ich penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 29–31).
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Wojskowego w Waszyngtonie, a także odbył kurs w Biurze Pomocnika Szefa  
ds. Wywiadu Departamentu Armii22. Tak wszechstronne przygotowanie doty-
czyło najczęściej najwyższych urzędników attachatów, nie zawsze było zresztą 
równie bogate. Frankel bezsprzecznie zyskał kompetencje potrzebne do pełnie-
nia obowiązków na stanowisku, na które go mianowano.

Być może jeszcze większe wymagania stawiano kandydatom do pracy w kor-
pusie dyplomatycznym Wielkiej Brytanii. Olbrzymia większość z nich ukoń-
czyła Cambridge lub Oxford (w miarę upływu lat ta tendencja słabła). Przy do-
borze komisje rekrutacyjne uwzględniały poglądy kandydata, jego stosunek do 
komunizmu, sytuację rodzinną (posiadanie bliskiej rodziny w Polsce wykluczało 
możliwość pracy w tym kraju), cechy osobiste i atuty (np. znajomość języka, do-
świadczenie dyplomatyczne). Przeprowadzano także wielostopniowe egzaminy 
i testy psychologiczne. Celem było upewnienie się o pełnej lojalności przyszłego 
personelu. Zdaniem polskiego kontrwywiadu część aplikantów, po wstępnym 
zakwalifikowaniu, przechodziła intensywne kursy szpiegowskie (kilkumiesięcz-
ne, a nieraz nawet trzyletnie)23.

Jak zaznaczaliśmy, kierownictwo danej placówki tworzyli najczęściej doświad-
czeni dyplomaci, piastujący swe stanowiska z nadania politycznego. Nie musieli 
oni znać języka polskiego ani nawet wiedzieć zbyt wiele o Polsce. Inne wyma-
gania stawiano młodszemu personelowi. Dużym atutem kandydatów do pracy 
w Warszawie, oprócz znajomości języka, było też posiadanie nawiązanych już 
kontaktów z Polakami. Takim doświadczeniem mogli pochwalić się np. pilo-
ci wycieczek polskich dziennikarzy czy artystów – często zatrudniano ich jako 
sekretarzy ds. prasowych czy kulturalnych ambasad. Nieraz wymagano też od 
przyszłych dyplomatów, by, przygotowując się do swej misji, nawiązywali za-
wczasu relacje z handlowcami, politykami czy intelektualistami z Polski. Było 
to możliwe chociażby dzięki stypendiom oferowanym przez państwa zachodnie, 
z których korzystali obywatele polscy24.

Jak uważano w MSW, zainteresowanie dyplomatów konkretnymi tematami 
stanowiło najczęściej – co wydaje się dość oczywiste – reakcję na bieżące wy-
darzenia w kraju. Drugim powodem podejmowania prób zapoznania się z ja-
kimś zjawiskiem czy sytuacją była realizacja zleceń centrali (danego MSZ bądź 

22 AIPN, 01224/1278/mf, Wniosek Wydziału V Departamentu II MSW o zakończenie spra-
wy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Waldek”, 2 X 1967 r., b.p.
23 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb wy-
wiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 29–30).
24 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 15–16.
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wywiadu), która prosiła o raporty w konkretnej sprawie lub dotyczące określo-
nej problematyki. Inspirację aktywności informacyjnej mogła ponadto stanowić 
działalność podejmowana razem z innymi placówkami, w ramach współpracy 
między członkami NATO25. Wydaje się, że dwa ostatnie tory działań najczęściej 
wiązały się z pierwszym. Kontrwywiad zdawał sobie przy tym sprawę z natu-
ralnej tendencji do nasilania prób zdobywania interesujących informacji przez 
dyplomatów w czasie trwania ważniejszych politycznie wydarzeń w Polsce. Za-
uważano przy tym mniej oczywistą regułę, widoczną w działalności ambasady 
USA: przeważnie w takich ważnych momentach do placówki przybywali na 
enigmatyczne „konsultacje” urzędnicy Departamentu Stanu. Niekiedy miesięcz-
nie potrafiło przyjechać nawet kilkanaście osób, które pozostawały na miejscu do 
dwóch tygodni26. Faktycznie oznaczało to znaczący, choć nieformalny przyrost 
personelu ambasady, umożliwiający zwiększenie poziomu aktywności sondażo-
wej czy wywiadowczej.

Takie zapraszanie pracowników z central MSZ (a zarazem, zdaniem kontrwy-
wiadu, central wywiadowczych) do Warszawy było częstą praktyką także innych 
ambasad. Na przykład placówka brytyjska gościła w lipcu 1984 r. pracowni-
ka Departamentu Wschodnioeuropejskiego Foreign Office Davida Millera. Co 
znamienne, w 1971 r. Miller pełnił funkcję II sekretarza ambasady Wielkiej 
Brytanii w Moskwie, skąd został wydalony jako persona non grata27. Charak-
terystyczne, że przyjazdy te często miały oficjalny charakter i były uzgadniane 
z polskimi władzami, a przyjeżdżający politycy czy specjaliści prowadzili roz-
mowy i negocjacje (przeważnie handlowo-finansowe) z polskimi dyplomatami. 
Na przykład na przełomie lutego i marca 1985 r. do Warszawy przybyli I sekre-
tarz Departamentu Wschodnioeuropejskiego Foreign Office Andrew Lance oraz 
doradca w Departamencie Analiz Ekonomicznych FO Neil Chrimes. Anglicy 
spotkali się m.in. z przedstawicielami Urzędu Rady Ministrów, resortu finansów 
i banków państwowych. Kontrwywiad zauważył jednak, że próbowali oni toczyć 
nieoficjalne rozmowy w lokalach gastronomicznych i na przyjęciach (trudno 
zresztą sobie wyobrazić, żeby tego nie robili!). Uzyskano też ciekawszą informa-
cję, że jedna z pracownic ambasady, prawdopodobnie przez nieuwagę, zwróciła 
się do Lance’a per „pułkowniku”. Departament II MSW odnotowywał również, 

25 Por. AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowa-
nych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 
1978, k. 57–58.
26 AIPN, 0731/12, Notatka dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności ambasady 
USA, 28 XII 1985 r., k. 157–158.
27 AIPN, 0731/7, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych elementów w działal-
ności brytyjskich służb specjalnych przeciw Polsce, 2 V 1985 r., k. 84–88.
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że organizacją pobytu gości zajęli się pracownicy podejrzewani o przynależność 
do rezydentury wywiadowczej w ambasadzie: Richard Jenkins i Fiona Moore28.

Jakie informacje szczególnie interesowały zachodnich dyplomatów? Najprost-
sza, a zarazem najwłaściwsza odpowiedź na to pytanie brzmi: wszystkie. (Doku-
menty nr 113, 117) Podkreślmy raz jeszcze oczywisty, ale bardzo znaczący fakt, 
że jednym z podstawowych zadań ambasad było codzienne informowanie cen-
tral o bieżących wydarzeniach w PRL, zwłaszcza tych o charakterze politycznym. 
Analizowano praktycznie każde najważniejsze w danym dniu, tygodniu czy mie-
siącu zdarzenie, przekazując o nim informacje: począwszy od rewolty w Pozna-
niu w czerwcu 1956 r. (Dokument nr 2), poprzez wybory do Sejmu w styczniu 
1957 r.29, protesty Marca 1968 r. (Dokument nr 70), negocjacje układu między 
Polską a RFN z 1970 r.30, aż po wybory czerwcowe w 1989 r.31. Pomiędzy tymi 
datami donoszono o tysiącach innych wydarzeń, czasem tak szczegółowych, jak 
np. zjazd związków zawodowych w czerwcu 1958 r.32, wizyta Edwarda Ochaba 
w USA w 1959 r.33, wizyta Roberta Kennedy’ego w Warszawie na przełomie 
czerwca i lipca 1964 r.34, coroczne obchody pierwszomajowe itp. (Dokumenty 
nr 72, 88, 93, 113, 127)

Można przypuszczać, że między 1956 a 1989 r. najważniejsze ambasady prze-
kazały ogółem dziesiątki tysięcy takich depesz, szyfrogramów i raportów. Wiele 
z nich, za pośrednictwem kontrwywiadu, trafiało na biurka wierchuszki PZPR35. 
Przypuszczenia te zdaje się dodatkowo potwierdzać wyrywkowa kwerenda w ar-
chiwach zagranicznych. Materiały zgromadzone w brytyjskich National Archives 
pokazują, że choćby w 1967 r. – w czasie wojny izraelsko-arabskiej – ambasada 
Zjednoczonego Królestwa w Warszawie regularnie (czasem w odstępach kilku 

28 Ibidem.
29 Zob np. AIPN, 01062/19, t. 3, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekreta-
riatu KC PZPR, 23 I 1957 r., k. 12–13.
30 Zob np. ibidem, t. 10, Informacja Departamentu II MSW dotycząca rozmów Polska – RFN, 
7 II 1970 r., k. 17–19.
31 Zob. np. Depesza ambasady USA w Warszawie do Sekretariatu Stanu, 7 VI 1989 r. [w:] Ku 
zwycięstwu „Solidarności”. Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z Departamentem Stanu, 
styczeń–wrzesień 1989, wstęp i wybór G.F. Domber, Warszawa 2006, s. 255–257.
32 AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC,  
9 VI 1958 r., k. 155–157.
33 Ibidem, t. 6, Komunikat Sekcji IV Wydziału II Biura „T” MSW dotyczący obserwacji obiektu 
„Baza” z 9 października 1959 r., 12 X 1959 r., k. 122–127.
34 Ibidem, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca wizyty w Polsce prokuratora ge-
neralnego USA Roberta F. Kennedy’ego, 29 VI 1964 r., k. 35–38.
35 Zob. np. wielotomowy zbiór różnego rodzaju notatek informacyjnych Departamentu II 
MSW, dotyczących m.in. raportów ambasad i aktywności zagranicznych dziennikarzy, przeka-
zywanych do Sekretariatu KC w okresie 1949–1970, w: AIPN, 01062/19, t. 1–10.
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dni, czasem tygodni) przesyłała notatki, raporty i analizy sytuacji w Polsce, doty-
czące np. nastrojów w armii36 czy plotek krążących w kręgach elit37. (Dokumen-
ty nr 64, 66)

To właśnie polski establishment szczególnie ciekawił dyplomatów. Według 
opracowania kontrwywiadu z 1978 r. ambasada amerykańska była bardzo zain-
teresowania rozpoznaniem wewnętrznej sytuacji w PZPR. Amerykanów intere-
sowały stan upartyjnienia społeczeństwa, rzeczywista popularność partii, stopień 
zaangażowania członków w jej działania, a także bieżące wydarzenia partyjne: 
zjazdy, konferencje, posiedzenia Biura Politycznego i poszczególnych Komitetów 
Wojewódzkich. Próbowano odtworzyć sposób realizacji procesu decyzyjnego; 
ustalić, czy odgórne zalecenia były przestrzegane przez struktury lokalne. Zara-
zem interesowano się polityką kadrową, obsadą stanowisk, formami i metodami 
partyjnych awansów, sporami personalnymi i walką o wpływy. Starano się także 
zbadać relacje z „satelickimi” ugrupowaniami i dostrzec ewentualne animozje38.

Na szerszym planie politycznym zachodnie placówki usiłowały jak najpełniej 
poznać sytuację wewnętrzną kraju: funkcjonowanie aparatu władzy i administracji 
państwowej, stosunki państwo–Kościół, decyzje gospodarcze władz, rolę i znaczenie 
opozycji politycznej, stosunek do mniejszości narodowych. Osobnym tematem inte-
resującym ambasady była polska polityka zagraniczna: rola PRL w Radzie Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej (RWPG) i Układzie Warszawskim, stan relacji z Zacho-
dem, strategia wobec krajów rozwijających się, inicjatywy na forum ONZ, stopień 
zależności od ZSRR itp. (Dokumenty nr 113, 117, 125, 128) W drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych placówki zwróciły szczególną uwagę na rozwój niezależnych 
organizacji, takich jak Komitet Obrony Robotników (KOR) czy Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Oficjalnie nie kontaktowano się z nimi, niefor-
malnie jednak starano się gromadzić jak najwięcej informacji na ich temat39.

Według kontrwywiadu zdobywanie informacji o działaniach polskiej opo-
zycji stało się – co dość oczywiste – priorytetowym zadaniem wywiadowczej re-
zydentury ambasady amerykańskiej w Warszawie40. Można dodać, że nie tylko 

36 Zob. np. TNA, FCO 95/138, Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce, Konflikt izraelsko-arab-
ski: czystki w polskiej armii, [wrzesień 1967 r.], b.p.
37 Zob. np. ibidem, Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce, Plotki krążące po Warszawie, 28 VII 
1967 r., b.p.
38 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 50.
39 Ibidem, k. 50–51.
40 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 36).
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amerykańskiej. Rzecz jasna po 13 grudnia 1981 r. zachodnie placówki zaintereso-
wały się podziemnymi strukturami opozycyjnymi, potajemnie je wspierając – jak 
twierdziła (w dużej mierze słusznie) SB41. Stało się utartą praktyką, że pracownicy 
ambasad utrzymywali kontakty z przedstawicielami opozycji, a także organizowali 
nieoficjalne spotkania tych ostatnich z politykami zachodnimi, którzy przyjeżdżali 
z wizytami do Polski. Problematyka ta omówiona została w innym miejscu42.

Sugerowaliśmy już, że warszawskie przedstawicielstwa dyplomatyczne intere-
sowały się również zjawiskami wychodzącymi poza polski kadr. W okresie „nor-
malizacji” za rządów gen. Jaruzelskiego wieści o dyskretnym wspieraniu przez 
PRL państw arabskich powodowały, że zachodni dyplomaci bardzo starali się 
uzyskać bliższe informacje na temat Arabów przebywających w Polsce i ich po-
wiązań ze środowiskami terrorystycznymi. W tym celu np. podczas wyjazdów 
w teren podobno indagowali prostytutki pracujące w hotelach rozsianych po 
całym kraju43.

Wcześniej, po podpisaniu przez państwa bloku wschodniego Aktu Końcowe-
go Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r., 
zachodnie ambasady zaczęły monitorować stan realizacji przez Polskę podjętych 
w akcie zobowiązań, dotyczących zwłaszcza przestrzegania praw człowieka44. Dla 
zachodnich rządów wiedza na ten temat mogła stanowić skuteczny instrument 
nacisku na polskie władze45.

Z polityką ściśle wiązała się praktyka zbierania tajnych informacji wojsko-
wych. Podobieństwo tematyki nie mogło jednak przesłonić zasadniczej różnicy 
w metodzie gromadzenia danych: w tym wypadku mamy już do czynienia z ty-
pową aktywnością szpiegowską. Dlatego zostanie ona szerzej omówiona później 
– tutaj skupimy się tylko na aspekcie zdobywania informacji. Sprawami woj-
skowymi zajmowali się, rzecz jasna, przede wszystkich pracownicy attachatów 
wojskowych. Ich celem było zorientowanie się w stanie obronności PRL i proble-
matyce Układu Warszawskiego. Tej orientacji służyło gromadzenie wiedzy na te-
mat powszechnie używanych, a także najnowszych rodzajów broni, rozmieszcze-
nia jednostek rakietowych oraz infrastruktury wojskowej: poligonów, obiektów 

41 AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przykładzie am-
basady USA w Warszawie, Warszawa 1989, b.p. (s. 62–68).
42 Zob. P. Pleskot, Determinacja, appeasement czy Realpolitik…, s. 81–165; idem, Kłopotliwa pan-
na „S”…, s. 200 i n. 
43 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 30).
44 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 37).
45 Zob. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 18–19.



310

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

wojskowych i przemysłowych, szlaków i węzłów komunikacyjnych, ośrodków 
stacjonowania armii radzieckiej46. Interesujące były nie tylko same obiekty, lecz 
także dokumentacja wojskowa: plany strategiczne, systemy dyslokacji jedno-
stek wojskowych, zasięg ich działań, organizacja wojska, metody łączności (wraz 
z częstotliwościami urządzeń radarowych), personalia dowódców; jak również 
różnorodne przesłanki pozwalające ocenić morale żołnierzy47.

Jak sygnalizowaliśmy w poprzednim rozdziale, zadania te attaché wojskowi 
realizowali głównie przez wywiad wizualny – bezpośrednią obserwację poszcze-
gólnych obiektów. Wątek ten zostanie jeszcze omówiony. Wiemy również, że do 
pracy w attachatach wojskowych zatrudniano wyspecjalizowanych fachowców, 
znających się na kwestiach techniki i uzbrojenia, a także wyszkolonych w gro-
madzeniu informacji. Dzięki tym umiejętnościom potrafili oni wyciągać daleko 
idące wnioski z niewielu przesłanek – np. zauważone na bocznej drodze ślady po-
jazdu gąsienicowego czy opustoszałe koszary pozwalały stwierdzić, że odbywają 
się ćwiczenia wojskowe. Oprócz wiedzy pomagał sprzęt: attachaty dysponowały 
nowoczesnymi samochodami terenowymi oraz profesjonalnym sprzętem foto-
graficznym i filmowym48.

Na podstawie obserwacji i fotografii attaché opracowywali szczegółowe opisy 
penetrowanych obiektów. Często na bieżąco rejestrowali swoje spostrzeżenia na 
taśmach magnetofonowych. Czasami dokonywali pomiarów terenu, starając się 
przebadać go ze wszystkich możliwych stron (m.in. wjeżdżając w strefę zamknię-
tą dla ruchu). Zgromadzone informacje nanosili potem na mapy. Niekiedy różni 
dyplomaci penetrowali ten sam obiekt, dzieląc się potem informacjami, a także 
powracali po pewnym czasie w to same miejsce (tzw. rekonesans wtórny) w celu 
stwierdzenia zmian, rozbudowy czy przebudowy49.

Bardziej niż jednostki polskie ciekawiły attaché wojskowych oddziały radziec-
kie. Na przykład w 1958 r. zadaniem pracowników amerykańskiego attachatu 
było m.in. ustalenie, czy na terenie Polski zostały rozlokowane formacje radziec-
kie, które opuściły terytorium NRD50. Z kolei na przełomie lat pięćdziesiątych 

46 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitalistycz-
nych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, b.p. 
(s. 13).
47 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 55–56.
48 Ibidem, s. 14–15.
49 Ibidem, s. 16–18.
50 AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC 
PZPR, 29 IV 1958 r., k. 114–117.
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i sześćdziesiątych jednym z najważniejszych zadań zachodnich attachatów woj-
skowych stało się wybadanie, czy na terenie Polski zostały rozmieszczone radziec-
kie rakiety z głowicami atomowymi. Przypuszczano, że raczej ich nie ma, ale 
usiłowano się co do tego upewnić. Francuzi sugerowali, że składy rakiet (lub ich 
części) mogły być umieszczane w starych, nieużywanych szybach kopalnianych. 
Trudny dostęp do tych obiektów nie pozwalał jednak na sprawdzenie tych po-
głosek. Amerykanie z kolei uważnie śledzili ilość importowanego przez Polskę 
boraksu, który był używany do produkcji szkła i emalii, ale mógł być także wy-
korzystywany do paliwa rakietowego. Podkreślano, że Polska sprowadza o wiele 
więcej boraksu, niżby to wynikało z oficjalnych zapotrzebowań. Przypuszczano 
jednak, że czyni tak przede wszystkim po to, aby przekazać nadwyżki swoim 
sojusznikom51.

W 1961 r., jak informował Wydział VIII Departamentu II MSW, zachodnie 
attachaty wojskowe – mimo dobrego rozeznania obronności PRL – nadal nie 
były pewne, czy Polska posiada broń rakietową i wyrzutnie, czy też nie. Przeko-
nani o jej braku mieli być jedynie Amerykanie, ale za to twierdzili oni, że WP 
przygotowuje się do ewentualnego szybkiego zbudowania wyrzutni52. Problem 
ten nurtował dyplomatów również w kolejnych latach.

Nieco dokładniejsze było ich rozeznanie na płaszczyźnie ogólnej charaktery-
styki polskiej armii. W pierwszej połowie grudnia 1963 r. odbyła się w Londynie 
narada poświęcona zadaniom attachatów wojskowych państw NATO akredy-
towanych w Polsce na rok 1964. Spotkanie zorganizowała bliżej niezidentyfi-
kowana jednostka wywiadowcza działająca przy Biurze Połączonych Wywiadów 
NATO (JIB – Joint Intelligence Bureau). W pierwszej części konferencji zrefe-
rowano stan wiedzy o polskiej armii. Według danych zebranych przez attachaty 
miała się ona składać z 16–20 dywizji podzielonych na dwie armie. Zasygnalizo-
wano możliwość rozbudowy wojsk do czterech armii. Przypuszczano, że wszyst-
kie dywizje są zmechanizowane lub zmotoryzowane, a cztery z nich stanowią 
jednostki pancerne. Wciąż nie było pewności co do polskich jednostek rakieto-
wych: co prawda ustalono ich obecność, ale na podstawie lokalizacji uznano, że 
nie podlegają one bezpośrednio polskiemu dowództwu53.

51 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie mjr. Hamery, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Depar-
tamentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1960 r., 12 VII 1960 r., k. 19–35.
52 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału VIII 
Departamentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 
(błędna paginacja).
53 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca konferencji na temat 
programu działania attaché wojskowych państw NATO akredytowanych w Polsce, 6 II 1964 r., 
k. 13–16.
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W drugiej części narady uzgodniono zbiór danych, jakie należało uzyskać 
w zbliżającym się roku. Zalecano attachatom, by zwracały szczególną uwagę na 
różnice organizacyjne występujące w oddziałach polskich i radzieckich; sposób 
prowadzenia szkolenia poborowych (wraz z jego organizacją, czasem, ośrodkami, 
możliwymi wariantami); ustalenie dokładnych lokalizacji magazynów zaopatrze-
niowych (ich liczbę szacowano na 200); rejestrowanie nowego sprzętu i uzbroje-
nia (m.in. przez spisywanie numerów wszystkich napotkanych czołgów); rozlo-
kowanie wojsk chemicznych itp. Ze szczegółowych ustaleń: nakazano przyjrzeć 
się jednostkom rozmieszczonym w okolicach Kamienia, Lęborka, Bolesławca, 
Ząbkowic, Katowic, Wrocławia, Łomży, Chełma, Rzeszowa i Marcinkowa54.

Źródła zachodnie sugerują, że dyplomaci na ogół przesyłali do swych central 
bardzo dokładne informacje na temat stanu polskiego przemysłu zbrojeniowego 
– choć już niekoniecznie radzieckiego. Dowodzi tego szczegółowy raport bry-
tyjskiego ministerstwa obrony z listopada 1959 r., poświęcony polskiemu prze-
mysłowi lotniczemu. Na 22 gęsto zapisanych stronach umieszczono, obok krót-
kiej historii i ogólnych danych, dość precyzyjne charakterystyki najważniejszych 
polskich modeli samolotów i śmigłowców cywilnych, sportowych, transporto-
wych i wojskowych oraz syntetyczne informacje dotyczące piętnastu instytucji 
(wraz z personaliami ich kierownictwa): wytwórni sprzętu komunikacyjnego 
w dwunastu miastach, dwóch instytutów lotniczych i Lotniczych Warsztatów 
Doświadczalnych w Łodzi55. Wydaje się, że wiele z tych informacji zdobyto me-
todami legalnymi, wnikliwie studiując mniej lub bardziej specjalistyczną litera-
turę. (Dokument nr 14)

W ogólnej wiedzy były jednak luki. Pod koniec 1961 r. podsłuchany przez 
SB dyplomata amerykański stwierdził, że attachat wojskowy USA nie ma jeszcze 
dostatecznej orientacji w polskiej infrastrukturze militarnej z rejonu Poznania, 
Szczecina i Wrocławia. Szczególnie interesujące były dwa ostatnie ośrodki, w po-
bliżu których miały się odbywać wspólne polsko-niemieckie manewry w ramach 
Układu Warszawskiego. Amerykanie – przynajmniej według wiedzy MSW – nie 
posiadali wystarczających informacji o tych ośrodkach56.

Podobnie jak na polu polityki, zainteresowanie zachodnich placówek polski-
mi sprawami wojskowymi znacznie wzrastało w okresie niepokojów wewnętrz-
nych lub międzynarodowych kryzysów politycznych. Tak stało się chociażby 

54 Ibidem.
55 TNA, DEFE 60/146, Przemysł lotniczy Polski: raport brytyjskiego ministerstwa obrony, 
[listopad 1959 r.], b.p.
56 AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II Biura „T” MSW, Streszczenie rozmów na 
obiekcie „Piotr” 10 i 11 listopada 1961 r., 13 XI 1961 r., k. 40–42.
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w momencie konfliktu kubańskiego: pod koniec października 1962 r. na biurka 
kierownictwa PRL trafiały dzienne meldunki Departamentu II MSW informu-
jące o działaniach attaché wojskowych kapitalistycznych ambasad. Według tych 
raportów dyplomaci starali się śledzić ruchy wojsk oraz ewentualne przerzuty od-
działów radzieckich przez Polskę do NRD57. Analogiczna intensyfikacja działań 
następowała w okresach ćwiczeń i manewrów wojskowych.

Warto zwrócić uwagę, że niekiedy zdarzały się okazje do zupełnie legalnego 
uzyskania informacji wojskowych. W 1961 r. niemal wszyscy attaché wojsko-
wi zachodnich ambasad odwiedzili XXX Targi Poznańskie, gdzie obserwowali 
i fotografowali modele polskich statków, motorówek, makiety stoczni, stacje ra-
darowe i różne typy silników58. Dyplomaci i attaché starali się zresztą regularnie 
bywać na tego rodzaju targach i wystawach59. (Dokument nr 9) Nie pomijali też 
innych okazji. W 1958 r. wojskowi amerykańscy złożyli oficjalne wizyty w por-
tach szczecińskim i gdańskim, uzyskując – jak podkreślał kontrwywiad – wiele 
„cennych informacji wywiadowczych”60. Legalne odwiedzanie zakładów przemy-
słowych rozwinęło się szczególnie po październikowej odwilży61.

Wygodną i również całkowicie legalną formą zdobywania informacji woj-
skowych były najróżniejsze parady i defilady wojskowe, organizowane chociażby 
z okazji święta 22 Lipca. Po obejrzeniu jednej z takich parad w Łodzi, w lipcu 
1958 r., francuski attaché wojskowy Jean Henard miał stwierdzić, że wykorzysty-
wano w niej sprzęt radziecki. Jego zdaniem żołnierze wyglądali na dobrze wytreno-
wanych, ale uwidaczniał się brak kompletnego wyposażenia części dywizji62. Tego 
typu sądy wymagały przeprowadzenia fachowej analizy, pozwalającej częściowo 
przebić się przez triumfalizm charakterystyczny dla podobnych uroczystości.

W latach osiemdziesiątych attachaty wojskowe państw zachodnich zaczę-
ły częściej niż do tej pory legalnie kontaktować się z attachatami wojskowymi 

57 Ibidem, t. 8, Meldunek dzienny Departamentu II MSW o sytuacji w placówkach dyploma-
tycznych państw kapitalistycznych 24 października 1962 r., 25 X 1962 r., k. 114–117.
58 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału VIII 
Departamentu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., 
k. 22–40 (błędna paginacja).
59 AIPN, 0297/43, t. 270, Biuro „C” MSW, Analiza wywiadowczej penetracji terenu przez perso-
nel placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych za rok 1956, [1957 r.], k. 12.
60 AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC 
PZPR, 17 V 1958 r., k. 143.
61 Por. AIPN, 0297/43, t. 270, Biuro „C” MSW, Analiza wywiadowczej penetracji terenu przez 
personel placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych za rok 1956, [1957 r.], 
k. 12.
62 AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC 
PZPR, 16 VIII 1958 r., k. 248–251.
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krajów socjalistycznych funkcjonującymi w Warszawie – zarówno przez oficjalne 
wizyty, jak i na forum nieformalnym (zazwyczaj za pośrednictwem żon dyplo-
matów)63. Pozwalało to na podjęcie prób pogłębienia wiedzy na temat kondycji 
całego Układu Warszawskiego.

Nie można zapominać, że attaché wojskowi interesowali się nie tylko zagad-
nieniami militarnymi. Świadczy o tym chociażby raport końcowy z pobytu w Pol-
sce attaché obrony Wielkiej Brytanii w Warszawie Johna M. McMinna z czerwca 
1980 r. Autor drobiazgowo opisuje w nim swoje wrażenia z Polski (dość pesymi-
styczne), najwięcej miejsca poświęcając mentalności Polaków, anomaliom życia 
społeczno-politycznego, niskiej stopie życiowej, rolnictwu, miastom, Kościołowi 
itp. Raport ten, uznany za doskonały, został przekazany kierownictwu Foreign 
Office64. Była to rutynowa procedura, niemniej wysokie oceny sprawozdania 
mogły nie być typowe. (Dokument nr 103)

Raport McMinna pozwala dostrzec inne pole zainteresowań dyplomatów: 
sprawy ekonomiczne i społeczne. Pomimo faktu, że ani polska gospodarka, ani 
technika, ani nauka nie dorównywały poziomem analogicznym dziedzinom na 
Zachodzie, placówki dyplomatyczne krajów kapitalistycznych interesowały się 
również tą problematyką – nie tyle z zamiarem szpiegostwa gospodarczego czy 
technologicznego, ile po prostu z chęci zorientowania się w możliwościach PRL. 
Szczególnie interesujące były dla nich programy badań naukowych uznane przez 
polskie władze za priorytetowe, metody zastosowania nowoczesnych technologii, 
potencjał polskiej nauki, gospodarki i techniki czy też poziom technologii infor-
matycznej, jądrowej i przemysłu ciężkiego. Starano się również odnotowywać 
polskie patenty i wynalazki65.

Na szerszym planie próbowano zorientować się w ogólnym położeniu gospo-
darczym Polski: kierunkach rozwoju, eksportu i importu, zadłużeniu, cenach, 
stopie życiowej Polaków, sytuacji na rynku, inwestycjach, zasobach surowco-
wych, kondycji zakładów pracy, sytuacji w rolnictwie66. Zachodnie placówki 
co jakiś czas sporządzały analizy dotyczące polskiej wsi, informując o proble-
mach w danym roku (nieurodzaje, powodzie), trudnościach zaopatrzeniowych, 

63 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 33).
64 TNA, AIR 8/2826, Raport końcowy J.M. McMinna, brytyjskiego attaché obrony w War-
szawie, 4 VI 1980 r., b.p.
65 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 52–53.
66 Ibidem, k. 53–55.
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konieczności importu, a także o nastrojach wśród chłopów. Jedną z takich analiz 
dla paryskiej centrali MSZ na Quai d’Orsay sporządził ambasador Francji na 
początku 1959 r.67

Jak oceniał kontrwywiad, w dekadzie Gierka zbieranie informacji gospodar-
czych stanowiło wręcz podstawowe zadanie rezydentury wywiadowczej ambasa-
dy USA w Warszawie. Starano się zdobywać szczegółowe dane dotyczących po-
dejmowanych inwestycji i ich finansowania, stanu produkcji rolnej, zaopatrzenia 
rynku, stanu zadłużenia, kondycji importu i eksportu68. W naturalny sposób 
wiązało się to z ówczesną sytuacją geopolityczną, przede wszystkim z polityką 
kredytową Waszyngtonu wobec PRL. Mimo zacofania technologicznego szcze-
gólne zainteresowanie wzbudzały informacje z dziedziny techniki. Jak szacował 
w 1987 r. kontrwywiad, co najmniej 40 proc. działań służb specjalnych USA 
i Wielkiej Brytanii na terytorium Polski dotyczyło szeroko rozumianej proble-
matyki technicznej69 – obliczenia te mogły jednak uwzględniać również tech-
nikę wojskową.

Hierarchia ważności określonych dziedzin wiedzy mogła zależeć od czynni-
ków koniunkturalnych i personalnych. Według kontrwywiadu szczególną wagę 
do spraw gospodarczych przykładał ambasador brytyjski Thomas Frank Bren-
chley (1972–1974). Angażował się on nie tylko w gromadzenie informacji na 
ten temat, lecz także w organizację wizyt handlowych brytyjskich urzędników 
i przedsiębiorców w Polsce. Wiązało się to zarazem ze zmniejszeniem zaintereso-
wania tematyką polityczno-społeczną, na której skupiał się jego poprzednik John 
Henderson70.

Jak donosiło MSW, od 1957 r. wywiady obcych państw coraz bardziej inte-
resowały się działalnością RWPG. Dotyczyło to również zachodnich placówek, 
które zabiegały przede wszystkim (według SB) o pozyskanie danych na temat 
posiedzeń wszystkich organów RWPG, stanowisk państw członkowskich, cha-
rakterystyk osób oddelegowanych do pracy w Radzie, osiągnięć w dziedzinie 
koordynacji krajowych planów gospodarczych, postępów w realizacji wspólnych 

67 AIPN, 01062/19, t. 5, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC 
PZPR, 14 II 1959 r., k. 15–21.
68 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyploma-
tycznych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 36).
69 AIPN 0731/25, Nowe elementy w łączności wywiadowczej – technicyzacja, 10 [?] XI 1987 r., 
k. 9; AIPN, 0731/30, Przeciwdziałania kontrwywiadu MSW wrogiej aktywności służb specjal-
nych NATO w latach 1980–1988 (II wersja), wrzesień 1988 r., k. 1–6.
70 AIPN, 01211/26, t. 2, Departament II MSW, Informacja Departamentu II MSW na te-
mat niektórych zmian w działalności ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, 6 XII 1973 r., 
k. 147–149.
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inwestycji, pomocy dla krajów trzeciego świata oraz relacji z innymi strukturami 
gospodarczymi. Informacje te starano się zdobywać dzięki kontaktom z Pola-
kami (np. podczas rozmów z kandydatami na stypendia zagraniczne). Bałagan 
i nieprzestrzeganie zasad tajności w polskich instytucjach gospodarczych rów-
nież umożliwiały przechwytywanie cennych danych. W notatce z marca 1963 r. 
kontrwywiad skarżył się, że Centrala Produktów Naftowych nie potrafiła w do-
stateczny sposób strzec dokumentacji związanej z budową rurociągu „Przyjaźń”, 
Ministerstwo Handlu Zagranicznego rozsyłało do swoich central handlowych 
pełny tekst polsko-radzieckiej umowy handlowej, a Komitet Współpracy Go-
spodarczej z Zagranicą nie był w stanie skutecznie chronić tajnych dokumentów 
dotyczących RWPG71. Taka sytuacja powodowała liczne przecieki.

O zainteresowaniu problematyką RWPG ze strony zachodnich placówek 
świadczy przypadek Jeana Caillota, oficera marynarki wojennej i prawnika, 
który w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych należał do ochrony prezydenta 
Charles’a de Gaulle’a. Jako student Caillot gościł w Polsce w 1960 r. i w latach 
1964–1965. W tym drugim okresie studiował na UW, dzięki stypendium fran-
cuskiego MEN, przygotowując doktorat poświęcony RWPG. W okresie swego 
pobytu często kontaktował się z ambasadą Republiki w Warszawie. Stał się też 
obiektem intensywnej inwigilacji, jako że podejrzewano go o współpracę ze służ-
bami specjalnymi. Co charakterystyczne, jesienią 1965 r., kiedy kończyło mu się 
stypendium, zaproponowano mu objęcie stanowiska zastępcy radcy ekonomicz-
nego francuskiej placówki72.

Jak stwierdzono, m.in. na podstawie przypadku Caillota, w Wydziale V De-
partamentu II MSW: „Dyrekcja Europy Wschodniej ds. ekonomicznych w Pa-
ryżu zaleciła ambasadzie francuskiej w Polsce organizowanie pracy w kierunku 
zapewnienia sobie dopływu informacji dotyczących problematyki ekonomicznej”. 
Narzędziem do gromadzenia tych danych miało być „nawiązywanie bezpośred-
nich kontaktów z przedstawicielami określonych zakładów przemysłowych, central 
handlu zagranicznego i instytutów naukowych”, co dawało szansę zorientowania 
się w podejmowanych przez PRL inwestycjach i stosunkach handlowych73. Jak 

71 AIPN, 01062/19, t. 8, Informacja Departamentu II MSW o zainteresowaniu obcych wy-
wiadów RWPG, 25 III 1963 r., k. 123–130.
72 AIPN, 01224/502, Plan przedsięwzięć operacyjnych dotyczących figuranta sprawy opera-
cyjnej obserwacji kryptonim „Cokół”, 10 V 1967 r., k. 81–85; ibidem, Raport o wszczęciu roz-
pracowania w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia dotyczącej Jeana Caillota, sporządzony 
w Wydziale IV Departamentu II MSW, 2 VIII 1965 r., k. 15–32.
73 AIPN, 01224/502, Plan przedsięwzięć operacyjnych dotyczących Józefa Burego, kontak-
tującego się z ambasadą francuską w Warszawie, sporządzony w Wydziale V Departamentu II 
MSW, 2 V 1967 r., k. 73.
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pokazuje kariera Caillota, zatrudniano też po prostu specjalistów w zakresie tej 
problematyki.

Wspominaliśmy już, że bardzo interesującą sferą polskiej rzeczywistości były 
dla dyplomatów zjawiska społeczne i kulturalne. Na płaszczyźnie socjologicz-
nej ambasady zachodnie próbowały zebrać jak najwięcej materiałów pozwalają-
cych na stworzenie możliwie dokładnej charakterystyki polskiego społeczeństwa. 
Dyplomatów interesował poziom wykształcenia Polaków, osiągnięcia kultural-
ne, naukowe i techniczne, ale szczególną uwagę zwracano na nastroje panujące 
w wyselekcjonowanych grupach społecznych: zwłaszcza wśród młodzieży szkół 
średnich, studentów, naukowców, dziennikarzy, literatów, duchowieństwa, arty-
stów, a także w środowiskach tradycyjnych (np. ludności wiejskiej)74. Problema-
tyka ta, siłą rzeczy, blisko wiązała się z kwestiami politycznymi i ekonomicznymi.

Pracownicy ambasad starali się dotrzeć do możliwie wielu warstw polskiego 
społeczeństwa. Ze względu na usytuowanie placówek trudno było bezpośrednio 
skontaktować się ze środowiskami wiejskimi, ale starano się zdobywać informa-
cje na ten temat od innych spotykanych Polaków. Usiłowano przy tym wycho-
dzić poza teren placówek: kontrwywiad odnotowywał wiele wypadków rozmów 
prowadzonych np. w mieszkaniach dyplomatów z przedstawicielami młodzieży 
i studentów75. Wątek ten zostanie jeszcze rozwinięty.

Jednym z celów dyplomatów przy badaniu nastrojów społecznych była po-
nadto próba oceny skuteczności własnych działań promocyjno-kulturalnych, 
mających wpływać na postawy Polaków. Na przykład na początku 1959 r. am-
basador francuski zwołał konferencję konsulów francuskich w Polsce, na której 
zlecił badanie głębokości wpływów kultury francuskiej w PRL, m.in. przez spo-
rządzanie danych statystycznych o nauczycielach języka francuskiego w polskim 
szkolnictwie76.

Zbieranie informacji przez dyplomatów można zdecydowanie uznać za 
działalność wywiadowczą – pod warunkiem, że termin ten potraktujemy do-
słownie z etymologicznego punktu widzenia (jako „wywiadywanie się”) i nie 
utożsamimy go ze szpiegostwem, rozumianym jako gromadzenie niejawnych da-
nych w niejawny sposób. W materiałach szkoleniowych SB odróżniano zresztą 
niekiedy szpiegostwo od działalności wywiadowczej. Pierwszy termin oznaczał 

74 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 52.
75 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 8, Sekcja IV Wydziału II Biura „T” MSW, Streszczenie roz-
mowy na obiekcie „Arena I” z 6 listopada 1961 r., 9 XI 1961 r., k. 29–31.
76 AIPN, 01062/19, t. 5, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC 
PZPR, 16 I 1959 r., k. 10–11.
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przestępstwo polegające na gromadzeniu lub przekazywaniu wiadomości, stano-
wiących tajemnicę państwową, innemu państwu. Z kolei działalność wywiadow-
cza, prowadzona m.in. przez placówki dyplomatyczne, miała być – w myśl tego 
podziału – realizowana przez instytucję ukierunkowaną na zdobywanie informa-
cji o innych krajach w sposób zarówno jawny, jak i tajny77.

Również w dokumentacji operacyjnej można znaleźć przesłanki do twierdze-
nia, że w kontrwywiadzie zdawano sobie sprawę, iż nie każda działalność wy-
wiadowcza (w sensie etymologicznym) jest działalnością szpiegowską. W przy-
gotowanej w listopadzie 1987 r. w Wydziale III Departamentu II MSW notatce 
końcowej z rozpracowania niemieckiego dyplomaty Norberta Czypionki padło 
znamienne stwierdzenie: „było bezspornym faktem, iż Czypionka gromadził 
i opracowywał informacje i dane na temat naszej gospodarki, przemysłu i handlu. 
Działalność ta należała jednak do zakresu jego obowiązków zawodowych”78.

Metody pracy zachodnich dyplomatów, a zarazem bezsilność kontrwywiadu 
PRL i trudności definicyjne, dobrze pokazuje notatka naczelnika Wydziału III 
Departamentu II MSW Kazimierza Pjanki z czerwca 1974 r., dotycząca zacho-
wania Andrew Cartera, I sekretarza ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, 
podejrzewanego (tak jak jego poprzednik Nigel Thorpe) o działalność szpiegow-
ską. Według Pjanki Carter „zna środki pracy kontrwywiadu […]. Unika ryzyka 
wejścia w stały kontakt z naszą agenturą. Stosuje dyskretną samokontrolę przed 
obserwacją zewnętrzną. Informacje wywiadowcze uzyskuje metodami pozaagen-
turalnymi, głównie w czasie rozmów z ob[ywatelami] polskimi”79. Co więcej, 
jak ponad dwa miesiące później dodawał zastępca naczelnika Wydziału III De-
partamentu I MSW w piśmie do Kazimierza Pjanki, „brak jest realnych pod-
staw umożliwiających przeprowadzenie udanego werbunku” Cartera. Frustracja 
służb była na tyle duża, że wywiad mimo wszystko proponował przeprowadzenie 
rozmowy werbunkowej z dyplomatą, by wywołać wstrząs w ambasadzie i odpo-
wiedzieć na intensywne działania brytyjskich służb wobec polskich dyplomatów 
w Londynie. Po naradzie z ówczesnym wicedyrektorem MSW Zdzisławem Sare-
wiczem Pjanka nie zgodził się na tę inicjatywę80.

77 AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przykładzie am-
basady USA w Warszawie, Warszawa 1989, b.p. (s. 72).
78 AIPN, 0222/694, Notatka końcowa w sprawie kryptonim „Wolfgang” dotyczącej Norberta 
Czypionki, sporządzona w Wydziale III Departamentu II MSW, 11 XI 1987 r., k. 193.
79 AIPN, 0204/574, t. 1, Załącznik do zadania na prowadzenie obserwacji za figurantem 
ps. „Bodo”, sporządzony przez naczelnika Wydziału II Departamentu II MSW, 18 VI 1974 r., 
k. 123.
80 AIPN, 0204/574, t. 1, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu I MSW do na-
czelnika Wydziału II Departamentu II MSW w sprawie Andrew Cartera, 31 VIII 1974 r., k. 129.
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Istniejące w dokumentacji (ale chyba i praktyce operacyjnej) SB defini-
cje i podziały nie były ani jasne, ani stosowane konsekwentnie. Odróżnie-
nie „niewinnego” gromadzenia danych od szpiegostwa stanowiło podstawo-
we wyzwanie dla polskich służb. Sytuację komplikował fakt, że nierzadko 
w sposób tajny zdobywano mniej cenne informacje niż w sposób jawny. Jaw-
nie można było niekiedy uzyskać dane tajne, a tajnie – jawne. Co więcej, 
obie metody mogły być wykorzystywane zarówno przez współpracowników 
zachodnich służb, jak i „zwykłych” dyplomatów. W dalszych akapitach zo-
baczymy jeszcze wyraźniej, jak to wyglądało w praktyce. Warto dodać, że 
podobne paradoksy występowały praktycznie na całym świecie i nie były je-
dynie polskim problemem.

Często nieprzezwyciężalną trudność stanowiło już samo określenie, kto w da-
nej ambasadzie jest szpiegiem.

4.2. Rezydentury wywiadowcze w ambasadach
Kontrwywiad MSW przyjmował za oczywistość fakt współdziałania zachod-

nich placówek dyplomatycznych z wywiadami ich macierzystych krajów. Było to 
(i jest) przekonanie podzielane zapewne przez wszystkie istniejące służby kontr-
wywiadowcze świata.

Według wiedzy SB działalność wywiadowczą zachodnich placówek dyploma-
tycznych koordynowały odpowiednie komórki central wywiadowczych danego 
państwa: najczęściej były to jednostki działające pod szyldem departamentów 
lub wydziałów MSZ. W ten sposób ambasady stawały się praktycznie oficjalny-
mi ekspozyturami wywiadu swojego kraju w Polsce. Być może w rozumowaniu 
tym brano pod uwagę praktyki stosowane przez PRL. 

Jak wiemy, to właśnie działalnością owych ekspozytur wywiadowczych 
w placówkach zajmował się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Wy-
dział VIII/V MSW. Oprócz tego zachodnie służby wywiadowcze prowadziły 
niezależną od ambasad działalność, za pomocą własnych siatek szpiegow-
skich. Rozpracowaniem tych podmiotów zajmowały się wydziały geogra-
ficzne Departamentu II, starając się nie wchodzić w kompetencje Wydziału 
VIII/V. Opisywaliśmy już, że z czasem zaniechano konsekwentnego stoso-
wania tego podziału. Jednocześnie ambasady miały współpracować z tymi 
niezależnymi pionami szpiegowskimi zorganizowanymi przez centrale wy-
wiadowcze, przede wszystkim w zakresie spełniania próśb tych ostatnich (np. 
o zweryfikowanie w terenie wiarygodności doniesień agentury czy zakupienie 
przedmiotów potrzebnych do legendy przysyłanego agenta, takich jak ubra-
nia, bielizna, notesy, ołówki) oraz użyczania kanałów poczty dyplomatycznej 
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na potrzeby łączności81. W tej perspektywie pierwotny podział strukturalny 
w Departamencie II stawał się sztuczny i może dlatego zanikał z biegiem czasu.

W 1978 r. jeden z oficerów SB potwierdzał: „obowiązek zbierania i przeka-
zywania informacji o przeciwniku stanowi dla wywiadu i placówek dyploma-
tycznych wspólną płaszczyznę zainteresowań. W konsekwencji prowadzi to do 
wzajemnego uzupełniania się, a bardzo często ujednolicenia działań. Wywiad 
wypracowuje dla dyplomacji sposoby i metody zbierania informacji oraz do-
starcza samych informacji […]. Dyplomacja zaś ułatwia bądź wręcz kamufluje 
działania wywiadu. Możliwości, jakie w tym względzie posiada placówka dyplo-
matyczna, sprawiają, że część działań wywiadowczych realizowana jest właśnie 
z pozycji placówki i przez dyplomatów”82.

Tez tych uczono młodych funkcjonariuszy SB na kursach szkoleniowych. 
Przekonywano – nie bez słuszności – że wypełnianie przez danego agenta wy-
wiadu funkcji dyplomatycznych jest po prostu najlepszym z możliwych spo-
sobów legalizacji jego obecności w Polsce, zapewniającym największą swobodę 
działań i bezkarność. Ciekawa i potwierdzająca nasze tezy była konkluzja autora 
jednej z prac dyplomowych napisanych po szkoleniu oficerskim w Legionowie: 
„atrakcyjność takiej pozycji polega między innymi na tym, że pracownik wy-
wiadu, będący dyplomatą, korzysta z immunitetów i przywilejów dyplomatycz-
nych, skutecznie chroniących go przed kontrwywiadem (przynajmniej w sensie 
fizycznym)”83.

Wywody oficera kontrwywiadu ukazują zarazem ewolucję nastawienia 
polskich organów bezpieczeństwa, jaka zaszła po 1956 r.: zdano sobie sprawę, 
że nie wszyscy pracownicy placówek są agentami, a źródłem zagrożenia nie 
jest samo funkcjonowanie placówki, tylko aktywność zatrudnionych w niej 
pracowników wywiadu. W żargonie MSW określano ich mianem rezyden-
tów (tak samo przed 1956 r. nazywano zwerbowane przez UB osoby kieru-
jące siatkami agenturalnymi pod nadzorem oficera prowadzącego). Rezyden-
ci działali w ramach tzw. rezydentury wywiadowczej, czyli zakonspirowanej 
grupy rezydentów funkcjonujących w danej placówce dyplomatycznej. Pra-
cę rezydentury finansowała i koordynowała centrala wywiadowcza danego 

81 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], k. 21–22; 
zob. też ibidem, t. 270, Biuro „C” MSW, Analiza wywiadowczej penetracji terenu przez personel 
placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych za rok 1956, [1957 r.], k. 9.
82 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 27–28.
83 Ibidem, k. 32–33.
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państwa. Rezydent pełnił zatem podwójną funkcję: jawną (dyplomaty) i taj-
ną (agenta wywiadu)84.

Według nieco innych kryteriów w instrukcjach MSW wyróżniano trzy ro-
dzaje agentów-dyplomatów: rezydenta (osobę kierującą pracą jednostki), pra-
cowników rezydentury (kadrowych oficerów wywiadu, także nazywanych – jak 
wspominaliśmy – rezydentami) oraz współpracowników wywiadu (członków 
personelu dyplomatycznego współpracujących z rezydenturą, ale nie zatrudnio-
nych w służbach wywiadowczych)85. W latach osiemdziesiątych używano jesz-
cze jednego określenia na pracowników rezydentur: niektórzy z nich byli tzw. 
operatorami – zajmowali się utrzymywaniem kontaktów ze zwerbowanymi przez 
rezydenturę agentami/współpracownikami. „Operatorzy” mieli podejmować 
„najbardziej niebezpieczne i trudne operacje szpiegowskie”86.

Według wiedzy kontrwywiadu do głównych zadań rezydentów zaliczało się: 
typowanie kandydatów na współpracowników spośród cudzoziemców i Polaków; 
utrzymywanie kontaktów z agenturą (odbiór materiałów wywiadowczych, zleca-
nie zadań, szkolenia, wypłaty wynagrodzenia); zabezpieczanie pobytu agentom 
przysyłanym przez centralę (pomoc w realizacji zadania, organizowanie kanałów 
łączności, przygotowywanie kontrobserwacji); a także utrzymywanie łączności 
z centralą oraz z innymi rezydenturami działającymi poza placówką. Podobnie 
jak działający analogicznie agenci polskich służb, zachodni rezydenci posługiwali 
się osobowymi źródłami informacji, zwerbowanymi przez wywiad lub przekazu-
jącymi informacje bez formalnego pozyskania do współpracy87.

Nie można przy tym zapominać o podstawowej formie działalności rezyden-
tur: nieustannym gromadzeniu różnorodnych danych. W MSW przyznawano, 
że z reguły polegało ono na białym wywiadzie (zdobywaniu informacji drogą le-
galną), ale także na penetracji różnorodnych obiektów czy też na organizowaniu 
i utrzymywaniu kontaktów służbowych/towarzyskich z obywatelami polskimi88.

84 Ibidem.
85 Ibidem, k. 47–48.
86 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 11).
87 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 12); AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych 
uplasowanych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Le-
gionowo 1978, k. 27–28.
88 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 47–48.
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W swej działalności pracownicy rezydentur placówkowych wykorzystywa-
li dwie możliwości, jakie dawała im praca w ambasadzie: prowadzili działania 
szpiegowskie, wykorzystując oficjalne stanowisko pracy (oraz wiążące się z nim 
immunitety i przywileje), a także wykorzystywali samą ambasadę jako miejsce 
przechowywania dokumentów, środków technicznych, a niekiedy nawet spotkań 
z siecią agenturalną89.

4.2.1. Płynne granice szpiegostwa
Jak zaznaczyliśmy, MSW potrafiło, przynajmniej po 1956 r., zauważyć różni-

cę między zwykłym zbieraniem informacji, stanowiącym jedno z podstawowych, 
oficjalnie uznawanych zadań placówek dyplomatycznych na całym świecie, 
a działalnością stricte wywiadowczą, prowadzoną przez kadrowych oficerów wy-
wiadu. Umiejętność ta nie przychodziła jednak z łatwością i bez oporów. Teoria 
nie przekładała się wprost na praktykę – przynajmniej częściowo zdawano sobie 
sprawę, jak płynne mogą być granice między zbieraniem informacji a szpiego-
stwem. Trudno tu było znaleźć jakąś pomocną regułę, ponieważ z zasady każdy 
przypadek, sytuacja, okoliczność była inna. Bardzo często dochodziło przecież 
do zachowań pośrednich, np. nielegalnego (w świetle komunistycznego prawa) 
gromadzenia danych przez niepracujących dla wywiadu pracowników placówek 
lub też „przygodnej” obserwacji prowadzonej przez personel dyplomatyczny 
w czasie wyjazdów w teren. W efekcie każdy dyplomata – podobnie jak przed 
odwilżą – był traktowany jako podejrzany.

Mimo to starano się wyodrębniać z ogółu działań zachodnich placówek akcje 
zlecone przez centrale wywiadowcze macierzystych krajów. Pracownicy MSW nie 
mieli wątpliwości, że takie zlecenia istniały i były realizowane, m.in. za pomocą 
różnych form kontaktów z Polakami. Dlatego też Departament Kadr i Szkolenia 
MSW uczulał na szkoleniach funkcjonariuszy SB, aby zwracali szczególną uwagę 
na pozornie przypadkowe zetknięcia pracowników placówek z innymi osobami. 
Co prawda nie traktowano wszystkich tego typu spotkań jako agenturalnych 
(tak jak to było w okresie stalinowskiej szpiegomanii), ale podkreślano, że część 
z nich mogła mieć taki charakter. Wskazując, że dyplomaci często i chętnie ofe-
rują przygodnie spotkanym Polakom podwózkę samochodem, zauważano, że 
w ten sposób nawiązują oni kontakty, a czasami też werbują współpracowników 
lub odbywają operacyjne rozmowy90.

89 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1983, b.p. (s. 12–19).
90 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitalistycznych 
placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, s. 20–21.
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Na szkoleniach podkreślano również, że „wszyscy pracownicy placówek dy-
plomatycznych mają obowiązek meldowania o swych spostrzeżeniach lub uzy-
skanych informacjach. Niektórzy z nich, mimo iż nie są kadrowymi pracowni-
kami służb specjalnych, pozyskiwani są przez te służby w charakterze agentów 
i wykonują dla nich określone zadania”91. Czyli wszyscy mogli być szpiegami. 
Ta płynna granica między działalnością informacyjną, dyplomatyczną i wywia-
dowczą była zresztą głównym atutem zachodnich dyplomatów i największą bo-
lączką polskich służb specjalnych.

O owej nieokreśloności najlepiej świadczy sam podział aktywności amba-
sad, stosowany w raportach kontrwywiadu. Oprócz wspominanych na począt-
ku tego rozdziału czterech płaszczyzn działania, najczęściej wyróżniano „dzia-
łalność informacyjno-wywiadowczą” oraz „dywersję ideologiczno-polityczną”92. 
Obie kategorie nie były jasne, zwłaszcza połączenie „informacji” i „wywiadu”. 
Departament II MSW przyznawał, że nawet kadrowi oficerowie rezydentur 
wywiadowczych działających w ambasadach za swoje podstawowe źródło infor-
macji uznawali rozmowy z Polakami, innymi dyplomatami oraz lekturę prasy 
i wydawnictw93. Jak zatem należało traktować ich działalność? – można zadać 
niepostawione w dokumencie pytanie.

Pewną bezradność służb w próbach odróżnienia funkcji dyplomatycznych 
od szpiegowskich ukazują następujące słowa z 1981 r., zawarte w jednej z prac 
dyplomowych obronionych na kursie oficerskim w Legionowie: „ze względu na 
to, że pracownicy ambasady [RFN] prowadzący działalność wywiadowczą peł-
nią również funkcje dyplomatyczne, jednoznaczne określenie, gdzie zaczyna się, 
a gdzie kończy każda z nich, jest poważnie utrudnione”94.

Jednoznacznej odpowiedzi nie dawały wytyczne i reguły obowiązujące w dy-
plomacji, na które niekiedy się powoływano. W stosunkach międzynarodowych 
za jawne metody zdobywania informacji przez dyplomatów uznawano kontak-
ty służbowe i towarzyskie z obywatelami danego państwa, studiowanie legal-
nych wydawnictw, uczestniczenie w konferencjach, akademiach, odczytach itp. 

91 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 88–89).
92 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 91.
93 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czer-
wiec 1982 r.], k. 23–37.
94 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego 
zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych 
w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 44).
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Wszystkie te działania, nienaruszające porządku prawnego państwa przyjmują-
cego, były dozwolone. Co jednak charakterystyczne, to właśnie w tego typu dzia-
łalności polski kontrwywiad doszukiwał się pracy wywiadowczej95. Jeśli zaakcep-
tujemy tę nazwę, to nie możemy się zgodzić na określenie jej jako szpiegowskiej 
– choć w momencie, gdy obywatel polski zdradzał na koktajlu w ambasadzie 
tajną informację, popełniał akt szpiegostwa. Nie można było jednak w takim 
wypadku o nic oskarżyć dyplomaty, który miał przecież prawo do rozmów. 

W istocie więc stricte szpiegowska działalność pracowników placówek – przy-
najmniej taka, którą najłatwiej dawało się wyodrębnić – sprowadzała się w dużej 
mierze do penetracyjnych wyjazdów w teren, organizowanych najczęściej przez 
attaché wojskowych oraz do kontaktów z siecią agenturalną – jak się wydaje, 
niezbyt rozbudowanych. Obie te formy zostaną omówione dalej.

O trudnościach w zdefiniowaniu szpiegostwa i odróżnieniu go od zdobywa-
nia informacji przekonuje sir Rodric Braithwaite: „jest normalne, że w amba-
sadach pracują funkcjonariusze tajnych służb. W Indonezji, gdzie pracowałem 
przed przyjazdem do Polski, tylko jedna osoba mówiła po indonezyjsku i praw-
dopodobnie pracowała dla służb. To wszystko – Foreign Office po prostu nie 
interesowało się w tym czasie tym krajem. W Warszawie było inaczej, wiele osób 
mówiło po polsku. Mamy tu jednak podstawowy problem: jak zdefiniować dzia-
łalność wywiadowczą? Przecież w Polsce pracuje cała grupa dziennikarzy zachod-
nich, którzy zbierają informacje. Czy to już szpiegostwo? Gdzie postawić grani-
cę? A rozmowy z Polakami? Przecież to od naszych polskich znajomych zależało, 
co nam powiedzą, a czego nie”96.

Fakt, że SB przez cały okres istnienia PRL miała bardzo poważny problem 
z odróżnieniem „niewinnej” aktywności obserwowanych dyplomatów od dzia-
łalności, która mogła mieć znamiona szpiegostwa – mimo nabytej świadomości 
różnic istniejących między tymi sferami – implikował postawę zbyt daleko po-
suniętej podejrzliwości, której nie mogły wykorzenić przemiany 1956 r. Wycho-
dzono zapewne z założenia, że lepiej zainteresować się „zwykłym” dyplomatą, 
niż przegapić szpiega. Ta niepisana zasada – ograniczana możliwościami kadro-
wymi kontrwywiadu – funkcjonowała jeszcze w 1989 r. W końcu maja tego 
roku, tuż przed czerwcowymi wyborami, WUSW w Gdańsku sporządził mel-
dunek z obserwacji sekretarki ambasady USA Katherine Thompson, która uda-
ła się na zwiedzanie Wybrzeża. Thompson podejrzewano o współpracę z CIA, 
choć brakowało na to dowodów. W raporcie szczegółowo opisano zachowanie 

95 Zob. np. AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przy-
kładzie ambasady USA w Warszawie, Warszawa 1989, b.p. (s. 54).
96 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
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Amerykanki podczas zwiedzania Gdańska. Nie było w nim nic nadzwyczajnego: 
kobieta robiła zdjęcia na Starym Rynku i zaglądała do mapy miasta. Mimo to 
w konkluzji stwierdzono, że „zachowanie «Atrapy» w czasie pobytu w Gdańsku 
[…] mogło nosić znamiona przygotowania ewentualnej trasy przyszłych operacji 
wywiadowczych”97. 

Zdanie to właściwie nic nie znaczyło, być może stanowiło próbę wyciągnięcia 
jakiegokolwiek istotnego dla kontrwywiadu wniosku z bezowocnej, całodziennej 
obserwacji. Nie sposób dziś stwierdzić, jak bardzo taka kreatywna sprawozdaw-
czość i „urzędowa”, bezrefleksyjna podejrzliwość funkcjonariuszy SB zaciemniała 
rzeczywisty obraz szpiegowskiej działalności dyplomatów.

Mimo że zdawano sobie sprawę z płynności granic i niejasności pojęcia szpie-
gostwa, próby wyłuskiwania rzeczywistych szpiegów (rezydentów) z ogółu per-
sonelu dyplomatycznego funkcjonującego w danej placówce niezmiennie po-
zostawały podstawowym zadaniem służb kontrwywiadowczych. Należało przy 
tym przezwyciężyć potrójne zasieki konspiracji: tajności samego faktu istnienia 
rezydentury na terenie placówki, tajności jej pracowników oraz tajności centrali, 
dla której ci rezydenci pracowali98. Konspiracja ta służyła nie tylko oczywistej 
potrzebie ukrycia działań wywiadowczych przed polskim kontrwywiadem, lecz 
także uniknięciu oficjalnych zarzutów prowadzenia nielegalnej działalności, mo-
gących implikować skandale dyplomatyczne.

Próbując stworzyć metodologię „odsiewu”, kontrwywiad przyznawał, że 
stwierdzenie, czy dany dyplomata współpracuje z wywiadem, wykonuje jego po-
lecenia, czy też nie, było „bardzo trudne”99. Nawet niezwiązany ze służbami spe-
cjalnymi personel przed objęciem stanowiska przechodził przeszkolenie, którego 
elementy były zbieżne z kursami wywiadowczymi. W dodatku przełożeni dyplo-
matów potrafili ich namawiać do współpracy z rezydenturą100. Nie tylko zatem 
ustalenie personaliów oficerów wywiadu w danej placówce, ale również – a może 
przede wszystkim – określenie liczby współpracujących z nimi w różnoraki spo-
sób członków personelu dyplomatycznego nastręczało wiele trudności.

Wytypowaniu osób podejrzanych spośród ogółu personelu dyplomatycznego 
mogło służyć możliwie najdokładniejsze zbadanie życiorysu przybywającej do 
danej placówki osoby. Jednak takie wstępne rozpoznanie zwykle nie przynosiło 

97 AIPN, 002393/438, Meldunek operacyjny nr 134 WUSW w Gdańsku w sprawie obserwa-
cji Katherine Thompson, 29 V 1989 r., k. 105–107.
98 Por. AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowa-
nych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 
1978, k. 32–33.
99 Ibidem, k. 36.
100 Ibidem.
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wiele – w SB przyznawano, że nawet o szczególnie inwigilowanych attaché woj-
skowych wiedziano z początku tylko tyle, ile można było uzyskać od samej am-
basady albo z wydawnictw typu who is who101.

W celu ułatwienia zadania wyłuskiwania dyplomatów-szpiegów co jakiś czas 
formułowano szczegółowe kryteria, które miały pomóc w zidentyfikowaniu ofi-
cerów wywiadu pracujących w ambasadach. W 1974 r. wymieniano następujące 
podejrzane zachowania i okoliczności:

– częste kontakty danego dyplomaty z Polakami;
– słaba znajomość oficjalnych obowiązków;
– autorytet niewspółmierny do zajmowanego stanowiska;
–  dostęp do dokumentów i uprawnień nie wynikający z zajmowanego 

stanowiska;
– odciążanie danego dyplomaty od oficjalnych obowiązków;
– poruszanie tematów interesujących wywiad podczas rozmów z Polakami;
–  wybór miejsca zamieszkania, które trudno było kontrolować polskim 

służbom;
– duża ostrożność w zachowaniu w miejscu zamieszkania;
–  niezamierzone ujawnianie znajomości metod pracy kontrwywiadu; umie-

jętna samokontrola;
– kontakty i wspólne wyjazdy z ustalonymi już pracownikami wywiadu;
–  wyjazdy do nieatrakcyjnych turystycznie miejsc w pobliżu terenów 

wojskowych102.
Czy taka lista mogła okazać się pomocna w pracy operacyjnej? Przede 

wszystkim trzeba było zdobyć wiele informacji potwierdzających występowa-
nie wymienionych zjawisk. Zestawienie zawiera zdroworozsądkowe pomysły, 
na które mógł wpaść każdy funkcjonariusz SB. Część kryteriów była przy tym 
trudno weryfikowalna (np. jeśli chodzi o dostęp do dokumentów), a żadne 
z nich nie stanowiło przecież dowodu na szpiegowską działalność. Co więcej, 
gdyby dany dyplomata miał spełniać niektóre z nich, to musiałby postępować 
zupełnie nieporadnie.

Ograniczona przydatność tego typu zestawień nie powstrzymywała oficerów 
SB przed konstruowaniem nowych. Ta powtarzalność świadczyła zresztą o ich 
nieskuteczności. W dokumencie z 1981 r. wyliczono nowy zestaw podejrzanych 

101 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 41, 45–46).
102 AIPN, 01228/2876, t. 1, Notatka służbowa Departamentu II MSW w sprawie ujawniania 
pracowników wywiadu zatrudnionych w ambasadach, 12 [?] VIII 1974 r., k. 63–65.
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zachowań, pod którymi mogła kryć się wywiadowcza działalność personelu pla-
cówek dyplomatycznych. Wśród tych zachowań znalazły się: 

– wysoka stopa życiowa, przekraczająca poziom zarobków; 
– częste wyjazdy za granicę; 
– przebywanie bez uzasadnienia w pobliżu obiektów strategicznych; 
– usiłowanie wejścia pod różnymi pretekstami na teren zastrzeżony; 
– odbywanie samotnych spacerów w odludne miejsca; 
– utrzymywanie kontaktów z osobami mającymi dostęp do tajemnicy służbo-

wej i państwowej103.
Cechy te mieli wykazywać również tajni współpracownicy central wywiadow-

czych działających przy ambasadach. Dodatkowo mieli oni szczególnie często 
kontaktować się z cudzoziemcami, odwiedzać znajomych czy rodziny mieszka-
jące w pobliżu obiektów strategicznych; a także zachowywać się „dwuznacznie” 
w nieprzewidzianych sytuacjach (np. okazywać zdenerwowanie, zmieszanie, po-
śpiesznie chować jakieś notatki itp.)104. Żeby jednak stwierdzić te zjawiska, i tak 
należało najpierw prowadzić inwigilację – ich znajomość nie pomagała zatem 
zbytnio w selekcji. W ten sposób powyższe kryteria służyły nie tyle wstępnej se-
lekcji ogółu personelu dyplomatycznego pod kątem rozpracowania, co identyfi-
kacji agentów obcych wywiadów pośród już rozpracowywanych osób. Co więcej, 
prawdziwi szpiedzy mogli zdawać sobie sprawę ze stosowania przez kontrwywiad 
podobnych kryteriów, w związku z czym być może świadomie unikali podejrza-
nego zachowania.

Kilka lat później na nowej liście odbiegających od normy zachowań dyploma-
tów, które mogły wskazywać na ich wywiadowczą aktywność, znalazły się m.in.: 
liczne podróże po kraju (zwłaszcza różnymi środkami lokomocji); pozostawanie 
w pracy po godzinach i w dni wolne; częste wychodzenie z placówki w godzinach 
pracy i załatwianie spraw niezwiązanych z pełnioną funkcją; oraz równie częste 
spacery i odwiedzanie miejsc publicznych; regularne wyjazdy za granicę, utrzy-
mywanie szczególnie wielu kontaktów z Polakami i wydawanie przyjęć; asysto-
wanie przybywającym do placówki funkcjonariuszom służb (np. technikom wy-
krywającym podsłuchy); a także stosowanie samokontroli i kontrobserwacji105.

103 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p. 
(s. 21–23).
104 Ibidem.
105 AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 30–32).
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W końcu lat osiemdziesiątych powstał kolejny zestaw faktów i przesłanek. Su-
gerowano w nim m.in., że jeżeli raz zidentyfikowano szpiega pracującego na okre-
ślonym stanowisku w placówce dyplomatycznej, to jego następców na tym etacie 
automatycznie należy zaliczyć do rezydentów i objąć obserwacją. Także wybór na 
miejsce zamieszkania lokalu, którego usytuowanie uniemożliwiało lub utrudniało 
inwigilację, wskazywał, że dany dyplomata jest fachowcem i może prowadzić nie-
legalną działalność. Znów nie brano w tym punkcie pod uwagę, że wybór miesz-
kania mógł mieć losowy charakter. Doradzano ponadto obserwację zachowania 
dyplomaty w czasie poruszania się po mieście: jeśli intensywnie i systematycznie 
poznawał topografię stolicy, stosując przy tym regularną samokontrolę, mógł pra-
cować dla wywiadu. Czynnikami budzącymi podejrzliwość SB miały być również: 
nienormowany czas pracy figuranta, ukrywanie znajomości języka polskiego, czę-
ste wypożyczanie samochodu, a także zażyłe stosunki z poprzednikiem lub/i na-
stępcą na tym samym stanowisku, ewentualnie zmiana stanowiska pracy podczas 
pełnienia misji w Polsce. Poza tym funkcjonariusze powinni byli zwracać uwagę na 
to, czy figurant częściej niż inni pracownicy placówki wyjeżdżał na krótko za grani-
cę – miała to być cecha charakterystyczna rezydentów. Ważne kryterium stanowiła 
też analiza kontaktów figuranta: ustalenie, czy zawierane przez niego znajomości 
wynikały z pełnienia oficjalnej funkcji (mógł mieć licznych znajomych rekrutują-
cych się z różnych kręgów społecznych bądź też – przeciwnie – tylko z jednego, 
wyspecjalizowanego środowiska); czy bywał na przyjęciach niezwiązanych z jego 
funkcjami albo czy organizował dużą liczbę imprez w swym mieszkaniu; jak wyglą-
dały jego rozmowy z Polakami (kto przejmował inicjatywę, czy któryś z rozmów-
ców robił notatki, jak się witali i żegnali) itp.106

Jak widać, kryteria te nieustannie się powtarzały. Można raz jeszcze stwier-
dzić, że żaden szanujący się szpieg nie zachowywałby się aż tak ostentacyjnie. 
Niemniej poszczególne punkty z powyższych list mogły wzbudzać uzasadnione 
zainteresowanie kontrwywiadu. Jednocześnie tak ogólne wyznaczniki, jak np. 
częste spacery czy odwiedzanie miejsc publicznych, były po prostu nieprzydatne. 
Ewidentnym przejawem szpiegowskiej działalności mogło być w zasadzie tylko 
przyłapanie dyplomaty na obserwacji obiektów wojskowych lub na wymianie 
materiałów szpiegowskich z agentem. Jak zobaczymy, do tej drugiej sytuacji do-
chodziło stosunkowo rzadko.

We wszystkich cytowanych zestawieniach powtarzał się wątek kontaktów 
z Polakami. Chcąc wytropić szpiegów-dyplomatów, SB starała się odróżnić 

106 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 35–36).
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zwykłe rozmowy od relacji o charakterze wywiadowczym. Choć przyznawano, że 
dyplomaci „przeważnie spotykają się z obywatelami polskimi, którzy nic wspól-
nego ze sprawami szpiegowskimi nie mają”, to jednak uczulano na wyjątki od 
tej reguły. O podejrzanym charakterze danego spotkania miało świadczyć zacho-
wanie dyplomaty: jeśli stosował samokontrolę, podczas rozmowy on lub jego 
rozmówca sporządzali notatki, jeśli cudzoziemiec wykazywał objawy niepokoju, 
a obaj posługiwali się jakimiś znakami i przekazywali sobie materiały – istnia-
ło duże prawdopodobieństwo, że nie była to przyjacielska, przypadkowa poga-
wędka. Biuro „B” MSW zwracało przy tym uwagę swoim funkcjonariuszom, że 
polski rozmówca dyplomaty mógł czasem nie wiedzieć, iż ten ostatni zamierza 
wykorzystać go do celów wywiadowczych, co utrudniało właściwą interpretację 
obserwowanej rozmowy107.

Tworzeniu różnych kryteriów towarzyszyły podejmowane co pewien czas próby 
uściślania definicji rezydentury wywiadowczej. Sam termin rozpowszechnił się po 
1956 r. i zastąpił bardzo nieokreślone pojęcie „dywersyjnej działalności ambasad”, 
stosowane w okresie szpiegomanii. Pod koniec lat osiemdziesiątych „rezydentura” 
oznaczała instytucjonalną, zakonspirowaną grupę pracowników wywiadu, będą-
cych jednocześnie pracownikami placówki dyplomatycznej i z tej pozycji prowa-
dzących działalność szpiegowską108. Takie przeformułowania dowodziły tylko ru-
chu w dokumentach SB, ale nie mogły być pomocne w praktyce operacyjnej.

Uogólniając, przy selekcjonowaniu dyplomatów szczególnie podejrzanych 
o działalność szpiegowską SB brała pod uwagę dwa główne kryteria: stanowisko 
danego dyplomaty i jego zachowanie. (Dokument nr 68) Praktycznie z urzędu 
interesowano się pracownikami attachatów wojskowych, szyfrantami, radiotele-
grafistami oraz kurierami przewożącymi pocztę dyplomatyczną. Zdawano sobie 
też sprawę, że wśród strażników i oficerów bezpieczeństwa danej placówki muszą 
dominować funkcjonariusze służb109.

Wyłuskiwanie szpiegów było na pewno najprostsze w wypadku szczególnie in-
teresujących kontrwywiad attachatów wojskowych. Tutaj po prostu zakładano (nie 

107 Por. AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” 
MSW w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw 
kapitalistycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 63–65).
108 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 50);AIPN, 01521/238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzo-
na z pozycji rezydentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1983, b.p. 
(s. 9).
109 AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 30–32).



330

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

bez słuszności), że każdy pracownik attachatu jest równocześnie oficerem wywia-
du wojskowego. Przekonywano np., że cały personel attachatu amerykańskiego 
był finansowany przez DIA. W zależności od organizacji pracy w poszczególnych 
ambasadach, pracownicy attachatów wojskowych albo kierowali całą rezydenturą, 
albo działali jako odrębna komórka, albo też stanowili, wraz z cywilami, część da-
nej rezydentury110. Jak oceniał kontrwywiad, np. w 1973 r. w 10 attachatach woj-
skowych głównych państw kapitalistycznych pracowało 33 pracowników wywiadu 
(12 attaché lądowych, morskich i lotniczych, 3 zastępców attaché i 18 podofice-
rów)111. Inne dane wskazują, że liczba ta to po prostu ogół warszawskiego perso-
nelu attachatów112, co dowodzi, że automatycznie traktowano ich jako szpiegów.

Pomocne w ustalaniu pracowników rezydentur okazywały się kontakty mię-
dzypaństwowe w ramach bloku wschodniego. Jak wiemy, bratnie służby starały 
się wymieniać informacjami na temat dyplomatów, którzy obejmowali dane sta-
nowisko dyplomatyczne, a wcześniej pracowali w innym państwie „demokracji 
ludowej”. Kiedy np. w 1973 r. radcą kulturalnym ambasady Francji został An-
dré Michel, oficerowie Departamentu II MSW wystosowali zapytanie dotyczą-
ce tego dyplomaty do swych węgierskich kolegów, ponieważ Michel kilka lat 
wcześniej pracował w Budapeszcie jako attaché kulturalny i dyrektor Instytutu 
Francuskiego. Węgrzy zwracali uwagę, że utrzymywał on bliskie kontakty z pio-
nem wojskowym. Zdobyto również dane dotyczące jego osobowości i życia oso-
bistego. W toku rozpoczętego rozpracowania (kryptonim „Celestyn II”) polski 
kontrwywiad doszedł do wniosku, że Michel jest kadrowym pracownikiem służb 
i rezydentem. Wiedzę tę na pewno przekazano kolegom rumuńskim, po tym, jak 
Francuz w 1977 r. wyjechał z Warszawy, by objąć stanowisko radcy kulturalnego 
ambasady w Bukareszcie113.

Jakie były efekty stosowanej selekcji? W połowie lat osiemdziesiątych Biu-
ro „B” MSW wybrało grupę ok. siedemdziesięciu dyplomatów (a więc rzeczy-
wiście tylko pewną część) pracujących w ambasadach państw NATO, których 

110 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 44–46.
111 AIPN, 0675/12, Emil Podpora, Henryk Lewandowski, Metody i środki działania służb wy-
wiadowczych głównych państw NATO, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego 
MSW, Warszawa 1977, b.p. (s. 97).
112 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 29).
113 AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady 
Francji w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 
1985, b.p. (s. 35, 40).
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objęto obserwacją114. Pytanie, czy rzeczywiście w tej selekcji zastosowano wszyst-
kie wspomniane zalecenia, pozostaje otwarte. Być może na inwigilację większej 
liczby osób nie starczyło po prostu możliwości. Wybór nie oznaczał zresztą auto-
matycznie podjęcia działań.

Trzeba jednocześnie podkreślić, że tendencje do racjonalizacji wysiłków nie-
rzadko przegrywały z zawodową podejrzliwością służb kontrwywiadowczych – co 
zresztą nie może dziwić: w końcu podejrzliwość stanowi podstawę pracy każdego 
kontrwywiadu. Mimo prób ograniczania obszaru inwigilacji możliwości działa-
nia nadal znacznie ustępowały wyznaczonym celom. W wykazie dyplomatów, 
których należało objąć kontrolą operacyjną w czasie wyjazdów terenowych, spo-
rządzonym w lutym 1977 r., uwzględniono aż 21 dyplomatów amerykańskich 
(cywilnych i wojskowych), 20 dyplomatów brytyjskich, 11 Kanadyjczyków,  
6 Australijczyków oraz aż 26 pracowników ambasady RFN (w tym 9 sekretarek) 
– mimo że placówka ta nie posiadała attachatu wojskowego; ponadto 11 Francu-
zów, 5 Turków, 5 Holendrów, 5 Greków, 5 Japończyków, 4 Belgów, 4 Włochów, 
3 Duńczyków, 3 Finlandczyków, 3 Szwedów, 2 Brazylijczyków, 2 Szwajcarów,  
2 Hindusów, 2 Indonezyjczyków, 2 Argentyńczyków, 1 Norwega, 1 Portugal-
czyka, 1 Austriaka, 1 Afgańczyka, 1 Pakistańczyka, 1 Meksykanina, 1 Wenezuel-
czyka, a także – co ciekawe – 5 Chińczyków i 3 Albańczyków115. W sumie liczba 
osób, które zamierzano inwigilować, przekroczyła 150. Znacznie wykraczała ona 
poza możliwości kompleksowego działania SB. Oczywiście każdy z tych dyplo-
matów posiadał swój pseudonim116.

Selekcja nie przynosiła więc takich rezultatów, jakich oczekiwano. Mogło to 
również wynikać z faktu, że w miarę upływu czasu – przynajmniej według sta-
nu wiedzy SB – liczba oficerów wywiadu w zachodnich ambasadach po prostu 
rosła. W 1988 r. obliczano, że od początku dekady grupa kadrowych szpiegów 
podwoiła się, sięgając w niektórych ambasadach ponad połowy całego personelu 
merytorycznego117. Czy takie stwierdzenie nie było efektem owej zawodowej po-
dejrzliwości, potęgowanej w tym czasie szybką rozbudową polskich służb?

114 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 31).
115 AIPN, 01228/2876, t. 3, Departament II, Wykaz dyplomatów, których należy objąć kontro-
lą operacyjną w czasie ich przebywania w terenie, 25 II 1977 r., k. 114–123.
116 Podobną listę sporządzono rok wcześniej, zob. ibidem, t. 3, Departament II, Wykaz dyplo-
matów, których należy objąć kontrolą operacyjną w czasie ich przebywania w terenie, 11 VIII 
1976 r., k. 164–173.
117 AIPN, 0731/30, Przeciwdziałania kontrwywiadu MSW wrogiej aktywności służb specjal-
nych NATO w latach 1980–1988 (II wersja), [wrzesień 1988 r.], k. 1–6.



332

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

*
Jak wiemy, według MSW najaktywniejsze w działalności szpiegowskiej pozo-

stawały placówki dyplomatyczne USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Ich działalność 
zarazem warunkowały nieco odmienne czynniki – prestiż służby dyplomatycznej 
był znacznie większy w wypadku Brytyjczyków, Francuzi zaś podchodzili do niej 
inaczej: praca w placówce dyplomatycznej mogła nawet zastąpić obowiązkową 
służbę wojskową118. W 1986 r., już bez większego zróżnicowania, określano służ-
by specjalne USA, RFN, Wielkiej Brytanii i Francji jako prowadzące „najbar-
dziej agresywną działalność szpiegowską w stosunku do Polski”119.

Co zatem wiedziano o ich rezydenturach? Mimo wszystkich problemów SB 
potrafiła zgromadzić podstawowe, a niekiedy szczegółowe informacje, choć nie 
zawsze były one ścisłe, a czasami okazywały się wręcz nietrafne. Gromadzono 
także dane dotyczące central, którym owe rezydentury miały służyć. Poniżej zo-
stanie przedstawiony stan wiedzy SB w tym obszarze – wypada wyraźnie zazna-
czyć, że nie można go utożsamiać z pełną charakterystyką zarówno zachodnich 
służb, jak i ich ekspozytur w ambasadach. Autor celowo pominął wyczerpują-
cy opis dobrze znanych już w literaturze instytucji (jak CIA czy SIS)120, chcąc 
w skrótowej formie ukazać, jak głęboko (płytko?) sięgała wiedza MSW.

4.2.2. Stany Zjednoczone
Według polskiego kontrwywiadu, system organizacyjny praktycznie każdej 

rezydentury odzwierciedlał układ służb specjalnych danego państwa. Było tak 
i w wypadku placówki amerykańskiej. W ocenach MSW, odzwierciedlających 
stan wiedzy z lat siedemdziesiątych, rezydentura działająca w ambasadzie Stanów 

118 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 2, 35.
119 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 8).
120 Zob. np. R.J. Aldrich, The Hidden Hand: Britain, America and Cold War Secret Intelligence, 
London 2001; Ch. Andrew, The Defence of the Realm: The Authorised History of MI5, London 
2009; M. Bearden, J. Risen, KGB kontra CIA, Warszawa 2008; T. Bower, The Perfect English Spy. 
Sir Dick White and the Secret War, 1935–1990, London 1995; S. Dorril, MI6: Fifty Years of Spe-
cial Operations, London 2001; A.W. Dulles, The Craft of Intelligence…; R. Elder, The Information 
Machine. The United States Information Agency and American Foreign Policy, Syracuse 1968; R. Fa-
ligot, R. Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 2006; 
R. Faligot, P. Krop, La Piscine: les services secrets français (1944–1984), Paris 1985; C. Faure, 
Aux services de la République: du BCRA à la DGSE, Paris 2004; L.K. Johnson, America’s Secret 
Power: The CIA in a Democratic Society, Oxford 1991; idem, Secret Agencies. U.S. Intelligence in 
a Hostile World, Yale 1996.
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Zjednoczonych miała posiadać przedstawicieli następujących struktur: 
1)  CIA (Central Intelligence Agency, Centralna Agencja Wywiadowcza); 
2)  DIA (Defence Intelligence Agency, Agencja Wywiadowcza Departamentu 

Obrony) – utworzona w 1961 r. w celu koordynacji i nadzoru nad dzia-
łalnością wywiadów sił zbrojnych, marynarki wojennej i lotnictwa, działa-
jących autonomicznie. DIA podlegała sekretarzowi obrony (za pośrednic-
twem Połączonego Komitetu Szefów Sztabu121):

 –  Wywiad Wojsk Lądowych (Army Intelligence) zdobywał informacje o si-
łach lądowych innych państw i zabezpieczał kontrwywiadowczo własną 
armię lądową. Wraz z CIA patronował US Army Special Forces, tzw. 
zielonym beretom;

 –  Wywiad Marynarki Wojennej (Office of Naval Intelligence) gromadził 
informacje o flotach wojennych, portach i wybrzeżach obcych państw, 
prowadził kontrwywiad w amerykańskiej Marynarce Wojennej. Wraz 
z CIA patronował US Navy SEALs (Sea, Air, Land), tzw. fokom;

 –  Wywiad Sił Lotniczych (Air Force Intelligence) zdobywał wiadomości 
na temat lotnictwa państw obcych oraz potencjalnych celów ataków lot-
niczych i rakietowych. Również dysponował własnym kontrwywiadem. 
Razem z CIA nadzorował US Air Force Special Warfare Squadrons – 
eskadry specjalne sił lotniczych USA; 

3)  NSA (National Security Agency, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa) – 
powstała w 1952 r., podległa Departamentowi Obrony. Zajmowała się 
nasłuchem i deszyfrowaniem łączności radiowej innych państw oraz opra-
cowywanie szyfrów na użytek USA. Kierowała też siecią rozpoznania ra-
dioelektronicznego, obejmującą swym zasięgiem cały glob;

4)  INR (State Department Bureau of Intelligence and Research, Biuro Wy-
wiadu i Badań Departamentu Stanu) – zajmowało się analizą materiałów 
dostarczanych przez amerykańskie placówki rozsiane po całym świecie122.

INR, NSA i CIA miały bezpośredni dostęp do Białego Domu. Zauważmy, że takie 
podstawowe wiadomości o powyższych instytucjach nie były trudne do zdobycia.

121 Zob. AIPN, 01062/34, t. 2, Informacja Departamentu II MSW na temat utworzenia 
Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony USA, 20 XI 1961 r., k. 248–250.
122 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 34–40); AIPN, 001708/495, Stefan 
Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych na terenie Polski w placówkach 
dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, k. 37–38; AIPN, 01521/2125, Ja-
nusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu wywiadow-
czej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warsza-
wie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 10–16).
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MSW zaliczała do struktur działających w rezydenturze placówkowej jeszcze 
Amerykańską Agencję Informacyjną, oskarżaną o powiązania z wywiadem123.

Bardziej ogólnie amerykański system wywiadowczy nazywano wspólnotą wy-
wiadowczą. Zdaniem SB w jej skład, oprócz wyżej wymienionych, wchodziły:

5)  ERDA (Energy Research and Development Administration, Administra-
cja ds. Badań i Rozwoju Energii) – w agencji tej znajdował się pion wywia-
dowczy, który opracowywał zlecenia dla służb wywiadowczych z dziedziny 
badań nuklearnych;

6)  FBI (Federal Bureau of Investigation, Federalne Biuro Śledcze) – w skład 
Biura wchodził Wydział Wywiadu Krajowego, kierowany przez zastępcę dy-
rektora FBI, zajmujący się całokształtem działalności kontrwywiadowczej na 
terenie USA, w tym zwalczaniem wywiadów państw bloku wschodniego;

7)  USSS (United States Secret Service, Tajna Służba Stanów Zjednoczonych) 
– podlegała Departamentowi Skarbu i zajmowała się osobistą ochroną 
prezydenta oraz najwyższych urzędników państwowych. W sposób jawny 
zbierała też dane o gospodarkach obcych państw124;

8)  Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (Office of Public Safety) w AID (Agen-
cy for International Development, Agencji Rozwoju Międzynarodowego) 
– urząd podlegający pośrednio Departamentowi Stanu, prowadzący szko-
lenia dla pracowników służb specjalnych innych państw;

9)  USIB (United States Intelligence Board, Rada Wywiadu Stanów Zjedno-
czonych) – instytucja koordynująca prace wspólnoty wywiadowczej. Na 
czele USIB stał dyrektor CIA (człowiekiem numer dwa był zastępca dyrek-
tora CIA), członkami zaś – dyrektorzy DIA, NSA, INR, zastępca dyrekto-
ra FBI (kierujący Wydziałem Wywiadu Krajowego FBI) oraz zastępca dy-
rektora ERDA (nadzorujący Oddział Wywiadu). Obserwatorami w Radzie 
byli szefowie wywiadów sił lądowych, lotniczych i marynarki wojennej. 
Rada m.in. zatwierdzała NIE (National Intelligence Estimates, Narodowe 
Oceny Wywiadowcze), sporządzane okresowo na temat danego państwa 
lub zagadnienia, a także SNIE (Special National Intelligence Estimates, 
Specjalne Narodowe Oceny Wywiadowcze), tworzone w momentach kry-
zysów politycznych (np. zmiany rządu w danym państwie)125.

123 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 34–40).
124 Ta informacja nie znajduje potwierdzenia, zob. np. R. Kessler, In the President’s Secret Servi-
ce. Behind the scenes with agents in the line of fire and the presidents they protect, New York 2013.
125 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 34–40); AIPN, 001708/495, Stefan 
Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych na terenie Polski w placówkach 
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W niektórych materiałach MSW w strukturę amerykańskich służb wywia-
dowczych, znajdującą pośrednio odbicie wśród personelu warszawskiej ambasa-
dy, włączano jeszcze NASA (National Aeronautics and Space Administration), 
Korpus Pokoju (powstały w 1961 r. przy Departamencie Stanu, nastawiony 
przede wszystkim na działalność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej) oraz Agen-
cję Rozwoju Międzynarodowego (podlegającą Departamentowi Stanu), mającą 
parać się wywiadem gospodarczym pod pretekstem pomocy pozawojskowej126. 
Wiele informacji o wszystkich tych instytucjach można było zdobyć w legalny 
sposób, dzięki zwykłej lekturze prasy, oficjalnych dokumentów i opracowań.

Według MSW to CIA, powstała w 1947 r. i podporządkowana Narodowej 
Radzie Bezpieczeństwa, miała odgrywać najważniejszą rolę w rezydenturze wy-
wiadowczej działającej w warszawskiej ambasadzie. Zgodnie z ustawą z 1947 r. 
CIA koordynowała działania wszystkich agencji wywiadowczych w USA, pro-
wadziła działalność szpiegowską za granicą oraz zajmowała się przekazywaniem 
uzyskanych informacji organom rządowym. Sporządzała codzienny przegląd in-
formacji wywiadowczych dla prezydenta (podobny raport przygotowywało tak-
że INR). Dominacja CIA nad innymi służbami uwidaczniała się w strukturze 
rezydentury ambasady – z zasady to funkcjonariusz tej agencji miał być, według 
kontrwywiadu, szefem rezydentury. Cele jej działania praktycznie pokrywały się 
z legalnymi zadaniami placówki: chodziło o zdobycie możliwie największej licz-
by informacji na tematy polityczne, militarne, społeczne, kulturalne czy nauko-
we127. Różnica teoretycznie leżała w metodach pozyskiwania tych danych, choć 
rozgraniczenie nie było, jak wiemy, łatwe.

Zdaniem MSW rezydentury wywiadowcze stanowiły podstawowe komór-
ki pracy CIA. Najczęstszym legalnym przykryciem dla rezydentur były właśnie 
przedstawicielstwa dyplomatyczne, ale mogły nim być także zagraniczne filie 

dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, k. 37–38; AIPN, 01521/2125, Ja-
nusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu wywiadow-
czej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warsza-
wie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 10–16).
126 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 46–48).
127 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyploma-
tycznych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 34–40); AIPN, 001708/495, 
Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych na terenie Polski 
w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, k. 37–38; AIPN, 
01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwal-
czaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasa-
dy USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 10–16).
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amerykańskich firm i instytucji państwowych. Pracą rezydentury kierował rezy-
dent – szef stacji (pamiętajmy, że w terminologii SB rezydentami nazywano często 
wszystkich pracowników komórki wywiadowczej). Kilka rezydentur w danym re-
gionie nadzorował ośrodek regionalny lub filia CIA, prowadząca również własną 
działalność operacyjną. Obszar Polski (i całego bloku wschodniego) kontrolowa-
ła filia we Frankfurcie nad Menem, której podlegały też rezydentury w Berlinie 
Zachodnim (działająca pod przykrywką jednostki armii amerykańskiej), w Mo-
nachium, Hamburgu, Stuttgarcie, Oberursel, Kolonii i Wiedniu. Całość amery-
kańskich działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych koordynowała ambasada 
w Bonn. Warto dodać, że niektóre filie Agencji, działające jako przedsiębiorstwa, 
przynosiły realne zyski, jak np. Air America czy Southern Air Transport128.

W początkach lat osiemdziesiątych struktura rezydentury w warszawskiej am-
basadzie wyglądała, według SB, następująco:

–  szef rezydentury (najczęściej I sekretarz w pionie politycznym, w randze 
chargé d’affaires),

–  attachat wojskowy: de facto jawna rezydentura wywiadu wojskowego,
–  rezydentura cywilna: kadrowi funkcjonariusze wywiadu zatrudniani w pio-

nach cywilnych,
– pracownicy NSA: zatrudniani jako szyfranci,
–  pracownicy Departamentu Stanu: zatrudniani najczęściej w attachacie woj-

skowym (ale czasami i w innych pionach)129.
W latach siedemdziesiątych dostrzegano z kolei prawidłowość, według któ-

rej kierownictwo rezydentury tworzyło jawnie działający Komitet Ambasady  
ds. Uchodźców – organ teoretycznie służący do udzielania Polakom azylu (choć 
PRL nie uznawała tego prawa). Na czele komitetu stał radca ambasady, kadrowy 
pracownik INR. Członkami byli I sekretarz w pionie politycznym, radca w pionie 
politycznym, attaché wojskowy oraz oficer ds. bezpieczeństwa. Wszyscy – oprócz 
attaché – znajdowali się w grupie zaszeregowania FSR (Foreign Service Reserve,  
Rezerwa Służby Zagranicznej), gdzie umieszczano funkcjonariuszy CIA130. 

128 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1983, b.p. (s. 12–19); AIPN, 
01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwal-
czaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasa-
dy USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 55–58).
129 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1983, b.p. (s. 12–19).
130 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 55–58),
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Pracownicy rezydentury stosowali różnorodne środki zabezpieczające, takie 
jak odgradzanie się od polskiego personelu ambasady, ochrona miejsca pracy 
(biura funkcjonariuszy mieściły się w strefie bezpieczeństwa, niedostępnej dla 
Polaków) czy dodatkowe zabezpieczenia mieszkań. Fakty te mogły nakierowywać 
PRL-owskie służby na właściwe osoby. Kontrwywiad oceniał przy tym, że duże 
znaczenie polskiej placówki powodowało, iż przysyłano tu pracowników do-
świadczonych (choć stosunkowo młodych) i wysoko wykwalifikowanych (np. na  
początku lat osiemdziesiątych ok. 60 proc. pracowników attachatu wojskowego 
posiadało stopnie naukowe)131. Działalność warszawskiej komórki wywiadow-
czej miała być zarazem dobrze oceniana przez Waszyngton. (Dokument nr 122) 
Według obowiązujących zwyczajów pracownicy rezydentury spędzali w Polsce 
najdłużej dwa lata. Niektórzy po kilku latach wracali, na kolejne stanowisko132. 

Mimo tych szczegółowych nieraz danych w kontrwywiadzie przyznawano, 
że nie zawsze dało się z dużym prawdopodobieństwem wskazać na faktycznego 
kierownika rezydentury. Służby PRL miały też problemy z ustaleniem jej roz-
miarów: podawano przykład ambasady USA w Moskwie, gdzie funkcjonariusze 
służb specjalnych mieli stanowić 30 proc. personelu133.

Według stanu wiedzy kontrwywiadu z początku 1988 r. rezydentura wywia-
dowcza działająca w ambasadzie USA w Warszawie liczyła 32 kadrowych pra-
cowników, co stanowiło 55 proc. merytorycznego personelu placówki. Cywilne 
służby specjalne reprezentowało w tej grupie 17 osób, jednak tylko 7 z nich 
określano mianem „specjalnie przeszkolonych oficerów wywiadu”, podejmu-
jących „prawdziwe” działania szpiegowskie (m.in. łącznikowanie agentury). 
15 dyplomatów miało pracować dla wywiadu wojskowego. Nie należy jednak 
zbytnio ufać stwierdzeniu dyrektora Departamentu II MSW, komentującego 
te dane, że „główną formą aktywności rezydentury […] jest nadal działalność 

131 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1983, b.p. (s. 12–19); AIPN, 
01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwal-
czaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasa-
dy USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 55–58).
132 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1983, b.p. (s. 12–19); AIPN, 
01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwal-
czaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasa-
dy USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 55–58).
133 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1983, b.p. (s. 12–19); AIPN, 
01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwal-
czaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasa-
dy USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 55–58).
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agenturalna”134. To raczej „zwykłe” kontakty z Polakami i biały wywiad stanowiły 
chleb powszedni w pracy wywiadowczej. Pozostaje faktem, że liczba dyplomatów 
zaliczanych do rezydentury była w tym okresie wyjątkowo wysoka: pięć lat wcze-
śniej we wszystkich placówkach amerykańskich w Polsce, w pionie cywilnym 
i wojskowym, znaleziono tylko 21 rzekomych pracowników rezydentur wywia-
dowczych135. Nie jest pewne, czy z czasem rosła aktywność wywiadowcza dyplo-
matów, czy tylko podejrzliwość kontrwywiadu. (Dokument nr 122)

Jeden z najważniejszych celów działań kontrwywiadu wobec rezydentur sta-
nowiło wychwycenie kontaktów rezydentów z ich tajnymi współpracownikami. 
W 1957 r. Wydział VIII Departamentu II MSW donosił, że ambasada amerykań-
ska jest wykorzystywana jako łącznik w przekazywaniu listów między centralami 
wywiadowczymi a agenturą ulokowaną w Polsce. W pierwszym kwartale 1957 r. 
stwierdzono trzy wypadki takiego wykorzystania ambasady. Wszystkie przesłane li-
sty zawierały tajnopisy (niewidzialną gołym okiem treść). SB kontrolowała dwóch 
z trzech adresatów. Dzięki przesyłce dotarła też do tego trzeciego136. W informacji 
dyrektora Biura „B” MSW z 29 maja 1979 r. stwierdzono z kolei, że amerykań-
ska rezydentura wywiadowcza obsługiwała tych tajnych współpracowników ame-
rykańskich służb, którzy nie mieli możliwości wyjazdów zagranicznych – przede 
wszystkim pracujących w takich resortach jak obronność, bezpieczeństwo państwa 
i w niektórych gałęzi gospodarki137. Trzy lata później kontrwywiad ogólnie po-
twierdzał, że z racji dużej swobody działania dyplomatów centrale wywiadowcze 
korzystały z ich usług jako pośredników i łączników między daną służbą wywia-
dowczą a agentem (np. obsługa skrzynek kontaktowych, sprawdzanie, co się dzieje 
z agentem, wrzucenie listu do skrzynki pocztowej itp.)138.

Podstawową metodą łączności z agentami miały być tajne schowki – kontene-
ry przypominające zwykłe przedmioty, np. kamień czy deskę. Ze swej strony taj-
ni współpracownicy wykorzystywali jako kontenery np. stare puszki, butelki po 
szamponie czy inne opakowania podobnego typu, w których umieszczali tajne 

134 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności rezy-
dentury wywiadowczej USA w Polsce, 10 III 1988 r., k. 50–54.
135 AIPN, 0999/296, t. 2, Wykaz członków rezydentury placówkowej USA, sporządzony 
w Wydziale I Departamentu II MSW, 18 IV 1983 r., k. 44–45.
136 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie Bolesława Wejnera, naczelnika Wydziału VIII Depar-
tamentu II MSW, z pracy operacyjnej Wydziału VIII za I kwartał 1957 r., 11 IV 1957 r., k. 1–13 
(błędna paginacja).
137 AIPN, 02376/3, Informacja i dyrektywa nr I dyrektora Biura „B” MSW dotyczące stanu 
rozpoznania działalności rezydentury szpiegowskiej ambasady USA, 29 V 1979 r., k. 9–14.
138 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 16).
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materiały. Każdy z nich znał 5–6 miejsc, gdzie mógł pozostawić lub odebrać 
kontener. O tym, które miejsce ma wybrać, dowiadywał się z nasłuchu specjal-
nej audycji radiowej, emitowanej szyfrem cyfrowym przez centrale szpiegowskie 
(przeważnie z terenu RFN)139.

Przed udaniem się w dane miejsce szpieg sprawdzał, czy pracownik rezyden-
tury umieścił odpowiedni znak sygnalizacyjny. Po dokonaniu operacji sam pozo-
stawiał inny znak, informujący o powodzeniu bądź niepowodzeniu odebrania/
przekazania materiałów. Zarówno znaki, jak i schowki były tak dobierane, by 
obecność dyplomaty czy szpiega w ich pobliżu nie budziła podejrzeń140. Tech-
niki te zostaną szerzej omówione później. Tutaj zauważmy, że skupienie się SB 
na kwestii tajnych schowków odnośnie do Amerykanów mogło wynikać nie tyle 
z preferencji wywiadu USA, co z faktu, iż polskim służbom udało się zgromadzić 
najwięcej danych akurat na tym polu. Wiedza kontrwywiadu brała się z analizy 
nielicznych wypadków odkrycia kontaktów rezydentury z jej agentem – formu-
łowane na tej podstawie wnioski mogły zatem nie być do końca reprezentatywne.

„Operatorzy” (czyli dyplomaci odpowiedzialni za obsługiwanie kontenerów) 
z reguły nie utrzymywali oficjalnych kontaktów z Polakami – to spostrzeżenie 
mogło pomagać w ich identyfikacji. Inny niejawny tor łącznościowy miała sta-
nowić poczta dyplomatyczna, którą centrale wywiadowcze przesyłały instrukcje 
szpiegowskie. Pracownicy ambasady umieszczali je następnie w zwykłych listach 
(z fałszywym nadawcą) i wrzucali do skrzynek pocztowych141.

W kontekście rezydentur w kierownictwie kontrwywiadu podkreślano 
wzmiankowany już fakt, że nagminną praktyką państw NATO było wysyłanie 
kadrowych pracowników zachodnich wywiadów do swych ambasad w Warsza-
wie na krótkie, niedyplomatyczne wizyty (np. w ramach „konsultacji”). W ten 
sposób okresowo wzmacniano kadrę rezydentury wywiadowczej w danej placów-
ce. Dlatego też funkcjonariusze Departamentu II i Biura „B” starali się wnikliwie 
badać każdy taki przyjazd. Dotyczyło to np. Michaela Doyle’a Sellersa, który 
między marcem a sierpniem 1980 r. gościł w ambasadzie USA. Kontrola Ame-
rykanina okazała się wyjątkowo owocna. W miejscu jego zamieszkania odkryto 
tajne dokumenty CIA. Polskim służbom udało się również natrafić na informa-
cje, które ujawniły wywiadowcze powiązania Sellersa z obywatelami polskimi, 
w tym z Jackiem Jutrzakiem – jedynym współpracownikiem CIA zdemaskowa-
nym przez SB w związku z tą sprawą. Co charakterystyczne, w marcu 1986 r. 

139 AIPN, 02376/3, Informacja i dyrektywa nr I dyrektora Biura „B” MSW dotyczące stanu 
rozpoznania działalności rezydentury szpiegowskiej ambasady USA, 29 V 1979 r., k. 9–14.
140 Ibidem.
141 Ibidem.
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Sellers, pracujący wówczas w ambasadzie USA w Moskwie, został przez władze 
radzieckie uznany za persona non grata142. Być może informacje od polskich funk-
cjonariuszy przyczyniły się do szczególnie wnikliwej inwigilacji Amerykanina.

W tym samym 1986 r. kontrwywiad podejrzewał o pracę w amerykańskich 
służbach dwóch urzędników Departamentu Stanu, którzy na przełomie lutego 
i marca gościli w warszawskiej placówce USA na „konsultacjach”. W wyniku 
podjętej inwigilacji nie odnotowano tym razem działalności wywiadowczej, ale 
potwierdzono ich przynależność do CIA143. W całym 1987 r. SB doliczyła się 
218 służbowych przyjazdów do ambasady USA, spośród których 75 miało „ewi-
dentnie” służyć wsparciu warszawskiej rezydentury144. Z kolei tylko w pierwszej 
połowie 1989 r. przybyło na tej samej zasadzie ok. dwustu osób, z czego ok. 30 
proc. stanowili – według wiedzy kontrwywiadu – funkcjonariusze i współpra-
cownicy służb specjalnych145. Liczby te były niebagatelne.

4.2.3. Wielka Brytania
PRL-owskie służby interesowały się aktywnością Brytyjczyków niemal tak 

bardzo, jak Amerykanami – co nie zmienia faktu, że gromadzona wiedza nie 
zawsze była precyzyjna146. Według MSW brytyjski wywiad w szczególnym stop-
niu, w porównaniu z innymi państwami zachodnimi, rekrutował pracowników 
w instytucjach cywilnych i handlowych, wchodząc w wyjątkowo bliskie związ-
ki ze służbą dyplomatyczną. Wydaje się, że teza o tej wyjątkowości jest błęd-
na: wszystkie wywiady działały w podobny sposób. Prawdą natomiast jest, że 
brytyjski wywiad blisko współpracował z niektórymi państwami zachodnimi 
w ramach NATO, a także poza tą strukturą. Zawarto umowy dwustronne lub 

142 AIPN, 0731/14, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat Michaela Doy-
le’a Sellersa, 25 II 1986 r., k. 1.
143 AIPN, 0731/14, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat pobytu w Polsce 
kadrowych pracowników CIA, 20 III 1986 r., k. 107–108.
144 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności rezy-
dentury wywiadowczej USA w Polsce, 10 III 1988 r., k. 50–54.
145 AIPN, 0731/33, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW w sprawie 
wzrostu aktywności rezydentur państw NATO w placówkach dyplomatycznych na terenie 
Polski, 22 VI 1989 r., k. 5.
146 Warto zajrzeć do licznych prac specjalisty w zakresie wywiadu brytyjskiego, prof. Jacka Te-
binki, by wyśledzić błędne niekiedy analizy polskich służb, zob. m.in. J. Tebinka, Dzieje Połączo-
nego Komitetu Wywiadu w latach 1936–1956. Joint Intelligence Committee w świetle unikatowego, 
oryginalnego dokumentu z brytyjskich archiwów, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2004, nr 1, 
s. 141–157; idem, Służby specjalne Wielkiej Brytanii i Polski w XX wieku…, s. 207–236; idem, Ry-
szard Techman, Z archiwów brytyjskich: raport attaché morskiego i wojskowego D.J. Leara z wizyty  
fregaty HMS „Ashanti”…, s. 131–158; eidem, Z archiwów brytyjskich: raport George’a Careya- 
-Fostera z podróży do Gdańska i Szczecina…, s. 209–226.
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wielostronne, m.in. z USA, Kanadą, RFN, Australią i Nową Zelandią147. Współ-
praca ta przejawiała się także, według SB, w funkcjonowaniu wspólnych instytu-
cji, np. Zjednoczonego Biura Wywiadowczego USA, Wielkiej Brytanii i Kanady, 
Biura ds. Koordynacji Wywiadu Radiowego czy też ośrodka ds. łączności radio-
wej ambasad działających w bloku wschodnim (w Kopenhadze)148. Informacje 
te nie były ścisłe: owym Zjednoczonym Biurem Wywiadowczym był zapewne 
JIC (Joint Intelligence Committee, Połączony Komitet Wywiadu) – organ bry-
tyjski, na którego spotkania rzeczywiście regularnie zapraszano przedstawicieli 
USA i Kanady.

Zgodnie z rozeznaniem kontrwywiadu, opierającym się przede wszystkim na 
białym wywiadzie, w połowie lat sześćdziesiątych nastąpiła reforma brytyjskich 
służb specjalnych, dążąca do centralizacji i lepszej koordynacji działań poszcze-
gólnych pionów. Samodzielnie dotychczas działające służby wywiadu i kontrwy-
wiadu zostały, z pewnymi ograniczeniami, podporządkowane poszczególnym mi-
nistrom, z kolei wywiad wojskowy, do tej pory obejmujący trzy różne instytucje, 
został połączony w jeden pion podległy ministerstwu obrony. W praktyce jednak 
zachowano autonomiczność zadań poszczególnych jednostek. Koordynacją dzia-
łań specjalnych zajmował się oddzielny organ powołany przy premierze rządu 
– wspomniany już Połączony Komitet Wywiadu, czyli JIC. Premier formalnie 
nadzorował też działalność wszystkich służb. Spotkaniom JIC przewodniczył 
najczęściej stały podsekretarz stanu w Foreign Office. W skład Komitetu wcho-
dzili dyrektorzy najważniejszych zreformowanych w połowie lat sześćdziesiątych 
służb: Tajnej Służby Wywiadu (Secret Intelligence Service, SIS/MI6), wywiadu 
wojskowego oraz Służby Bezpieczeństwa (Security Service, MI5), czyli kontrwy-
wiadu. W zależności od tematyki obrad na spotkania JIC zapraszano niektórych 
szefów podlegających tym służbom jednostek (np. szefa wywiadu radiowego)149.

147 Na przykład Australia (wraz z Nową Zelandią) została w 1982 r. poufnie dopuszczona do 
NATO-wskich planów reakcji w razie radzieckiej interwencji w Polsce, zob. NATO Archi-
ves, Documents Related to Events in Poland (1980–1984), United Kingdom, UK-18-02-1981, 
Pismo Clive’a Rose’a, przewodniczącego stałego przedstawicielstwa Wielkiej Brytanii przy 
NATO, do Josepha Lunsa, sekretarza generalnego NATO, w sprawie rozmów z przedstawicie-
lami Australii i Nowej Zelandii, 18 II 1981 r., b.p.; ibidem, UK-17-03-1981, Pismo Clive’a Ro-
se’a, przewodniczącego stałego przedstawicielstwa Wielkiej Brytanii przy NATO, do Josepha 
Lunsa, sekretarza generalnego NATO, w sprawie rozmów z przedstawicielami Australii i Nowej 
Zelandii, 17 III 1981 r., b.p.; ibidem, UK-14-04-1984, Pismo Clive’a Rose’a, przewodniczą-
cego stałego przedstawicielstwa Wielkiej Brytanii przy NATO, do Josepha Lunsa, sekretarza 
generalnego NATO, w sprawie rozmów z przedstawicielami Australii i Nowej Zelandii, 14 IV 
1981 r., b.p. Podobne konsultacje państwa NATO prowadziły jeszcze z Japonią i Hiszpanią.
148 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb wy-
wiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 5–9).
149 Ibidem, s. 9.
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Z punktu widzenia działalności ambasady w Warszawie najbardziej interesu-
jące były dwie pierwsze służby. Wywiad wojskowy dzielił się na wywiad marynar-
ki wojennej (Naval Intelligence), lotnictwa (Air Intelligence) i wojsk lądowych 
(Military Intelligence). Kwestiami ekonomicznymi i naukowo-technicznymi 
związanymi z wojskowością zajmowało się Połączone Biuro Wywiadowcze (Joint 
Intelligence Bureau, JIB). Wewnętrznym organem kontrwywiadu wojskowego 
miała zaś być Wojskowa Służba Bezpieczeństwa (w materiałach SB występująca 
jako Security Defence – w rzeczywistości chodziło zapewne o MI5)150.

Według wiedzy kontrwywiadu PRL brytyjski wywiad cywilny – SIS – po 
reformie z połowy lat sześćdziesiątych został włączony do Foreign Office, jednak 
z zachowaniem autonomii i możliwością bezpośrednich kontaktów z premierem. 
Była to najprawdopodobniej mylna informacja – nie udało się znaleźć jej potwier-
dzenia w niezależnych źródłach. W ramach struktury SIS funkcjonowały m.in. 
cztery Wydziały Operacyjne: DP-1 (obejmujący kraje zachodnie), DP-2 (Bliski 
i Środkowy Wschód, Afryka), DP-3 (Daleki Wschód wraz z częścią ZSRR) i naj-
bardziej nas interesujący DP-4 (ZSRR, blok wschodni). Wydziały te dzieliły się 
na sekcje i rezydentury działające w poszczególnych krajach. Wydziały Operacyj-
ne kierowały pracą tych rezydentur i czasem ją koordynowały, organizowały też 
działalność wywiadowczą z terenu Wielkiej Brytanii oraz rozpracowywały oby-
wateli obcych narodowości przebywających w Wielkiej Brytanii. Do innych jed-
nostek SIS zaliczały się: wydział kontrwywiadu zagranicznego (kierował kontr-
wywiadowczą stroną działalności rezydentur w danym państwie, rozpoznając np. 
pracę organów bezpieczeństwa państw bloku wschodniego); wydział informacji 
i opracowywania zadań (analiza materiałów wywiadowczych, opracowywanie 
zadań dla jednostek operacyjnych); wydział służb pomocniczych; wydział admi-
nistracyjno-finansowy oraz inspekcja bezpieczeństwa (zabezpieczenie personelu 
i materiałów, badanie przyczyn dekonspiracji, proponowanie możliwego legen-
dowania dla agentów)151.

DP-4 SIS ściśle współpracował (przynajmniej według wiedzy MSW) z brytyj-
skim kontrwywiadem MI5. Celem tego ostatniego w stosunku do Polski było roz-
pracowywanie polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w Wielkiej Brytanii 
i ich kontaktów, a także kontrola przyjeżdżających na Wyspy Polaków152. Były to, 
na ogólnym poziomie, działania analogiczne do pracy kontrwywiadu PRL.

Co znamienne, polskie służby do struktur brytyjskiego wywiadu zaliczały 
całe Foreign Office (pełna nazwa po reformie z 1968 r. brzmiała Foreign and 

150 Ibidem, s. 10.
151 Ibidem, s. 11–13.
152 Ibidem, s. 14.
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Commonwealth Office) – czyli brytyjskie MSZ. Biuro dzieliło się w tym okre-
sie na ponad sześćdziesiąt wydziałów (departamentów, sekcji). Były to wydziały 
terytorialne (w tym bardzo rozbudowany Wydział Europy Wschodniej i ZSRR: 
Eastern European and Soviet Department, w ramach istniejącego już wcześniej 
tzw. Departamentu Północnego), funkcjonalne (ekonomiczne, kulturalne, obro-
ny i rozbrojenia itp.), specjalne (bezpieczeństwa, koordynacji w ramach NATO 
itp.) oraz administracyjne (kadry, łączność, protokół dyplomatyczny, finanse, 
paszporty, wizy). W SB uważano, że część tych jednostek, np. Departament 
Energii Jądrowej i Rozbrojenia, Departament Badań Informacji, Departament 
Stosunków Kulturalnych, Departament Prasowy czy Sekcja Łączności, stanowi 
przykrywkę dla działań służb specjalnych. Jednak głównym ośrodkiem tajnych 
służb w FO miał być Departament Stałego Podsekretarza Stanu (w rzeczywisto-
ści przykrywka dla kierownictwa JIC). Ważną rolę na tym polu odgrywał rów-
nież Departament Bezpieczeństwa (kontrwywiad), Departament Ekonomiczny 
(szpiegostwo gospodarcze), Departament Badań i Informacji oraz Połączony De-
partament Studiów (wywiad)153.

Sprawami polskimi zajmował się nie tylko terytorialny Departament Północ-
ny, ale także odpowiednie jednostki departamentów: Konsularnego, Stosunków 
Kulturalnych, Stosunków Naukowych, Stosunków Ekonomicznych; a ponadto 
również departamenty: Organizacyjny, Finansowy, Paszportowy, a także Depar-
tament Polityki Informacyjnej i Propagandy oraz Połączony Departament Stu-
diów. Z punktu widzenia rozpracowywania brytyjskiej ambasady bardzo ważną 
rolę odgrywał Departament Kadr, który opracowywał (głównie jednak jako or-
gan wykonawczy) kwestie związane z doborem pracowników wyjeżdżających na 
poszczególne placówki. Blokiem wschodnim zajmowała się na tym polu sekcja 
Sino-Soviet Bloc, działająca w ramach wydziału Terytorium 3154.

Charakterystyki brytyjskich służb prowadzono także w późniejszych latach. 
Według rozeznania polskiego kontrwywiadu w połowie lat siedemdziesiątych 
głównymi brytyjskimi służbami specjalnymi pozostawały wywiad wojskowy DGI 
(Directorate General of Intelligence)155 oraz wywiad cywilny SIS (Secret Intelli-
gence Service). Koordynacją działań wywiadowczych zajmował się niezmiennie 
JIC (Joint Intelligence Committee), którym kierował tajny Wydział Stałego Pod-
sekretarza Stanu (Permanent Under-Secretary Department) w Foreign Office. 
Samo FO wciąż odgrywało, zdaniem MSW, wyjątkową rolę – styk polityki za-
granicznej z działalnością szpiegowską miał pozostawać w wypadku brytyjskim 

153 Ibidem, s. 15–18, 24–26.
154 Ibidem, s. 27–28.
155 Prawidłowa nazwa to Defence Intelligence Staff (DIS). 
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szczególnie silny. W ramach SIS państwami socjalistycznymi zajmował się Wy-
dział IV. Współpracował on z Wydziałem Studiów FO, który stanowił oficjalną 
przykrywkę dla SIS156.

Pracownicy rezydentury wywiadowczej ambasady Zjednoczonego Królestwa 
w PRL, zatrudnieni z reguły jednocześnie w FO i w SIS, byli – zdaniem kontr-
wywiadu – dobierani bardzo starannie. Dbano o ich uwiarygodnienie odpo-
wiednimi legendami (przed objęciem funkcji w ambasadzie pracowali w legal-
nych instytucjach), przeszkalano ich ponadto w ośrodkach RAF (gdzie uczyli 
się języka polskiego od byłych polskich lotników), a także w centrach w North 
Luffenham (dyplomaci cywilni) i w Joint Centre of Abroad Service przy brytyj-
skiej Armii Renu w RFN (dyplomaci wojskowi). Szkolenie polegało nie tylko na 
pogłębianiu wiedzy o kraju docelowym, lecz także na zdobywaniu umiejętności 
lokalizacji obiektów, gubienia obserwacji zewnętrznej, samokontroli, a nawet 
stosowania się do prawostronnego ruchu drogowego157.

Podobnie jak w wypadku amerykańskim, struktury brytyjskich służb 
specjalnych znajdowały swoje odzwierciedlenie w działalności rezydentury 
wywiadowczej w ambasadzie Zjednoczonego Królestwa w Warszawie. Zgod-
nie ze stanem wiedzy MSW z połowy lat siedemdziesiątych w placówce 
działały dwie rezydentury: SIS i wywiadu wojskowego. Każda podlegała 
innej centrali w Londynie i działała autonomicznie. Ambasador miał znać 
personalia rezydentów i orientował się w ich pracy operacyjnej158. Przy-
znawano jednak, że niekiedy ambasadorzy niechętnie patrzyli na pracę 
agentów-dyplomatów159.

Bezpośredni nadzór nad działalnością rezydentur sprawował najczęściej radca 
ds. politycznych, piastujący jednocześnie stanowisko szefa sekretariatu ambasa-
dy i zastępcy ambasadora. Rezydentura SIS funkcjonowała przede wszystkim 
w pionie politycznym placówki. W połowie lat siedemdziesiątych polskie orga-
ny identyfikowały trzech agentów w tej strukturze, którym nadano pseudonimy 

156 AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat kursów ję-
zyka polskiego dla dyplomatów brytyjskich, [październik 1970 r.], k. 44–45; AIPN, 
001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych na te-
renie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978,  
40–41.
157 Ibidem, k. 41–42.
158 AIPN, 01228/2876, t. 1, Raport Wydziału II Departamentu II MSW na temat działalno-
ści rezydentur wywiadowczych w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, [lipiec 1974 r.], 
k. 66–80; zob. ten sam dokument w: AIPN, 01211/27, k. 85–98.
159 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 11).
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„Baca”, „Bob” i „Baron”. Rezydenturę wojskową tworzyli, rzecz jasna, pracow-
nicy attachatu wojskowego, choć – jak zauważano – w wypadku brytyjskim nie 
każdy pracownik attachatu musiał automatycznie być agentem, choć często tak 
się zdarzało. W dodatku dla wywiadu wojskowego pracowali także cywile – kon-
trwywiad zidentyfikował pracownika ambasady o ps. „Bark”, przybyłego do Pol-
ski w 1973 r., który wcześniej, od 1944 r., działał w strukturach wojskowych  
(m.in. w RFN i na Malcie). W warszawskiej placówce otrzymał cywilne funkcje, 
ale attachat wojskowy oddał mu jeden pokój w swoim bezpośrednim sąsiedz-
twie. „Bark” przyjmował w tym pomieszczeniu innych pracowników placówki 
wyłącznie po zamknięciu drzwi na klucz. Często wychodził na miasto, wielo-
krotnie zmieniał miejsce zamieszkania i pomoce domowe. Ustalono przy tym, 
że w kaburze pod marynarką nosił broń krótką160. Ogólnie brytyjscy rezydenci 
dzielili się na osoby działające oficjalnie (choć nie zawsze legalnie) na zewnątrz 
placówki oraz na głęboko zakonspirowanych i nierzucających się w oczy pracow-
ników, mogących pracować na każdym stanowisku w ambasadzie161.

Tak jak w wypadku inwigilacji Amerykanów, tak i tutaj próbowano wybadać 
najbardziej zakonspirowaną metodę pracy rezydentur: kontakty z tajnymi współ-
pracownikami. Informacja dyrektora Biura „B” MSW z maja 1979 r. opisywa-
ła rozpoznany sposób utrzymywania łączności z agentami przez pracowników 
rezydentury wywiadowczej w ambasadzie brytyjskiej. Powielono na tym polu 
rozwiązania amerykańskie: kontakty te dotyczyły tylko osób, które nie wyjeż-
dżały za granicę i nie stykały się podczas tych wyjazdów bezpośrednio z centra-
lami wywiadowczymi. Na o wiele bardziej niebezpiecznym podwórku polskim 
Brytyjczycy wykorzystywali lokale konspiracyjne, najczęściej mieszkania urzęd-
ników (w większości kobiet) umiejscowione w blokach zamieszkanych głównie 
przez Polaków. Dyrektor Biura „B” przekonywał, że prawdopodobne było też 
wykorzystywanie innych obywateli brytyjskich mieszkających w Polsce, a także 
Polaków, którzy osiedlili się w PRL po pobycie na Wyspach162.

Na spotkanie z agentem pracownik rezydentury najczęściej udawał się wraz 
z małżonką, zwykle ok. 20–30 minut po wejściu swego rozmówcy do mieszkania. 

160 AIPN, 01228/2876, t. 1, Raport Wydziału II Departamentu II MSW na temat działalno-
ści rezydentur wywiadowczych w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, [lipiec 1974 r.], 
k. 66–80.
161 Ibidem; por. AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyj-
skich służb wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, 
b.p. (s. 1–68).
162 AIPN, 02376/3, Informacja i dyrektywa nr I dyrektora Biura „B” MSW dotyczące stanu 
rozpoznania działalności rezydentury szpiegowskiej ambasady Wielkiej Brytanii, 29 V 1979 r., 
k. 2–5.
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Wychodził za to pierwszy. W celu kamuflażu dyplomata przychodził o niepełnej 
godzinie. Wywiadowcy Biura „B” stwierdzili, że na kilka minut przed plano-
wanym przybyciem agenta na drzwiach lokalu pojawiał się znak identyfikujący 
mieszkanie, np. nalepka z flagą angielską, odpowiednio umieszczona pinezka itp. 
Po wejściu gościa znak ten zdejmowano. Brak znaku stanowił teraz informację 
dla pracownika rezydentury, że do lokalu można bez przeszkód wejść. Co prawda 
dyrektor Biura „B” wskazywał też na możliwości spotkań poza Warszawą, używa-
nie „martwych skrzynek” i błyskawiczne przekazywanie materiałów w miejscach 
publicznych, ale pośrednio przyznawał, że ani razu nie wykryto tego typu zda-
rzeń. Doradzał za to intensyfikację obserwacji odkrytych lokali konspiracyjnych 
i osób je odwiedzających oraz przestrzegał przed podsłuchiwaniem łączności ra-
diotelefonicznej wywiadowców przez dyplomatów163. 

Znów wypada zastanowić się, jak wiedza SB miała się do rzeczywistości – 
czy zbyt łatwo nie uogólniano pojedynczych stwierdzonych faktów? Nie ulega 
wątpliwości, że powyższe informacje pochodziły z pojedynczego rozpracowania 
– Adama Kaczmarzyka, o którym będzie jeszcze mowa.

4.2.4. Francja
Podchorąży Andrzej Górski w swojej pracy dyplomowej, napisanej w Kate-

drze Operacyjnej przy MSW w 1975 r., określił pokrótce strukturę francuskiego 
wywiadu. Ukazuje ona stan wiedzy PRL-owskich służb na tym polu, aplikowa-
nej adeptom kursów oficerskich. Podobnie jak w wypadku innych krajów, wie-
dza ta nie była może głęboka, ale zapewniała podstawową orientację w temacie. 

Do 1973 r. najważniejsze ogniwo rezydentury wywiadowczej francuskiej am-
basady w Warszawie stanowił, według wiedzy kontrwywiadu, attachat wojskowy, 
w którym pracowali oficerowie wywiadu wojskowego: II Biura Sztabu Generalne-
go Sił Zbrojnych (sztabowi podlegały analogiczne II Biura sztabów sił lądowych, 
morskich i powietrznych). W skład rezydentury mieli również wchodzić agenci 
Służby Dokumentacji Zewnętrznej i Kontrwywiadu (Service de Documenta-
tion Extérieure et de Contre-Espionnage, SDECE), łączącej elementy wywiadu 
i kontrwywiadu. W 1973 r. nastąpiła pomniejsza reforma SDECE, która jednak 
bezpośrednio wpłynęła na zmiany w polskiej rezydenturze: attachat wojskowy 
został w pełni przejęty przez II Biuro Sztabu Generalnego, a agenci SDECE byli 
odtąd ulokowani w różnych pionach ambasady (co miało pogłębiać konspirację) 
i podlegali formalnie francuskiemu MSZ. Koordynacją zadań wywiadowczych 
przy Quai d’Orsay zajmował się Wydział Funkcjonariuszy Międzynarodowych 

163 Ibidem.



347

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

i Kadr Zewnętrznych (Service des Fonctionnaires Internationaux et des Cadres 
Extérieurs). Miał on zarazem stanowić przykrywkę dla pracowników wywiadu164.

Po reformie z 1973 r. głównym francuskim organem wywiadowczym pozo-
stawała SDECE. Podlegała ona ministrowi obrony narodowej. Dzieliła się na na-
stępujące piony (Dyrekcje): Gabinet Dyrektora Generalnego, Zarząd Wywiadu, 
Zarząd Wywiadu Naukowo-Technicznego, Ośrodek Opracowywania Materia-
łów i Sytuacji, Służbę Działania oraz Służbę Techniczną. Liczyła ok. 2 tys. pra-
cowników, a na całym świecie werbowała mniej więcej taką samą liczbę agentów. 
Z kolei służba kontrwywiadowcza należała do kompetencji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i kierowana była przez Sûreté Nationale. W skład Sûreté wcho-
dziło pięć Dyrekcji Generalnych: Ochrony Terytorium (Direction de la Surveil-
lance du Territoire, DST), mająca funkcje ściśle kontrwywiadowcze; Informacji 
Ogólnych (Renseignements Généraux, RG); Reglamentacji (Réglementation); 
Policji Sądowej (Police Judiciaire), zajmującej się, zdaniem SB, dywersją i sa-
botażem; oraz Bezpieczeństwa Publicznego (Sécurité Publique, SP). Ta ostatnia 
była operacyjną strukturą działającą wewnątrz żandarmerii, wykorzystywaną np. 
przy rozpędzaniu nielegalnych demonstracji. Ponadto organ kontrwywiadowczy 
stanowiła także Służba Podsłuchów Telefonicznych, bezpośrednio podlegająca 
premierowi165.

W 1982 r., w wyniku zmian politycznych i wyboru socjalisty François Mitte-
randa na prezydenta, doszło do reorganizacji struktury wywiadowczej. SDECE 
została przemianowana na DGSE: Direction Générale de la Sécurité Extérie-
ure (Dyrekcję Generalną Bezpieczeństwa Zewnętrznego). DGSE była instytucją  
wywiadowczo-kontrwywiadowczą działającą poza granicami kraju. Zdaniem 
MSW w wyniku reformy zwiększono liczebność jej personelu (do ok. 3 tys.), 
zmodyfikowano strukturę pionu wywiadowczego w celu zwiększenia jego efek-
tywności, a także wprowadzono obowiązek przedstawiania prezydentowi co-
tygodniowego „błękitnego raportu” o stanie bezpieczeństwa państwa. Nadal 
część działalności DGSE była bezpośrednio podporządkowana głowie państwa, 
ale ogólną instytucją zwierzchnią stało się ministerstwo obrony. Zmianie na-
zwy towarzyszyły roszady personalne: nowym dyrektorem generalnym służb 
specjalnych został wiceadmirał Pierre Lacoste, dotąd niezwiązany z wywiadem, 

164 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 37–38; AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kultural-
nej na terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. 
hab. Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 25–26).
165 AIPN, 01783/5, Andrzej Górski, Struktury organizacyjne, kierunki działania oraz nowe me-
tody i formy pracy francuskich służb specjalnych, Legionowo 1975, k. 1–24.
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w 1983 r. zaś szefem pionu wywiadowczego mianowano gen. Rogera Emina, 
dotychczasowego attaché wojskowego Francji w Rzymie166.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, z racji ograniczonego międzypaństwo-
wego ruchu osobowego i utrudnień komunikacyjnych, ambasada francuska 
w Warszawie miała przejąć prawie cały ciężar wywiadowczej działalności infor-
macyjnej. Najbardziej zaangażowany w tę działalność był, według kontrwywia-
du, pion polityczny, a zwłaszcza II radca ambasady Jacques Faure (utrzymujący 
liczne kontakty w środowisku duchowieństwa i zdelegalizowanej „Solidarno-
ści”), II sekretarz ambasady Pierre Bühler (utrzymujący kontakty w środowisku 
gospodarczo-handlowym: GUS, NBP, Komisji Planowania), II sekretarz amba-
sady Jean Godillon (kadrowy pracownik wywiadu), II sekretarz Michel Baran 
(opracowujący analizy materiałów prasowych) oraz radca attachatu handlowego 
Pierre Michel Secret. Wskazywano przy tym na dużą aktywność samego amba-
sadora Jean-Bernarda Raimonda167.

Podobne zestawienia tworzono często i starano się stale je aktualizować. Jak 
donosiło w 1985 r. MSW, attaché kulturalny Ambasady Francji w PRL André 
[?] Doudal, pełniący swe funkcje w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, oprócz 
tego, że pracował dla francuskich służb specjalnych, utrzymywał jeszcze kon-
takty z opozycyjnymi „taternikami” i „komandosami”. Zdaniem SB podobnie 
zachowywał się attaché z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych – A. Darufle. 
Miał on utrzymywać kontakty z działaczami konspiracyjnej „Solidarności” i, 
wykorzystując immunitet dyplomatyczny, odgrywać rolę kuriera między pol-
skim podziemiem a zagranicą. Podobną działalność prowadził również attaché 
pedagogiczny Pierre Cuisset. Miał on nawet w 1983 r. przedstawić attaché woj-
skowemu kandydata do werbunku – uczestnika kursu języka francuskiego we 
Francji. Ponadto w kontaktach z nauczycielami języka francuskiego wypyty-
wał o nastroje społeczne, obchody 1 i 3 Maja, obecność oddziałów radzieckich, 
działania opozycji itp.168

Według ustaleń Departamentu II MSW w połowie 1986 r. w skład rezydentury 
wywiadowczej ambasady francuskiej – poza attachatem wojskowym – wchodziło 

166 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej 
na terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. 
hab. Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 87–90); AIPN, 1509/3093, Andrzej Karli-
kowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady Francji w Warszawie do działalności 
wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 1985, b.p. (s. 41–45).
167 Ibidem.
168 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. hab. 
Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 98–99).
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pięciu pracowników: Pascal Meunier (radca polityczny utrzymujący kontakty 
oficjalne na wysokim szczeblu, a także relacje z hierarchią kościelną i opozycją), 
Marc Finaud (I sekretarz pionu politycznego analizujący problematykę opozycji 
i stosunków państwo–Kościół), Thomas Wauquier (II sekretarz pionu polityczne-
go odpowiedzialny za sporządzanie analiz i tłumaczeń, nieutrzymujący kontaktów 
z Polakami), Gerard Giles (III sekretarz pionu politycznego analizujący sprawy go-
spodarcze oraz prasę polską) i Jean Prevot (wicekonsul w Warszawie)169. W typowa-
niu potencjalnych szpiegów-dyplomatów starano się wykorzystywać wymienione 
wyżej metody, analizując, na podstawie obserwacji, zachowanie figurantów.

Przy charakteryzowaniu francuskiej rezydentury nie zapominano, rzecz ja-
sna, o stałej aktywności attaché wojskowych170. SB nie miała wątpliwości co do 
ich szpiegowskiej działalności. W 1985 r. jasno stwierdzano, że „ze względu na 
możliwości wywiadowcze attachat wojskowy dawno już został podporządkowa-
ny organom wywiadu wojskowego, który wyznacza obsadę kadrową, zadania, 
przydzielając środki finansowe, rzeczowe itp. W ten sposób attachat wojskowy 
stał się placówką wywiadu wojskowego przy zachowaniu formalnej na zewnątrz 
funkcji reprezentanta sił zbrojnych”171.

W połowie lat osiemdziesiątych w skład attachatu, obok szefa, wchodzili 
jego dwaj zastępcy (oficerowie) i 3–4 sekretarzy w randze podoficerów (w tym  
szyfrant-telegrafista i kierownik laboratorium fotograficznego). Głównymi cela-
mi działalności wywiadowczej francuskiej rezydentury w Warszawie miały być: 
potwierdzanie i sprawdzanie informacji zgromadzonych przez macierzyste cen-
trale, regularna obserwacja obiektów wojskowych (polskich i radzieckich), prze-
mieszczeń oddziałów wojskowych, a także ogólne zbieranie informacji172. Nie 
odbiegały one zatem od zadań realizowanych przez inne placówki.

4.2.5. RFN
Na tle USA, Wielkiej Brytanii i Francji przypadek niemiecki był specy-

ficzny i w pewnej mierze odrębny, co wynikało głównie z charakteru stosun-
ków bilateralnych między PRL a RFN. Według wiedzy kontrwywiadu or-
ganami wywiadu zachodnioniemieckiego były trzy podstawowe instytucje: 

169 AIPN, 0731/16, Informacja dyrektora Departamentu II MSW w sprawie rezydentury wy-
wiadowczej w ambasadzie francuskiej w Warszawie, 15 VII 1986 r., k. 182–183.
170 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. hab. 
Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 99).
171 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 17).
172 Ibidem, (s. 17–19).
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Bundesnachrichtendienst – BND (Federalna Służba Wywiadowcza); Militäri-
scher Abschirmdienst – MAD (Wojskowa Służba Bezpieczeństwa) oraz Amt für 
Verfassungsschutz (Federalny Urząd Ochrony Konstytucji)173.

Według polskich służb BND działała od 1956 r. jako organ federalny, przekształ-
cony z organizacji wywiadowczej, tzw. Organizacji Gehlena, co było tezą uproszczo-
ną, ale umocowaną w rzeczywistości174. Jednym z pionów BND był Departament 
Rozpoznania, który organizował wywiadowczą działalność jednostek terenowych. 
W jego skład wchodziła tzw. Służba 7, prowadząca działalność agenturalną dotyczą-
cą Polski. Oprócz tego, w ramach BND działały: Departament Kontrwywiadowczy 
(obok zwykłych działań kontrwywiadowczych usiłujący m.in. przeniknąć do służb 
specjalnych państw socjalistycznych), Departament Studiów i Analiz, Departament 
Techniczny oraz Departament Administracyjno-Gospodarczy. Ponadto w BND 
funkcjonowały samodzielne jednostki, takie jak Oddział Informacyjny (m.in. gro-
madzący informacje o działalności wywiadów państw socjalistycznych)175.

MAD była z kolei głównym organem kontrwywiadowczym i wywiadowczym 
Bundeswehry. Wywodziła się z tzw. Grupy Bezpieczeństwa – jednostki wywia-
du wojskowego funkcjonującej od 1956 r. Jednym z jej zadań było kierowanie 
attachatami wojskowymi zachodnioniemieckich placówek dyplomatycznych. 
Federalny Urząd Ochrony Konstytucji powstał wcześniej – już w 1950 r. Stano-
wił część składową ogólnego Urzędu Ochrony Konstytucji, funkcjonującą obok 
lokalnych urzędów krajowych działających na szczeblu landów. Urzędy krajowe 
parały się kontrwywiadem, Urząd Federalny miał zaś również funkcje wywia-
dowcze. Od 1971 r., wraz z powołaniem jednej centrali koordynującej, wszystkie 
zachodnioniemieckie służby zintensyfikowały współpracę176.

173 AIPN, 01062/38, t. 1, Pismo naczelnika Wydziału X Departamentu II MSW do naczelni-
ka Wydziału VII Departamentu II MSW z informacją o pracy organów kontrwywiadu RFN, 
28 VII 1958 r., k. 14–44.
174 Por. N. Polmar, T.B. Allen, Księga szpiegów. Encyklopedia, Warszawa 2000, s. 190; H. Höhne, 
H. Zolling, The general was a spy, New York 1972, s. 65 i n.; S. Waske, Mehr Liaison als Kontrolle: 
Die Kontrolle des BND durch Parlament und Regierung 1955–1978, Wiesbaden 2009, s. 90 i n.
175  Por. N. Polmar, T.B. Allen, Księga szpiegów. Encyklopedia, Warszawa 2000, s. 190; H. Höhne, 
H. Zolling, The general was a spy, New York 1972, s. 65 i n.; S. Waske, Mehr Liaison als Kontro-
lle: Die Kontrolle des BND durch Parlament und Regierung 1955–1978, Wiesbaden 2009, s. 90 
i n.; AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 11–14).
176 AIPN, 01062/38, t. 1, Pismo naczelnika Wydziału X Departamentu II MSW do naczelnika 
Wydziału VII Departamentu II MSW z informacją o pracy organów kontrwywiadu RFN, 28 
VII 1958 r., k. 14–44; AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działal-
ności pracowników ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpozna-
nia Biura „B” MSW, Legionowo 1985, b.p. (s. 11–14).
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Departament II MSW nie miał wątpliwości, że powstałe w 1963 r. na 
mocy porozumienia między rządami RFN a PRL Przedstawicielstwo Han-
dlowe w Warszawie pełniło przede wszystkim obowiązki wywiadowcze, 
stanowiąc dla Bonn dogodny instrument do penetracji sytuacji polityczno- 
-społecznej w Polsce. Na czele placówki stał pracownik zachodnioniemiec-
kiego MSZ w randze ambasadora, najczęściej znający język polski. Wśród 
zatrudnionych dominowali – zdaniem kontrwywiadu – oficerowie niemiec-
kich służb specjalnych. Mieli oni w 1963 r. stanowić połowę dziesięcioosobo-
wego personelu placówki. W 1967 r. proporcje się zmieniły: szpiegów miało 
być pięciu na dziewiętnastu pracowników – z tym, że większość persone-
lu tworzyli pracownicy biurowi i techniczni, wszystkich zaś pracowników 
funkcyjnych podejrzewano o współpracę z wywiadem bądź kontrwywiadem. 
Działalność rezydentów przejawiała się np. w zdobywaniu informacji o ak-
tualnych cenach towarów i usług w zamian za wynagrodzenie w dolarach 
(Alfred Blumenfeld) czy organizowanie nielegalnych wyjazdów Polaków do 
RFN (Georg Glatzel). Kontrwywiad zauważał ponadto wybitnie polityczne 
działania Przedstawicielstwa (np. podejmowanie inicjatyw na rzecz dialogu 
PRL–RFN), a nawet próby przechwytywania funkcji konsularnych (np. za-
miar objęcia opieką uciekinierów z NRD). W 1967 r. Departament II MSW 
ustalił blisko sto kontaktów przedstawicielstwa z obywatelami PRL177.

Po utworzeniu ambasady RFN dla MSW stało się oczywiste, że jej in-
tegralną część stanowi rezydentura BND. Przypuszczano, że w ambasadzie 
pracowali też kadrowi pracownicy Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji 
– skupiali się oni jednak tylko na kontrwywiadowczym zabezpieczeniu pla-
cówki178. Wydział VIII Departamentu II w 1976 r. informował, że pracowni-
cy rezydentury najczęściej zajmowali stanowiska I i II sekretarza oraz radców. 
Z zasady przedstawicielami służb mieli być pełnomocnik ds. bezpieczeństwa 
i kierownik pionu administracyjnego. W raporcie Wydziału identyfikowano 
pięciu kadrowych oficerów pracujących w ambasadzie/Przedstawicielstwie 
Handlowym w latach 1970–1975 („Jazon” – II sekretarz, „Hindus” – attaché 
prasowy, „Badacz” – II sekretarz, „Zesłaniec” – zastępca kierownika refera-
tu prawno-konsularnego, „Kos” – zastępca ambasadora), podejrzewano zaś 
jeszcze jedną osobę. Współpracować z niemieckimi służbami miało ponadto 

177 AIPN, 1585/103, Działalność Przedstawicielstwa Handlowego RFN w Warszawie. Za-
łącznik nr 1 do informacji Departamentu II MSW o zwalczaniu działalności rewizjonistycznej 
i wywiadowczej RFN, 13 X 1967 r., k. 259–266.
178 AIPN, 01211/87, Działalność rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie 
w okresie 1970–1975. Opracowanie Wydziału VIII Departamentu II MSW, [1976 r.], k. 4–22.
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jeszcze dwóch pracowników: „Tłumacz” (II sekretarz) i „Szpak” (kierowca 
ambasadora)179.

W latach 1976–1977 polski kontrwywiad zainteresował się szczególnie sied-
mioma dyplomatami zachodnioniemieckimi. Ustalił, że w tym okresie odbyli oni 
112 podróży poza Warszawę (głównie do Gdańska, Poznania, Olsztyna), pod-
czas gdy 19 pozostałych obserwowanych pracowników ambasady odbyło tych 
podróży o połowę mniej. Co więcej, zauważono wypadki fotografowania przez 
podejrzanych dyplomatów obiektów WP i MO. Inną przesłanką ich wywiadow-
czej działalności była szczególnie duża liczba kontaktów z Polakami – owa sió-
demka odbyła trzykrotnie więcej spotkań z obywatelami polskimi niż pozostali 
dyplomaci180. W taki poszlakowy sposób starano się wyłuskiwać szpiegów i wy-
odrębniać działalność wywiadowczą ze „zwykłej” aktywności dyplomatycznej, 
opierając się zapewne na cytowanych już zestawieniach cech szpiega-dyplomaty.

Kilka lat później stwierdzono, że stanowisko zastępcy kierownika referatu 
prawno-konsularnego było systematycznie obsadzane przez pracowników wy-
wiadu. Dotyczyło to także funkcji kanclerza – kierownika referatu administra-
cyjnego (nie musiał on być oficerem, mógł tylko współpracować ze służbami). 
Ogólne kryteria, za pomocą których kontrwywiad oceniał, czy dany pracownik 
ambasady może być funkcjonariuszem BND, były takie same, jak w wypadku 
innych państw: krótki staż pracy w dyplomacji, brak przygotowania do meryto-
rycznych obowiązków zawodowych, nikłe zainteresowanie oficjalnym zakresem 
pracy, niezgodność danych zawartych w oficjalnych dokumentach ze stwierdzo-
nym stanem faktycznym itp.181 Nie zawsze oczywiście można było łatwo takie 
rzeczy ustalić.

Mimo wszystkich powyższych przypuszczeń i podejrzeń w 1982 r. w Wydziale III  
Departamentu II MSW przyznawano: „rezultaty dotychczasowych rozpraco-
wań nie dają podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że określone stanowiska 

179 AIPN, 01228/2935, Wydział VIII Departamentu II MSW, Działalność rezydentury wy-
wiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975, [1976 r.], k. 2–20; zob. 
bardzo podobny dokument w: AIPN, 01211/87, k. 4–22.
180 AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 25–26).
181 AIPN, 01228/2935, Analiza Wydziału III Departamentu II MSW dotycząca działalności 
zachodnioniemieckich służb specjalnych z pozycji ambasady RFN w Warszawie w latach 1972–
1982, 19 IV 1982 r., k. 21–37; AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane 
problemy operacyjnego zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitali-
stycznych akredytowanych w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 
1981, b.p. (s. 41–44).
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w ambasadzie obsadzane są rotacyjnie przez pracowników służb specjalnych”182. 
Istniał jeden wyjątek: etat referenta politycznego. Kolejne osoby piastujące to 
stanowisko wykazywały, zdaniem SB, oznaki działalności wywiadowczej (wykra-
czanie w pracy poza obowiązki służbowe, aktywność penetracyjna itp.). Podej-
rzewano ponadto, że powiązane ze służbami mogą być jeszcze osoby pracujące na 
etatach pełnomocnika ds. bezpieczeństwa (z zasady będącego zarazem zastępcą 
ambasadora i kierownikiem pionu politycznego), kanclerza-kierownika pionu 
administracyjnego (któremu podlegali wartownicy) oraz szyfrantów. Były to 
dość oczywiste typy, a dowodów nie zdobyto. „Pewne symptomy działalności 
wywiadowczej” (sprowadzające się w zasadzie do utrzymywania kontaktów z Po-
lakami) dostrzegano ponadto u kierowników pionu prasowego i referatu kultu-
ralnego183. Poziom ogólności takich informacji był bardzo duży. 

Formułowano jednocześnie podejrzenia w stosunku do konkretnych osób, 
np. zastępcy kierownika referatu prawno-konsularnego w latach siedemdziesią-
tych Franka Elbego. Fakty, które stały się podstawą przypuszczeń co do jego 
współpracy z BND, dobrze ukazują metody pracy kontrwywiadu. Elbe miał się 
kiedyś zwierzyć, że jest niezależny od przełożonych w ambasadzie; o jego pracy 
dla tajnych służb wypowiadali się niektórzy z jego kolegów; odwiedził areszto-
wanego pod zarzutem szpiegostwa rodaka (co należało do jego kompetencji) 
i nielegalnie zdobywał informacje od adwokata; kontaktował się z oficerami bez-
pieczeństwa przyjeżdżającymi z Bonn do Warszawy; odwiedziło go dwóch pra-
cowników placówki w Moskwie, podejrzewanych przez funkcjonariuszy radziec-
kich o działalność szpiegowską; szczególnie wnikliwie sprawdzano jego gabinet 
podczas kontroli antypodsłuchowych; widziano go w pomieszczeniu szyfrowym; 
miał wreszcie sugerować prywatne spotkanie poznanej w okolicznościach służbo-
wych pracownicy Biura Śledczego MSW184.

Przesłanki te nie były jednoznaczne, a i tak należały do najbardziej wyraźnych, 
jakie udało się w tym czasie znaleźć Wydziałowi III Departamentu II MSW. Jak 
z rzadko spotykaną szczerością przyznawano w 1982 r., „prawie dziesięcioletnie 
rozpracowanie ambasady RFN w Warszawie nie ujawniło jednoznacznie istnienia 
rezydentury w pełnym tego słowa znaczeniu, to jest nieoficjalną strukturę organi-
zacyjną na czele z szefem, podległymi pracownikami, własnym systemem łączno-
ści i finansowania […]. Nie zdołano […] ustalić faktów prowadzenia działalności 

182 AIPN, 01211/87, Analiza Wydziału III Departamentu II MSW dotycząca działalności 
zachodnioniemieckich służb specjalnych z pozycji ambasady RFN w Warszawie, 10 IV 1982 r., 
k. 24.
183 Ibidem, k. 26–33.
184 Ibidem, k. 31–32.
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stricto [sic!] agenturalnej z pozycji placówki. I to mimo posiadania przez nas okresa-
mi dobrego dotarcia zarówno do figurantów, jak i do samego obiektu”. Co więcej, 
„również organa kontrwywiadu ZSRR, NRD i CSRS nie dysponują jak dotąd 
dowodami na istnienie rezydentur w klasycznym pojęciu w przedstawicielstwach 
dyplomatycznych RFN w tych krajach”185. Czy tak było naprawdę, czy Niemcy 
potrafili się po prostu skutecznie kamuflować? Pytanie pozostaje otwarte. Opisy-
wane już przejawy wywiadowczej działalności dyplomatów sugerują, że ambasada 
RFN na niektórych polach rzeczywiście wykazywała mniejszą aktywność.

Zjawisko to podkreślano w MSW. Sugerowano, że ewentualny brak rezy-
dentury może wynikać z odgórnych wytycznych socjaldemokratycznego rządu 
bońskiego (sprawującego władzę do jesieni 1982 r.), zainteresowanego poprawą 
stosunków ze Wschodem. Podkreślano przy tym, że warszawska ambasada posia-
dała doskonałe źródła informacji w postaci licznych interesantów ubiegających 
się o wyjazd do Niemiec, nie musiała więc uprawiać szpiegostwa186. 

Również w świetle wiedzy dyrektora Biura „B” MSW Lecha Krawczyka 
z końca lat siedemdziesiątych rezydentura wywiadowcza działająca przy jeszcze 
„świeżej” ambasadzie RFN prowadziła o wiele skromniejszą działalność niż jej 
odpowiedniczki w innych najważniejszych zachodnich przedstawicielstwach dy-
plomatycznych. Po części wynikało to z faktu, że placówka nie posiadała attacha-
tu wojskowego. Polskim służbom nie udało się stwierdzić ani jednego wypadku 
bezpośredniego kontaktu pracownika ambasady z siatką agenturalną zachodnio-
niemieckich służb. Nawet ci Polacy, którzy nie mogli wyjechać na Zachód, byli, 
według polskiego kontrwywiadu, „obsługiwani” przez kurierów przybywających 
z RFN pod legendą turystów, handlowców, specjalistów itp. Przypuszczano je-
dynie, że pracownicy rezydentury mogą wrzucać do skrzynek pocztowych na 
terenie Polski korespondencję dla agentów, nadsyłaną za pomocą poczty dyplo-
matycznej. Dyrektor Biura „B” bardzo ostro ocenił za to działalność związanych 
ze środowiskami ziomkowskimi Niemców, którzy często przy pomocy ambasady 
odwiedzali ludność „autochtoniczną”, wzmacniając jej poczucie niemieckości. 
Porównał to działanie do „tak zwanej V kolumny w Polsce przedwrześniowej”187. 
Nie miało to jednak nic wspólnego z „klasycznym” szpiegostwem.

Zdaniem SB rezydentura działająca w ambasadzie RFN (o ile w ogóle ist-
niała) musiała – podobnie jak w przypadku innych placówek – zmodyfikować 
swoją działalność w rzeczywistości stanu wojennego. W tym czasie kontrwywiad 

185 Ibidem, k. 35.
186 Ibidem, k. 35–36.
187 AIPN, 02376/3, Informacja i dyrektywa nr I dyrektora Biura „B” MSW dotyczące stanu 
rozpoznania działalności rezydentury szpiegowskiej ambasady RFN, 29 V 1979 r., k. 6–8.
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rozszyfrował pięciu cywilnych pracowników domniemanej rezydentury: Rolan-
da Wegenera (I sekretarza ds. politycznych, w Polsce od 1980 r.), Bertholda Jo-
hannesa (II sekretarza ds. politycznych, od 1980 r.), Hansa-Dietricha Bernharda 
(III sekretarza ds. ekonomicznych, od 1980 r.), Joachima Trafkowskiego (attaché 
ekonomicznego, od 1982 r.) i Klausa Rannera (II sekretarza ds. konsularnych, 
od 1982 r.). Poważne podejrzenia kierowano też pod adresem Klausa Reiffa, kie-
rownika pionu prasowego (choć przyznawano, że działa on otwarcie i legalnie)188. 
(Dokument nr 108) Czasowe zamknięcie granic oraz ograniczenia możliwości 
wyjazdowych Polaków i ich kontaktów z zagranicznymi placówkami dyploma-
tycznymi sprawiły, że rola (ewentualnej) rezydentury wzrosła. Wzrosło też zna-
czenie zachodnioniemieckich korespondentów prasowych, którzy mieli zostać 
ściślej powiązani z działalnością ambasady (podlegali służbowo radcy prasowe-
mu). Według dyrektora Departamentu II systematycznie zdawali oni relacje ze 
swej pracy i w ten sposób pomagali służbom189. Jednak nie wszystkie dokumenty 
MSW sugerują te zmiany i wzrost znaczenia rezydentury190.

W Departamencie II MSW zwracano przy tym uwagę na powołanie w am-
basadzie zachodnioniemieckiej specjalnej komórki do obsługi zwolnionych z in-
ternowania działaczy „Solidarności”, którzy ubiegali się o wyjazd emigracyjny 
do RFN (do końca 1982 r. było to ponad 2 tys. osób, licząc rodziny). Grupa ta 
stanowiła świetne źródło informacji. Pozytywnie rozpatrzono ok. połowę wnio-
sków: podejmowanie pozytywnej bądź negatywnej decyzji było dogodnym na-
rzędziem nacisku191. (Dokument nr 108)

4.2.6. Liczba szpiegów
Pojawiające się powyżej personalia dyplomatów uznawanych za szpiegów pro-

wokują pytanie: czy podejmowane przez SB próby wyłuskiwania pracowników 
rezydentur szpiegowskich spośród personelu ambasad da się ująć w dane staty-
styczne? Obecny stan wiedzy pozwala tylko na częściowo pozytywną odpowiedź. 

188 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat dzia-
łalności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14; 
AIPN, 01211/87, Analiza Wydziału III Departamentu II MSW dotycząca działalności za-
chodnioniemieckich służb specjalnych z pozycji ambasady RFN w Warszawie, 10 IV 1982 r., 
k. 33–34; por. K. Reiff, Polen. Als deutscher Diplomat an der Weichsel, Bonn 1990.
189 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat dzia-
łalności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14.
190 Zob. np. AIPN, 01211/87, Analiza Wydziału III Departamentu II MSW dotycząca 
działalności zachodnioniemieckich służb specjalnych z pozycji ambasady RFN w Warszawie,  
10 IV 1982 r., k. 24.
191 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działal-
ności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14.
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W dokumentacji MSW zachowało się nieco informacji tego typu, jednak mają one 
szczątkowy charakter. Co więcej, z reguły są one albo tak ogólne, że aż niewiele mó-
wiące, albo tak szczegółowe i jednostkowe, że nie pozwalają na szersze ujęcie. Po-
nadto różne źródła podają nieraz sprzeczne czy też nieuzupełniające się informacje. 
Można odnieść wrażenie, że kontrwywiad sam za bardzo nie wiedział, ilu szpiegów 
wykrył. Trzeba przy tym nieustannie pamiętać, że nie jest pewne, jak trafne były 
typy polskich służb – jak wiele zdarzało się pomyłek i ilu rzeczywistych szpiegów 
nie uwzględniono. Niekiedy stosowano przy tym różne metodologie obliczeń: albo 
w ramach odkrywania struktur rezydentury zwracano uwagę na typowe stanowi-
ska obsadzane przez rzekomych rezydentów (nawet nie uzyskując przesłanek suge-
rujących ich szpiegowską działalność), albo tworzono listy potencjalnych dyploma-
tów-szpiegów (zarówno pracowników, jak i współpracowników zachodnich służb) 
na podstawie podejrzanych zachowań wykrytych podczas inwigilacji.

Według ustaleń Departamentu II z 1963 r. wśród personelu 28 niesocjali-
stycznych ambasad, 1 poselstwa i 17 konsulatów, zatrudniających ok. 400 dy-
plomatów i urzędników niepolskiej narodowości, znajdowało się 43 funkcjona-
riuszy zachodnich służb wywiadowczych, inwigilowanych przez kontrwywiad192. 
Wydział VIII Departamentu II MSW w raporcie za następny rok informował 
o ustaleniu tej samej liczby 43 szpiegów (w tym 21 cywilów) spośród dyplo-
matów ze wszystkich placówek kapitalistycznych. Dalsze 48 osób (w tym 28 
cywilów) podejrzewano o taką działalność193. W sumie grupa ta – dość niepre-
cyzyjnie wyodrębniona – stanowiła mniej więcej jedną czwartą ogółu niesocjali-
stycznych dyplomatów pracujących w PRL.

W 1966 r. Wydział V Departamentu II rozpracowywał tylko 14 dyplomatów cy-
wilnych, których podejrzewał o pełnienie funkcji rezydentów obcych służb. Byli to:

  1. Herbert Kaiser: I sekretarz ambasady USA;
  2. John Trattner: attaché prasowy ambasady USA;
  3. Robert Ober: III sekretarz polityczny ambasady USA;
  4. Barclay Ward: wicekonsul USA;
  5. Joshua Pratt: I sekretarz ambasady Izraela;
  6. Izrael Abraham Kacyr: I sekretarz ambasady Izraela;
  7. Derek Tonkin: I sekretarz ds. politycznych ambasady brytyjskiej;
  8. David Barr: I sekretarz ambasady brytyjskiej;
  9. Pierre Beauchataud: I sekretarz ambasady Francji;

192 AIPN, 01062/35, t. 1, Informacja nr 25 Departamentu II MSW na temat działalności 
zachodnich dyplomatów i dziennikarzy w Polsce, 30 XII 1963 r., k. 1–4.
193 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 96.
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10. Carlo Albertario: radca ambasady Włoch;
11. Olav Pedersen: radca ambasady duńskiej;
12. Shigeru Iimura [?]: I sekretarz ambasady Japonii;
13. S. Y. Pontch [?]: radca ambasady Indonezji;
14. Peter Jennings: I sekretarz ambasady Kanady194. (Dokument nr 56)
Co bardzo charakterystyczne, na liście tej zabrakło brytyjskiego sekretarza ds. kul-

turalnych Colina McColla, który – jak zauważa wymieniony w punkcie 7. Derek 
Tonkin – był oficerem brytyjskiego wywiadu MI6, a w latach 1989–1994 stał 
wręcz na czele tej służby195. Dlaczego polski kontrwywiad przeoczył tak ważną po-
stać, a skupił się na Tonkinie? Ten ostatni, pełniący podczas swego drugiego pobytu 
w Polsce, w latach 1966–1968, funkcję I sekretarza, tłumaczy: „on [McColl] jako 
pracownik zajmujący się sprawami kulturalnymi, rzecz jasna bardzo często działał 
poza ambasadą, otwierając wystawy, promując polskie czasopismo [chodzi o perio-
dyk „Brytania” – P.P.] i robiąc wiele rzeczy na oczach Polaków. Dlatego stwierdzili, 
że nie mógł on stać na czele rezydentury wywiadowczej – więc to musiałem być ja. 
Nie powiem, kto był szefem rezydentury, ale to na pewno nie byłem ja!”196.

Świadectwo to pokazuje ograniczoną wartość zestawień szpiegów sporządza-
nych przez kontrwywiad. Wypada też z kolei zapytać, skąd wzięła się tak zna-
cząca różnica w liczbach między 1966 a 1964 r. Być może w tym pierwszym 
wypadku Wydział V wymienił tylko osoby poddane kompleksowej inwigilacji, 
a nie wszystkich dyplomatów, których uważano za szpiegów. Świadczyłoby to 
o ciekawym zjawisku: polskie służby nie były w stanie realizować wszystkich 
zamierzeń operacyjnych, nawet tych uznawanych za priorytetowe.

W kolejnych latach liczba najbardziej podejrzanych nie ulegała większym zmia-
nom. W listopadzie 1970 r. kontrwywiad obliczał, że na ponad czterystu pracow-
ników zachodnich placówek w Warszawie, co najmniej dwudziestu było kadro-
wymi pracownikami wywiadów – ale nie wliczono tu attachatów wojskowych197.

Niewiele później, w 1978 r., w Departamencie II MSW przygotowano bar-
dziej szczegółowy wykaz „ustalonych pracowników wywiadu”, przebywających 
jako dyplomaci w placówkach dyplomatyczno-konsularnych w Polsce. Uwzględ-
niono w nim podział na dyplomatów cywilnych i wojskowych.

194 AIPN, 01062/24, t. 8, Wykaz rozpracowywanych przez Wydział V Departamentu II MSW 
dyplomatów cywilnych – rezydentów obcych wywiadów, [listopad 1966 r.], k. 94.
195 ChCAC, Relacja Dereka Tonkina z 3 VII 2000 r., w: http://www.chu.cam.ac.uk/archives/
collections/ BDOHP/ Tonkin.pdf (dostęp: 3 VIII 2012 r.), tłumaczenie autora.
196 Ibidem.
197 AIPN, 01062/35, t. 22, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych kontrwy-
wiadowczych problemów Warszawy, [listopad 1970 r.], k. 188–194.
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Tabela 18. Zachodni dyplomaci cywilni uznani przez Departament II MSW za pracow-
ników wywiadu (1978 r.)198

kraj liczba pracowników wywiadu

USA 13

Wielka Brytania 2

Kanada 1

RFN 4

Francja 2

Włochy 1

Turcja 3

Grecja 1

Razem 27

Tabela 19. Zachodni dyplomaci wojskowi uznani przez Departament II MSW za pra-
cowników wywiadu (1978 r.)199

kraj liczba pracowników wywiadu
USA 6

Wielka Brytania 8
Kanada 2
Francja 6
Włochy 3
Turcja 2

Holandia 4
Belgia 2

Norwegia 1
Szwecja 3

Szwajcaria 1
Austria 1
Indie 1

Razem 40

198 Opracowanie na podstawie: AIPN, 01228/2876, t. 3, Wykaz ustalonych pracowników wy-
wiadu w placówkach dyplomatyczno-konsularnych państw kapitalistycznych w Polsce, 23 [?] 
VIII 1978 r., k. 8–15.
199 Opracowanie na podstawie: ibidem.
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Liczby okazały się zatem wyższe niż w poprzedniej dekadzie – co brało się 
z faktu, że ogólnie rosła grupa dyplomatów pracujących w Polsce. Zdecydowana 
dominacja Amerykanów wynikała po części z tego, że placówka USA była naj-
większa spośród państw kapitalistycznych, a po części z tego, że kontrwywiad 
poświęcał jej najwięcej czasu i wysiłków.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że do liczb tych należy podchodzić bardzo 
ostrożnie. Zaskakująco silna obecność Holandii czy Turcji wynikała najpraw-
dopodobniej nie tyle ze szczególnej aktywności wywiadowczej przedstawi-
cielstw tych państw, ile z faktu, że akurat w ich wypadku kontrwywiadowi 
udało się zebrać najwięcej danych. Z drugiej strony w zestawieniu tym można 
odnaleźć rzeczywiste tendencje: bardzo wyraźna przewaga Brytyjczyków w gru-
pie attachatów wojskowych zgadza się z wyjątkowo dużą liczbą penetracji tere-
nowych, jakich dokonywała w tym czasie brytyjska jednostka. Zarazem jednak 
należy zwrócić uwagę na zwodniczość drugiej tabeli: kontrwywiad z założe-
nia traktował każdego pracownika pionu wojskowego ambasady jak szpiega, 
więc w praktyce do poszczególnych rubryk wpisano po prostu personel tych 
jednostek.

Jak obliczenia tego typu wyglądały w latach osiemdziesiątych? W notatce 
Departamentu II MSW z czerwca 1989 r. donoszono, że mimo (albo wobec) 
zmiany atmosfery politycznej, rezydentury wywiadowcze działające w zachod-
nich placówkach dyplomatycznych w Polsce wciąż rozszerzały swoją działal-
ność. W porównaniu z poprzednimi latami miał nastąpić 15 proc. wzrost liczby 
oficerów wywiadu zatrudnionych w charakterze pracowników merytorycznych 
ambasad. Ogółem wszystkie placówki NATO miały zatrudniać 85 kadrowych 
pracowników wywiadu cywilnego i wojskowego200. Stanowiło to wyraźny, choć 
nie gwałtowny wzrost w porównaniu z sytuacją z końca lat siedemdziesiątych. 
Być może wiązał się on nie tyle z faktyczną działalnością zachodnich wywiadów, 
ile ze wzrostem podejrzeń i aktywności SB. Nie jest chyba przypadkiem, że 
w latach osiemdziesiątych, kiedy pisano o wzrastającej liczbie szpiegów wśród 
dyplomatów, gwałtownie rosły rozmiary MSW i sieci TW.

Największa grupa owych szpiegów-dyplomatów (32 osoby) miała być zatrud-
niona w placówce amerykańskiej. W pozostałych przedstawicielstwach liczby 
były nieco mniejsze: w ambasadzie RFN miało działać 10 dyplomatów-funkcjo-
nariuszy wywiadu, w brytyjskiej – 16, a we francuskiej – 11201.

200 AIPN, 0731/33, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW w sprawie 
wzrostu aktywności rezydentur państw NATO w placówkach dyplomatycznych na terenie Pol-
ski, 22 VI 1989 r., k. 5.
201 Ibidem.
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Niejasności i braków statystycznych nie niweluje spojrzenie na dane liczbowe 
z perspektywy wyłącznie narodowej. I tutaj informacje źródłowe są bardzo często 
wybiórcze. Choćby w wypadku francuskim sporadycznie tylko natrafiamy na in-
formacje, że np. w 1985 r. na 41 francuskich pracowników ambasady sześciu mia-
ło być kadrowymi pracownikami służb specjalnych (do tego dochodziło czterech 
żandarmów zabezpieczających placówkę)202. Z kolei np. w przypadku niemieckim 
kontrwywiad ustalił co najmniej jedenaście osób, które najprawdopodobniej pełniły 
funkcje szpiegowskie w ambasadzie RFN w latach 1971–1980. Ich pseudonimy to: 
„Junosz”, „Pirat”, „Pirat II”, „Badacz”, „Badacz II”, „Zesłaniec”, „Hindus”, „Hindus 
II”, „Kama”, „Maja”, „Karat”203.

Niektóre z tych informacji, dotyczących Francji i RFN, zostały już przedsta-
wione wyżej. Nie pozwalają one na badanie dłuższych tendencji. Nieco więcej 
danych znajdujemy dla tematyki amerykańskiej, a zwłaszcza brytyjskiej – choć 
raczej dla późniejszych okresów. Chodzi tutaj szczególnie o dyplomatów cywil-
nych, najtrudniejszych do wytropienia.

Zdaniem Departamentu II MSW w 1971 r. w pionie politycznym ambasady 
brytyjskiej pracowało dwóch rezydentów wywiadu204. Rok później kontrwywiad 
dysponował danymi sześciu cywilnych pracowników ambasady brytyjskiej, któ-
rych uznał za kadrowych pracowników służb specjalnych. Byli to: Richard Baker 
(„Bosak”) – I sekretarz ds. politycznych; Colin Budd („Baron”) – II sekretarz 
ds. politycznych; Nigel Thorpe („Bodo”) – II sekretarz ds. prasowych; Mervin 
Jones („Bolek”) – III sekretarz ds. handlowych; Gordon Williams („Bob”) – II se-
kretarz ds. handlowych; oraz Malcolm Eastburn („Bóbr”) – wicekonsul. Oprócz 
tego automatycznie zaliczono do szpiegów sześciu pracowników attachatu woj-
skowego205. Skąd wziął się nagły wzrost liczb? Być może po prostu udało się zdo-
być więcej informacji i nabrać szerszych podejrzeń.

Przy identyfikowaniu tych osób często posługiwano się tylko poszlakami, a nie 
twardymi dowodami, co utrudnia obliczenia. Dotyczy to np. Colina Budda, ab-
solwenta Oxfordu, który przed przyjazdem do Polski pracował już w Foreign 

202 AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady 
Francji w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 
1985, b.p. (s. 53).
203 AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 39–57).
204 AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności w Polsce am-
basady Wielkiej Brytanii, British Council oraz ambasady Kanady w 1971 r., [luty 1972 r.], k. 1–20.
205 AIPN, 01228/2876, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności rezy-
dentury wywiadowczej w ambasadzie Wielkiej Brytanii w I kwartale 1972 r., 11 IV 1972 r., 
k. 109–115 (z załącznikiem); zob. ten sam dokument w: AIPN, 01211/27, k. 131–133.
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Office. Jak stwierdzono, Budd przeszedł specjalistyczny kurs w ośrodku szkole-
niowym RAF oraz intensywnie uczył się języka polskiego206 – te fakty uznano za 
wystarczające przesłanki do uznania go za szpiega207.

W dalszych latach liczby rosły jeszcze bardziej. W 1974 r. kontrwywiad potra-
fił podać nazwiska trzynastu brytyjskich dyplomatów pracujących dla brytyjskie-
go wywiadu – dane te okazują się jednak zwodnicze: wymieniono tylko te osoby, 
które zakończyły już pracę w Polsce, a przebywały tu między 1951 a 1970 r.208 
(Dokument nr 86)

Aż pięć osób zidentyfikowano w związku z aferą szpiegowską obywatela pol-
skiego Adama Kaczmarzyka (o której będzie jeszcze mowa), co jest przejawem 
pewnej słabości zestawienia: znaczną część nazwisk skojarzono po prostu po 
zdobyciu tropów w jednej sprawie. W większości pozostałych wypadków służ-
bom udało się upewnić co do działalności szpiegowskiej albo dzięki dotarciu 
do materiałów brytyjskich (wyjątkowo, w jednym wypadku), albo na podstawie 
nieudanych werbunków fałszywych „oferentów”209. Nie stwierdzono, by któryś 
z pracowników brytyjskiej placówki (nie licząc sprawy Adama Kaczmarzyka) 
skutecznie zwerbował obywatela polskiego podczas pracy w Warszawie.

Co uderzające, ustaleń tych dokonywano wiele lat po zakończeniu przez 
podejrzanych służby w Polsce, co z punktu widzenia operacyjnego nie miało 
większego znaczenia. Wręcz kuriozalny był wypadek Johna Renniego, który 
w 1968 r. po prostu został szefem MI6 – na tej podstawie po latach stwierdzono, 

206 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich 
służb wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p.  
(s. 32–33).
207 Zob. SOS „Baron” pod sygnaturą AIPN, 0204/145, t. 1–2.
208 Lista składała się z następujących nazwisk: Robert Mason (I sekretarz ambasady brytyj-
skiej w latach 1951–1953); John Rennie (I sekretarz ds. handlowych w latach 1951–1953); 
John Quine (II sekretarz ds. handlowych w latach 1957–1959); Colin Figures (II sekretarz 
ds. handlowych w latach 1959–1962); Christopher Woods (II sekretarz w latach 1961–1963); 
Gerald Warner (II sekretarz pionu politycznego w latach 1963–1966); Denis McAlindon  
(II sekretarz ds. handlowych w latach 1965–1967); Maureen Higgins (urzędniczka sekcji wi-
zowej w latach 1965–1966); Ann Hadland (urzędniczka sekcji wizowej w latach 1966–1967); 
Jane Monier-Williams (urzędniczka pionu handlowego w 1967 r.); Barrie Gane (II sekretarz 
ds. handlowych w 1967 r.); Paul Chase (attaché ambasady w latach 1967–1970); Ian Lewis 
(pracownik bez zdefiniowanej funkcji w latach 1968–1969); AIPN, 01228/2876, t. 1, Wykaz 
byłych dyplomatów ambasady brytyjskiej – ustalonych pracowników brytyjskich służb spe-
cjalnych, [lipiec 1974 r.], k. 81–83; AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych 
pracowników brytyjskich służb wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w War-
szawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 1–68); zob. ten sam dokument w: AIPN, 1510/282, b.p.
209 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich 
służb wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. 
(s. 63–65).
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że był szpiegiem. Taki tryb ustalania funkcjonariuszy zachodnich wywiadów jest 
w gruncie rzeczy świadectwem pewnej bezsilności kontrwywiadu PRL.

Prawidłowość ta dotyczyła być może nie tylko polskich służb. W końcu mar-
ca 1985 r. funkcjonariusze radzieccy przesłali do dyrektora Janusza Seredy no-
tatkę, zawierającą spis funkcjonariuszy SIS mających pracować w ambasadzie 
brytyjskiej w Warszawie od 1960 r. do „chwili obecnej”210. Czterej z nich – Ian 
Chambers, Barry Noble, William Fell i Nicholas Marden – mieli kierować całą 
rezydenturą, w pozostałych wypadkach informacje nie są tak dokładne. Lista ta 
powiela stwierdzone już niedoskonałości pojawiające się w poprzednich zesta-
wieniach. Dotyczy osób, które (poza jednym wyjątkiem Nicholasa Mardena) nie 
pracowały już wówczas w Polsce. Wydaje się przy tym, że zaliczono je do oficerów 
SIS przede wszystkim dlatego, że zrobiły w tej służbie udane kariery (zdecydo-
wana większość miała sprawować kierownicze stanowiska) i w ten sposób można 
je było łatwo namierzyć. Nie zmienia to faktu, że przetłumaczona z rosyjskiego 
notatka świadczy o wymianie informacji – w tym wypadku w większości niezbyt 
przydatnych – między służbami PRL i ZSRR.

Skromność tych zestawień wynika po części z tego, że nie uwzględniono 
w nich pracowników attachatu wojskowego. Nie wliczono też znacznie więk-
szej grupy – osób podejrzewanych o szpiegostwo, wobec których nie posiadano 
jednak twardych dowodów. Większość z nich pracowała w pionie politycznym 
ambasady211. Tę szerszą kategorię osób ujmowano w osobne zestawienia, choć 

210 Na liście znalazło się piętnaście nazwisk: Colin Frederick Figures, ur. 1925 (II sekretarz ds. han-
dlowych w latach 1959–1962, w 1981 r. został dyrektorem SIS); John Alan Thompson, ur. 1926  
(II sekretarz w latach 1959–1961, w latach 1973–1975 kierował jednym z pionów SIS); Chri-
stopher Matthew Woods, ur. 1923 (II sekretarz w latach 1961–1963; w latach siedemdziesiątych 
zajmował „kierownicze stanowisko” w SIS); Patrick James Murphy, ur. 1931 (II sekretarz ds. han-
dlowych w latach 1962–1965; na „kierowniczym stanowisku” w SIS od 1981 r.); Gerald Warner, 
ur. 1931 (II sekretarz w latach 1963–1966, na „kierowniczym stanowisku” w SIS w latach siedem-
dziesiątych); Denis McAlindon, ur. 1929 (II sekretarz ds. handlowych w latach 1965–1967); Colin 
Hugh McColl, ur. 1932 (I sekretarz w latach 1966–1968); Barrie Charles Gane, ur. 1935 (w 1967 r. 
krótko był II sekretarzem ds. handlowych, ale został uznany za persona non grata; od 1982 r. miał 
zajmować „kierownicze stanowisko” w SIS); Ian Pender Chalmers, ur. 1939 (I sekretarz ds. poli-
tycznych w latach 1970–1972); Barry Paul Noble, ur. 1938 (I sekretarz ds. politycznych w latach 
1972–1975; „kierownicze stanowisko” w SIS od 1984 r.); Keith Derek Evetts, ur. 1948 (II sekretarz 
ds. politycznych w latach 1975–1976); Kevin Charles James, ur. 1945 (I sekretarz ds. politycznych 
w latach 1976–1979); William Varley Fell, ur. 1948 (I sekretarz ds. politycznych w latach 1979–
1982); Nicholas Marden, ur. 1950 (I sekretarz ds. politycznych w latach 1982–1985); Elaine Mary 
Hodges, ur. 1928 (pracownik techniczny ambasady w latach 1959–1960; od 1979 r. miała pełnić 
„funkcje kierownicze” w centrali SIS); AIPN, 01304/581, Informacja dotycząca pracowników SIS 
działających w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie od 1960 r., 28 III 1985 r., k. 1–9.
211 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb wy-
wiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 33–63).
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podziały i kryteria ich stosowania były bardzo nieostre. Na przykład w grudniu 
1964 r. kontrwywiad wymieniał dziesięć nazwisk byłych pracowników cywil-
nych ambasady brytyjskiej, których podejrzewano o pracę na rzecz wywiadu. 
Co znamienne, i tym razem uwzględniono tylko te osoby, które zakończyły już 
pracę w Polsce:

  1)  Reginald Louis Seconde (I sekretarz ds. politycznych w latach 1962–
1964) – uważany za szefa kontrwywiadu i wywiadu w ambasadzie;

  2)  Christopher Matthew Woods (II sekretarz w latach 1961–1963) – uzna-
ny za oficera Secret Intelligence Service;

  3)  Roger Bucknall Woodham (III sekretarz, wicekonsul w latach 1960–
1963) – zastępca szefa kontrwywiadowczego zabezpieczenia ambasady;

  4)  Rodric Quentin Braithwaite (II sekretarz w latach 1959–1961) – utrzy-
mywał „szerokie kontakty” z Polakami;

  5)  Colin Frederick Figures (II sekretarz ds. handlowych w latach 1959–1962);
  6)  Francis Robert MacGinnis (w ambasadzie w latach 1959–1962) – „sze-

rokie kontakty”;
  7)  John Charles Mason (II sekretarz w latach 1956–1959) – „szerokie 

kontakty”;
  8)  George Carey-Foster (w ambasadzie w latach 1955–1958);
  9) John Russel (I sekretarz w latach 1945–1948);
10) Georg Elgin Scott (konsul w Katowicach w latach 1945–1950)212.
Podejrzenia te miały niekiedy mocne podstawy (np. w odniesieniu do Woodsa), 

czasami – nikłe („szerokie kontakty” danego cudzoziemca z Polakami). Jedyną „winą” 
Russela było to, że jego ojciec pracował jako szef policji brytyjskiej w Kairze213. Jeśli 
ponadto uwzględnimy fakt, że zaliczono tu dyplomatów jeszcze z lat czterdziestych, 
lista okaże się krótka. Pamiętajmy jednak, że pominięto na niej wojskowych.

Znajdujący się na liście sir Rodric Braithwaite, który zaznajomił się z tym ze-
stawieniem, stwierdził: „uderzające jest to, jak mało ludzi na ich liście rzeczywi-
ście było członkami SIS. Pominęli prawdziwych szpiegów, a skupili się na takich 
ludziach jak ja czy mój poprzednik John Mason”214. Lista, nie dość, że krótka, 
mogła być jeszcze nietrafna. Wraz z cytowanymi już wypowiedziami Dereka 
Tonkina świadectwo to ponownie wskazuje na niepowodzenia PRL-owskiego 
kontrwywiadu w wyłuskiwaniu szpiegów.

212 AIPN, 01228/2876, t. 1, Pismo Wydziału II [?] Departamentu II MSW do Wydziału III 
Departamentu I MSW w sprawie dyplomatów podejrzanych o pracę w brytyjskim wywiadzie, 
11 XII 1964 r., k. 134–136.
213 Ibidem.
214 Korespondencja mailowa z sir Rodrikiem Braithwaite’em, 28 XI 2011 r.
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Sir Rodric w ciekawy sposób próbuje wyjaśnić te błędne interpretacje: „pra-
cownicy komunistycznych ambasad, którzy poruszali się swobodnie i zbierali 
informacje, najczęściej byli pracownikami KGB, SB itp.; prawdziwi dyplomaci 
byli trzymani na o wiele krótszej smyczy. Z nami było dokładnie odwrotnie: 
naszą pracą jako normalnych dyplomatów było poznawanie tak wielu osób, jak 
to możliwe, a także próby zrozumienia, co działo się w kraju. Oczywiście pol-
skie władze zrównywały to nastawienie ze szpiegowaniem. A przecież prawdziwi 
szpiedzy starali się nie przyciągać uwagi. Wydaje się, że byli w tym skuteczni”215. 
Słowa sir Braithwaite’a brzmią przekonująco. Jeśli ma on rację, dowodziłoby to 
słabego rozpoznania kontrwywiadowczego polskich służb, które w swej pracy 
mogły błędnie sugerować się rozwiązaniami stosowanymi przez ich kolegów 
z komunistycznego wywiadu.

W latach osiemdziesiątych liczba zidentyfikowanych szpiegów brytyjskich 
pozostawała podobna. W 1982 r. kontrwywiad potrafił wskazać czterech pra-
cowników wywiadu spośród cywilnego personelu brytyjskiej ambasady: Willia-
ma V. Fella (I sekretarza ds. politycznych), Williama A. Harrisona (II sekretarza 
ds. politycznych), Susan E. Ross (III sekretarz ds. politycznych) oraz Iana Mc 
Leana Thoma (III sekretarza ds. handlowych). Poza tym podejrzewano jeszcze 
(bez pewności) lekarza ambasady oraz I i II sekretarza handlowego216.

W późniejszych o trzy lata raporcie Departament II informował o zidentyfi-
kowaniu sześciu funkcjonariuszy rezydentury wywiadowczej uplasowanej w am-
basadzie brytyjskiej w Warszawie. Byli to:

1.  Alan Edwin Furness – radca ambasady od stycznia 1982 r., w ograniczonym 
stopniu znający język polski. Mieszkanie dyplomaty przy ul. Grzegorzewskiej 
43 było objęte okresową obserwacją. Kontrwywiad przypuszczał, że Furness 
jest szefem całej brytyjskiej rezydentury. Jego zgoda była wymagana przy wy-
jazdach terenowych każdego członka personelu ambasady, w tym attachatu. 
Zauważano, że w domu państwa Furnessów częściej niż w wypadku innych 
dyplomatów organizowano kameralne spotkania, koktajle i przyjęcia. Spo-
tykali się na nich pracownicy rezydentury, ale zapraszano też przedstawicieli 
polskiej nauki, kultury czy publicystyki, jak również działaczy opozycji. Fur-
ness – jako katolik – utrzymywał ponadto kontakty z hierarchią kościelną217.

215 Ibidem.
216 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czer-
wiec 1982 r.], k. 23–37.
217 AIPN, 0731/10, Informacja Departamentu II MSW na temat ustalonych pracowników rezy-
dentury wywiadowczej w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, 5 VII 1985 r., k. 7–18.
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2.  Jonathan Stoneman – III sekretarz ds. politycznych od lutego 1984 r., 
nieźle mówiący po polsku, zamieszkały przy al. Wilanowskiej 301. Była 
to jego pierwsza funkcja dyplomatyczna, nie może więc dziwić, że dał 
się złapać na przynętę kontrwywiadu: dwukrotnie spotkał się z agentem 
SB występującym w roli oferenta. Rozmowy sugerowały, że Stoneman 
przeszedł odpowiednie szkolenie wywiadowcze. Zauważono ponadto, 
że stanowisko objął po zidentyfikowanej członkini rezydentury Delmie 
Brough218.

3.  Nicholas Marden – I sekretarz ds. politycznych od września 1982 r., nie-
źle mówiący po polsku, zamieszkały przy ul. Wołodyjowskiego 61. Miał 
on ściśle współpracować z rezydenturą w ambasadzie USA (nie było to 
precyzyjne określenie). Często wyjeżdżał w teren, kontaktował się z przed-
stawicielami administracji i dziennikarzami. Umiał stosować techniki 
samokontroli219.

4.  Richard Thomas Jenkins – I sekretarz attachatu handlowego od mar-
ca 1983 r., bardzo dobrze znający język polski (w latach sześćdziesiątych 
studiował na UW). Już na początku lat siedemdziesiątych krótko praco-
wał w ambasadzie. SB podejrzewała go wtedy o działalność wywiadow-
czą. Teraz podkreślano, że słabo znał się na ekonomii mimo piastowanego 
stanowiska. Pod pretekstem rozwijania stosunków handlowych z Polską 
składał bardzo liczne wizyty w przedsiębiorstwach i centralach handlu za-
granicznego, gdzie m.in. rozpytywał o sytuację polityczną. Organizował 
też wraz z żoną domowe przyjęcia. W czasie wakacji w Białowieży w sierp-
niu 1983 r. interesował się granicą polsko-radziecką, kiedy zaś dwa mie-
siące później wybuchł fałszywy alarm związany z rzekomym podłożeniem 
bomby w ambasadzie, to on wydawał rozkazy i kierował przeszukiwaniem 
budynku. Według kontrwywiadu był to bez wątpienia ważny szpieg, łącz-
nik całej warszawskiej agentury. Wykazywał się profesjonalizmem, stosując 
intensywną samokontrolę i unikając przypadkowych znajomości 220.

5.  Robin Anthony Barnett – II sekretarz ds. politycznych od czerwca 1982 r., 
porozumiewający się po polsku, zamieszkały przy ul. Kalatówki 14. Kontr-
wywiad zauważał, że trzej kolejni poprzednicy Barnetta na tym stanowisku 
byli pracownikami rezydentury. Odnotowano, że kilkakrotnie przyjmował 
oferentów, ponadto utrzymywał bliskie kontakty z pracownikami pionu 
wojskowego ambasady. Często wyjeżdżał do miast wojewódzkich, gdzie 

218 Ibidem.
219 Ibidem.
220 Ibidem.
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prowadził oficjalne rozmowy z redaktorami lokalnej prasy, kierownictwem 
wyższych uczelni, w urzędach i miejscowych komitetach partyjnych. Barnett 
(co zresztą zrozumiałe) bardzo interesował się opozycją polityczną. Podczas 
wyjazdów zachowywał szczególną ostrożność i samokontrolę. Bardzo wni-
kliwa znajomość nawet wybitnie intymnych szczegółów jego życia w Polsce 
sugeruje ścisłą inwigilację Barnetta prowadzoną przez polskie służby221.

6.  Fiona Charlotte Moore – III sekretarz pionu handlowego od listopada 
1983 r., nieźle mówiąca po polsku. Podobnie jak jej przełożony, Jenkins, 
powierzchownie znała się na handlu. Często jeździła w teren w towarzystwie 
innego pracownika rezydentury. Specjalizowała się ponadto w przyjmowa-
niu oferentów. Wielokrotnie dyskutowała z Jenkinsem i Barnettem w parku 
w sąsiedztwie ambasady, obawiając się podsłuchu w budynku placówki222.

Nie zawsze dysponowano twardymi dowodami działalności szpiegowskiej. 
Granica między podejrzeniami a pewnością po raz kolejny okazywała się płynna.

Co charakterystyczne, w wypadku amerykańskim szacunki kontrwywiadu 
kształtowały się na podobnym poziomie co w brytyjskim. Na początku 1970 r. 
Departament II MSW oceniał, że wśród 59 obywateli USA zatrudnionych w am-
basadzie w Warszawie, w pionach cywilnych działało sześciu kadrowych pracow-
ników wywiadu223. W okresie legalnej działalności „Solidarności”, w 1981 r., SB 
doliczyła się z kolei 31 „kontaktów o charakterze wywiadowczym” między oby-
watelami polskimi a dyplomatami amerykańskimi224. Nie określono ich jednak 
wprost jako kontaktów z agenturą; sformułowanie to nie było jasne; nie wiado-
mo też, którzy z Amerykanów te kontakty realizowali.

Więcej szczegółów przynoszą dokumenty z końca lat osiemdziesiątych. 
W 1987 r. kontrwywiad nie miał wątpliwości co do dwóch cywilnych pracowni-
ków ambasady USA: II sekretarza pionu politycznego Alberta Muellera (akredy-
towanego w kwietniu 1985 r.) oraz II sekretarza pionu konsularnego Camerona 
Muntera (akredytowanego w sierpniu 1986 r.) – mimo cywilnych funkcji byli 
oni kadrowymi pracownikami wywiadu wojskowego, którym w placówce kiero-
wał w tym czasie attaché lotniczy Edwin Motyka225. (Dokument nr 118)

221 Ibidem.
222 Ibidem.
223 AIPN, 01062/35, t. 20, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności ambasady 
USA w Polsce, 16 II 1970 r., k. 294–307.
224 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 57).
225 AIPN, 0731/22, Informacja dotycząca zatrzymania kadrowego pracownika wywiadu USA 
Alberta Muellera, [czerwiec 1987 r.], k. 63–67.
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Jednak raporty SB nie były jednomyślne. W lutym 1988 r. dyrektor Departa-
mentu II MSW pisał aż o 32 kadrowych oficerach wywiadu w ambasadzie USA, 
co miało stanowić 55 proc. merytorycznych pracowników placówki. Ozna-
czało to znaczny wzrost w porównaniu z latami siedemdziesiątymi. Dla służb 
cywilnych pracowało 16 z nich: w pionie politycznym (3 osoby), kulturalno- 
-prasowym (4), ekonomicznym (4), konsularnym (3) oraz administracyjnym 
(1). Swoich pracowników miał też wywiad wojskowy – cały attachat wojskowy 
i pion telekomunikacyjny (po 6 osób) oraz po 1 osobie w pionach: politycz-
nym, naukowo-technicznym, ekonomicznym i administracyjnym226. Jeśli rok 
wcześniej kontrwywiad miał pewność co do działalności szpiegowskiej zaledwie 
dwóch osób, to zestawienie z 1988 r. musiały w znacznej większości tworzyć 
osoby, wobec których brakło decydujących dowodów, a granice między tylko 
podejrzanymi a „pewnymi” szpiegami zostały w dokumentacji MSW zatarte. 
Być może w tym czasie w samym resorcie nie potrafiono już tych granic określić.

Zgodnie z informacjami kontrwywiadu liberalizacja polityczna nie osłabiła, 
ale wręcz wzmocniła wywiadowczą infiltrację Polski. Nadal ważną rolę na tym 
polu miały odgrywać ambasady. Według obliczeń Departamentu II, sporządzo-
nych na początku grudnia 1989 r., w placówce amerykańskiej wciąż dwudziestu 
na 55 pracowników merytorycznych miało być kadrowymi oficerami wywiadu, 
a „kilkunastu” miało „aktywnie wspomagać działania rezydentury”227, przy czym 
to ostatnie stwierdzenie w sumie niewiele znaczyło. (Dokument nr 126) Za 
koordynatora operacji wywiadowczych uważano w tym czasie Davida Romana 
Pozorskiego, pełniącego funkcję radcy ds. politycznych od 1986 r. Już w latach 
1977–1979 pracował on w Polsce jako wicekonsul228.

Trzeba przy tym pamiętać, że podobne zapewnienia o „wzmożeniu działań 
szpiegowskich” formułowano w całym okresie PRL i należały one do specyficznej 
poetyki raportów SB. Niemniej bardzo ciekawe byłoby porównanie tych sza-
cunków z obliczeniami UOP w kolejnych latach. Zbyt niewielki dystans cza-
sowy uniemożliwia jednak prześledzenie tego interesującego wątku, który po-
zwoliłby zbadać wpływ transformacji ustrojowej i przemian geopolitycznych na 
trendy istniejące zarówno w wywiadowczej działalności zachodnich ambasad, jak 
i w praktyce jej wykrywania przez kontrwywiad.

226 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat nowych elemen-
tów w działalności amerykańskiej rezydentury wywiadowczej w Polsce, 24 II 1988 r., k. 150–157.
227 AIPN, 0731/34, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat wywiadowczej 
infiltracji Polski, 1 XII 1989 r., k. 96–99.
228 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat wywiadowczej 
działalności radcy ds. politycznych ambasady USA, 27 I 1988 r., k. 49–50.
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4.3. Przejawy szpiegowskiej działalności dyplomatów
Dokumentowanie i klasyfikowanie przejawów szpiegowskiej działalności 

dyplomatów natrafiało na takie same trudności jak jej definiowanie. Granice 
były nieostre, a „niewinna” działalność ambasad – trudna do odróżnienia od 
wywiadowczej, tym bardziej że obie mogły tworzyć nierozerwalną całość. Gdy 
dorzucimy do tego ograniczone możliwości operacyjne kontrwywiadu (wyni-
kające chociażby z potencjału kadrowego i technicznego), uświadomimy sobie 
skalę trudności na tej płaszczyźnie działań. Mimo wszystko w zawartości do-
kumentów wytworzonych w MSW można doszukać się zjawisk, faktów i ten-
dencji, które mogą nam choć trochę powiedzieć nie tylko o samej SB, ale też 
o dyplomatach i ich pracy.

Według polskich służb do 1950 r. działalność wywiadowcza zachodnich 
placówek dyplomatycznych (szczególnie USA, Wielkiej Brytanii i Francji) 
sprowadzała się do utrzymywania kontaktów z polskimi środowiskami kon-
spiracyjnymi, rozbudowy siatek wywiadowczych i „wrogiej propagandy”. Taka 
była specyfika epoki. Już wtedy jednak uwidoczniły się dwie formy aktywno-
ści, stanowiące podstawę funkcjonowania placówek aż do 1989 r.: zbieranie in-
formacji w formie białego wywiadu (głównie przez kontakty z Polakami) oraz 
wywiad wizualny – wyjazdy penetracyjne w teren, praktykowane przede wszyst-
kim przez attaché wojskowych229. Fala procesów o szpiegostwo z przełomu lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych230, rozbicie podziemia zbrojnego oraz ostateczne 
wprowadzenie stalinowskich mechanizmów funkcjonowania państwa w okresie 
1949–1955 znacznie utrudniły prowadzenie działań w tych dwóch kierunkach, 
a wręcz zlikwidowały pozostałe możliwości pracy, praktykowane w drugiej poło-
wie lat czterdziestych. W okresie stalinizmu nadal głównym, choć ograniczonym 
polem działania były wyjazdy w teren, ale UB zwracała też uwagę – obok stałych 
zarzutów o prowadzenie propagandy – na spekulację dewizowo-walutową, prak-
tykowaną przez cudzoziemców231.

Dopiero procesy związane z odwilżą spowodowały zmianę warunków funk-
cjonowania zachodnich placówek dyplomatycznych w Polsce. Nie powtórzy-
ła się jednak sytuacja, w której znacznie rozbudowano by siatki agentural-
ne – brakowało już naturalnego zaplecza w postaci ruchu oporu. W nowej 

229 Por. AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplo-
matycznych i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 
1955 r.], k. 3–4.
230 Zob. np. D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni…
231 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycz-
nych i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], 
k. 10.
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rzeczywistości politycznej mogły się za to w pełni rozwinąć biały wywiad, kon-
takty z Polakami oraz wyjazdy penetracyjne. Pomimo niekompletności źródeł 
możemy na podstawie tych, które są dostępne, zaryzykować stwierdzenie, że 
to właśnie te formy działań – w większości niesprzeczne z prawem – stały się 
głównymi źródłami wiedzy zachodnich dyplomatów o polskiej rzeczywistości.

4.3.1. Biały wywiad
Kategorię białego wywiadu (nazywanego niekiedy OSINT – od wyrażenia 

open source intelligence) można traktować jako porażkę prób klarownego i kon-
sekwentnego definiowania pojęć „wywiad” i „szpiegostwo”. Zbieranie informa-
cji metodami jawnymi i legalnymi nie stanowi przecież przestępstwa. Logicz-
ne więc byłoby niezaliczanie białego wywiadu do działalności szpiegowskiej 
i interpretowanie go jako „niewinnej” części ogólnej aktywności wywiadowczej 
(rozumianej jako „wywiadywanie się”). W klasyfikacjach MSW formułowa-
nych na gruncie praktyki operacyjnej z reguły nie stosowano jednak takiego 
podejścia – wynikało to głównie z trudności w konsekwentnym rozróżnianiu 
„szpiegostwa” w ramach „wywiadu”. Jeśli już inwigilowano danego dyplomatę 
– to całościowo, analizując zarówno jego aktywność w granicach prawa mię-
dzynarodowego, jak i ewentualną inną działalność. Przy wyodrębnianiu białe-
go wywiadu używano niekiedy argumentacji, że nie chodzi o zwykłe zdobywa-
nie informacji metodami nietajnymi, tylko o uzyskiwanie tą drogą informacji 
niejawnych. Tym samym podział dotyczyłby rodzaju zbieranych informacji, 
a nie samej metody. Trzeba jednak wciąż pamiętać, że definiowanie zjawisk 
wywiadowczych – rzeczywiście trudne – stanowiło dla SB (i zapewne nie tylko 
dla niej) duży problem.

Trudności definicyjne nie mogą przesłonić faktu, że biały wywiad był bar-
dzo cenioną przez zachodnie placówki dyplomatyczne metodą zbierania infor-
macji, przede wszystkim z racji jej łatwości i bezpieczeństwa, przy jednoczesnej 
skuteczności (zwłaszcza w zestawieniu z informacjami zdobytymi w sposób 
tajny). Inteligentne czytanie między wierszami i wyciąganie wniosków nawet 
z propagandowych informacji mogło prowadzić do uzyskania bardzo cieka-
wych danych. Polski kontrwywiad tym bardziej zwracał uwagę na tę formę 
działalności ambasad, że pozostawał w stosunku do niej praktycznie bezsilny. 
Jest niemal pewne, że ten sposób gromadzenia danych stanowił codzienną, 
najczęstszą i najbardziej podstawową formę wywiadowczej działalności zagra-
nicznych placówek – znacznie bardziej typową niż „klasyczne” szpiegostwo. 
Zdaniem amerykańskiego teoretyka wywiadu Harry’ego Howe’a Ransoma za 
pomocą białego wywiadu w okresie pokoju służby wywiadowcze gromadziły 
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aż ok. 80 proc. informacji232. Polskie służby – bardziej asekuracyjnie, ale chyba 
mniej trafnie – mówiły o 50 proc.233

Obliczenia te można odnieść również do metod zbierania informacji stoso-
wanych przez placówki dyplomatyczne. Ransom zauważał, że wraz z rozwojem 
zimnej wojny udział tajnych operacji systematycznie się zmniejszał na rzecz form 
legalnych. Z jednej strony polepszały się systemy bezpieczeństwa, a z drugiej – 
w miarę postępującej globalizacji i rozwoju mediów (wraz ze środkami zdobywa-
nia wiadomości) – łatwiej było uzyskać cenne informacje w sposób najzupełniej 
legalny234.

MSW nie miało zatem wątpliwości, że biały wywiad jest najbardziej po-
wszechną metodą zdobywania informacji przez zachodnich dyplomatów. 
W większych ambasadach zatrudniano pracowników zajmujących się wyłącz-
nie opracowaniem serwisów informacyjnych, zawierających wyselekcjonowane 
i przetłumaczone wiadomości, cytaty, streszczenia, wychwycone komentarze. 
W ten sposób dyplomaci szeroko i regularnie korzystali z mediów (prasy, radia, 
telewizji), a szczególnie chętnie z mniej znanych, ale i mniej propagandowych 
opracowań dostępnych w bibliotekach (monografie, roczniki statystyczne itp.). 
Cenne, bo szczegółowe dane można było znaleźć w lokalnych i zakładowych 
gazetach. Nawet zupełnie jawna i niewinna informacja dotycząca np. budowy 
nowego kombinatu przemysłowego mogła stanowić dla personelu placówek 
ważne uzupełnienie strategicznych danych i stanowić punkt wyjścia do podjęcia 
jakiegoś zadania (np. wyjazdu w teren)235. Ponadto dyplomaci pilnie śledzili me-
dia audiowizualne: słuchali, oglądali i nagrywali najbardziej interesujące audycje 
radiowe, telewizyjne (np. reportaże) oraz filmy kinowe (np. materiały wytwórni 
„Czołówka”)236.

232 H.H. Ransom, Central intelligence and national security, Cambridge 1958, s. 19.
233 Zob. np. AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyj-
nego zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowa-
nych w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 44).
234 Por. AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapita-
listycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warsza-
wa 1967, k. 20–21.
235 AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności w Polsce 
ambasady Wielkiej Brytanii, British Council oraz ambasady Kanady w 1971 r., [luty 1972 r.], 
k. 1–20.
236 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p. 
(s. 24); AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracow-
ników dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 
1974–1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 19).
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W okresie szczególnej aktywizacji PZPR (głównie podczas plenów i zjaz-
dów) zachodni dyplomaci uważnie śledzili okazyjną, specjalistyczną literaturę, 
jak np. periodyk „Życie Partii”237. Dzięki zestawianiu informacji zamieszcza-
nych w materiałach partyjnych, gazetach i oficjalnych oświadczeniach, w do-
datku skonfrontowanych z rzeczywistością, można było wiele się dowiedzieć. 
Ogromna liczba tych materiałów powodowała, że najczęściej pracownicy am-
basad katalogowali interesujące tytuły, sporządzali wykazy i odsyłali zgroma-
dzony materiał do macierzystych central, czytając tylko niewielki jego pro-
cent238. (Dokument nr 8)

To właśnie czytanie prasy, obok kontaktów z Polakami, stanowiło najczęst-
szą formę białego wywiadu. Brytyjski dyplomata Derek Tonkin, przebywający 
w Polsce po raz pierwszy w latach 1955–1957, tak wspomina tytuły ukazujące 
się w czasie odwilży: „polska prasa nagle zyskała nową swobodę i było naprawdę 
czymś fascynującym czytanie i analizowanie polskich periodyków w tym czasie. 
Pamiętam, że nawet tłumaczyłem poezję z polskiego na angielski, ponieważ wyda-
wała się ona bardzo znacząca”239. Podobne odczucia miał sir Rodric Braithwaite240.  
I choć w kolejnych latach treść czasopism mogła już nie budzić aż takiego entu-
zjazmu, czytywano je wnikliwie i regularnie. Zachodni dyplomaci równie docie-
kliwie – choć może z mniejszą ochotą – analizowali wielogodzinne wystąpienia 
kolejnych I sekretarzy KC PZPR, starając się wydobyć z nich interesujące sygna-
ły, tendencje i informacje. Praktyki te zauważał kontrwywiad, np. dzięki pod-
słuchowi zainstalowanemu w budynku ambasady amerykańskiej dowiedziano 
się o sporządzeniu przez placówkę sprawozdania z wystąpienia Władysława Go-
mułki w dniu 28 czerwca 1958 r., w którym znalazła się zawoalowana akceptacja 
wyroku śmierci dla Imre Nagya241.

W celu zdobywania również legalnych, ale mniej znanych i bardziej spe-
cjalistycznych wiadomości, dyplomaci państw zachodnich nie tylko werto-
wali katalogi bibliotek, lecz także uczęszczali na interesujące wykłady, pre-
lekcje, prezentacje (na uczelniach czy w branżowych klubach, np. Klubie 

237 AIPN, 01062/19, t. 5, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC 
PZPR, 7 III 1959 r., k. 86–88.
238 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 14).
239 ChCAC, Relacja Dereka Tonkina z 3 sierpnia 2000 r., b.p. (http://www.chu.cam.ac.uk/
archives/collections/BDOHP/Tonkin.pdf ).
240 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
241 AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka Departamentu II MSW, 1 VII 1958 r., k. 197; zob. też Re-
wolucja węgierska 1956 w polskich dokumentach, oprac. J. Tischler, Warszawa 1995, s. 171–174; 
K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 92–93.
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Dziennikarza), a nawet na obrony prac doktorskich. Starali się też śledzić 
nowości wydawnicze (zwłaszcza w dziedzinie techniki i ekonomii), kupowa-
li skrypty w kioskach akademickich242. Ambasady wykorzystywały ponadto 
możliwości prenumeraty, np. attaché wojskowi prenumerowali specjalistycz-
ne niekiedy pisma z zakresu wojskowości. Na ich podstawie przygotowywali 
raporty dla central wywiadowczych, czasem przesyłali też całe numery do 
analizy. Wśród tych pism znajdowały się m.in.: „Żołnierz Wolności”, „Skrzy-
dlata Polska”, „Wojskowy Przegląd Techniczny”, „Granica”, „W Służbie Na-
rodu” i „Morze”243.

Placówki amerykańska i brytyjska codzienne wydawały wspólny biuletyn in-
formacyjny w języku angielskim „Press Summary”, zawierający działy polityczny, 
ekonomiczny i społeczno-kulturalny. Opracowywała go wspólna, wyodrębniona 
komórka, zajmująca się tłumaczeniami artykułów pochodzących z polskiej pra-
sy. Jednostka ta przygotowywała również informacje na tematy zlecone przez 
obie ambasady. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych funkcję 
głównego redaktora biuletynu pełnił II sekretarz pionu politycznego ambasady 
brytyjskiej Colin Richard Budd, pracujący zarazem jako sekretarz ambasadora 
Hendersona. Budd był również autorem tygodniowych sprawozdań przesyła-
nych przez placówkę do Foreign Office244. Jak wiemy, kontrwywiad podejrzewał 
go o pracę na rzecz wywiadu.

Biuro tłumaczeń działało również w latach siedemdziesiątych. Opierało 
się najczęściej na codziennych rannych serwisach informacyjnych, opraco-
wywanych przez władających językiem polskim pracowników obu amba-
sad. Przygotowywało dosłowne tłumaczenia, a także komentarze i stresz-
czenia. Na tej podstawie wciąż sporządzano biuletyn, ograniczający się do 
samych fragmentów przetłumaczonych tekstów. Rozsyłano go do wszystkich 

242 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 20–21; AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność 
pracowników dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w la-
tach 1974–1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 19).
243 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 19); AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność pene-
tracyjno-wywiadowcza attaché wojskowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy 
ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1985, b.p. (s. 112–113).
244 AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności w Polsce 
ambasady Wielkiej Brytanii, British Council oraz ambasady Kanady w 1971 r., [luty 1972 r.], 
k. 1–20; zob. też AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracow-
ników kapitalistycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw 
MSW, Warszawa 1967, k. 20–21.
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zainteresowanych placówek warszawskich245. Praktyki te kontynuowano 
w kolejnej dekadzie.

Rzadszą, ale niekiedy zaskakująco skuteczną formą białego wywiadu były 
oficjalne, uzgadnianie z polskimi władzami wyjazdy i wizyty ambasadorów czy 
też pracowników poszczególnych pionów (głównie handlowych i kulturalnych) 
w różnych miejscach Polski. W latach sześćdziesiątych w tego typu działalno-
ści przodował szef placówki USA John A. Gronouski. Postawił on sobie za 
cel odwiedzenie wszystkich miast wojewódzkich PRL. W latach 1965–1967 
zrealizował to zadanie, pomijając tylko Białystok. Zajęło mu to łącznie 29 dni. 
Zwiedził przy tej okazji 15 zakładów produkcyjnych oraz 12 wyższych uczelni, 
instytucji naukowych i kulturalnych. Wszędzie planował spotkania z sekreta-
rzami KW PZPR, przewodniczącymi prezydiów WRN i MRN, a także wła-
dzami wyższych uczelni, szefostwem central handlu zagranicznego i redakcji 
regionalnych czasopism. W czasie wizyt wydał także w sumie 11 przyjęć, na 
które każdorazowo zapraszał od 70 do 140 osób. W podróżach brali udział 
również sekretarze ds. politycznych i gospodarczych amerykańskiej ambasady, 
a ponadto poszczególni attaché (czasem z żonami). Niekiedy dołączali się za-
graniczni korespondenci prasowi. W sumie ekipa wyjazdowa liczyła każdorazo-
wo od kilku do kilkunastu osób246.

Każdy wyjazd był zgłaszany do Protokołu Dyplomatycznego MSZ oficjalną 
notą z załączonym planem pobytu w danym województwie. Dodatkowo Gro-
nouski informował odpowiednie władze wojewódzkie pisemnie lub telefonicz-
nie o planowanej wizycie. Mimo tego legalizmu MSW podejrzliwie patrzyło na 
plany ambasadora i w kilku wypadkach wysunęło swoje zastrzeżenia, dotyczą-
ce nadmiernej, zdaniem służb, liczby zwiedzanych obiektów (z tych względów 
Amerykanom nie udzielono zgody na wejście do stoczni gdyńskiej czy zakładów 
FSO na Żeraniu) lub też nieodpowiedniego doboru przedstawicieli władz wi-
zytowanych obiektów. Na płaszczyźnie legalnej zastrzeżenia te wysuwało MSZ. 
Dodatkowo w MSW podejmowano działania zmierzające do ograniczania am-
basadorowi możliwości niezaplanowanych kontaktów z Polakami oraz wycisza-
nia rozgłosu, jaki niosły ze sobą te wizyty. SB próbowała zmniejszać frekwencję 
na przyjęciach organizowanych przez Amerykanów i narzucać wygodne tematy 
dyskusji na spotkaniach (np. granica na Odrze i Nysie, Wietnam, rasizm). Nie-
które z tych działań przynosiły oczekiwane skutki: frekwencja na przyjęciach 

245 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 50–51).
246 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca podróży ambasadora 
USA Johna Gronouskiego po Polsce, 24 XI 1967 r., k. 151–156.
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wydanych przez ambasadora nie była wysoka (np. w Katowicach na 100 zapro-
szonych przybyło 28)247.

Niemniej zauważano, że amerykańscy goście potrafili szczegółowo wypyty-
wać o sytuację gospodarczą odwiedzanych regionów, warunki życia ludności, po-
trzeby służby zdrowia, stan rolnictwa, szkolnictwo, sport, turystykę, system za-
rządzania i wyposażenie odwiedzanych zakładów przemysłowych itp. Gronouski 
nie pomijał również autoreklamy: podkreślał swoje polskie pochodzenie, a np. 
podczas spotkań ze środowiskami naukowymi obiecywał dążenie do zwiększenia 
liczby stypendiów oraz pomoc finansową dla uczelni (na wyposażenie sal do na-
uki angielskiego i bibliotek). Według oficerów kontrwywiadu Gronouski zadbał 
również o aspekt inspiracyjny podróży, zachęcając do zbliżenia z RFN i większej 
elastyczności PRL w polityce międzynarodowej. W związku z tymi negatywnymi 
dla SB tendencjami dyrektor Departamentu II MSW prosił w listopadzie 1967 r. 
kierownictwo resortu oraz sekretariat KC o rozważenie ograniczenia programu 
następnych wizyt Gronouskiego, który planował teraz podróże do mniejszych 
miejscowości248. Rzeczywiście zostały one ograniczone, choć nie wiadomo, jak 
znaczący wpływ na ten fakt miały naciski ze strony służb specjalnych. Co zna-
mienne, wyważone wypowiedzi ambasadora oceniano w sumie dość pozytywnie 
– nie zmniejszało to jednak poziomu nieufności (a może wręcz przeciwnie).

O trudnościach rozgraniczania szpiegostwa od białego wywiadu dobrze 
świadczą wyjazdy poza Warszawę cywilnych dyplomatów zachodnich, szczegól-
nie podejrzliwie traktowane przez SB. Wobec ścisłej inwigilacji pracowników 
attachatów wojskowych z biegiem lat ambasady coraz częściej wykorzystywały 
do wyjazdów penetracyjnych dyplomatów cywilnych. Nie koncentrowali się oni 
w tak dużym stopniu na obiektach wojskowych, tylko na rozmowach w urzę-
dach wojewódzkich, redakcjach dzienników czy kuriach biskupich. W sumie 
więc wyjazdy te nie miały charakteru tajnego. Na przykład w 1985 r. wśród 
Brytyjczyków największą aktywność na tym polu mieli wykazywać I sekretarz  
ds. ekonomicznych Richard Jenkins, I sekretarz ds. politycznych Nicholas Mar-
den i II sekretarz tego pionu Robin Barnett249.

Jednak, jak już sugerowaliśmy, również zachodni attaché wojskowi, jako ofi-
cjalni i jedyni reprezentanci sił zbrojnych danego państwa w Polsce, mieli prawo 
do utrzymywania jak najbardziej legalnych kontaktów z poszczególnymi orga-
nami administracji wojskowej kraju pobytu. Często na przyjęcia organizowane 

247 Ibidem.
248 Ibidem.
249 AIPN, 0731/7, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych elementów w działal-
ności brytyjskich służb specjalnych przeciw Polsce, 2 V 1985 r., k. 84–88.
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przez attachaty zgodnie z prawem zapraszano przedstawicieli polskiej armii i ad-
ministracji wojskowej – np. 27 marca 1962 r. attaché morski ambasady USA wy-
dał w sopockim Grand Hotelu przyjęcie, w którym uczestniczyli m.in. dowódcy 
marynarki wojennej, dowódcy jednostek nadbrzeżnych, dowódcy okrętów woj-
skowych i szef hydrografii marynarki wojennej250. W ten oficjalny sposób attaché 
mogli zdobyć wiele interesujących informacji i zyskać znacznie lepsze dojścia 
do środowisk wojskowych, niż był to w stanie osiągnąć nawet najlepszy polski 
informator. I rzeczywiście – na wspomnianym przyjęciu dwóch oficerów Bryga-
dy Kutrów Torpedowych nieświadomie zdradziło miejsce stacjonowania swoich 
okrętów oraz ich charakterystyki. Oprócz tego, licząc na elokwencję rozmów-
ców i ich sympatię do Zachodu, attaché niekiedy zupełnie otwarcie wypytywali 
o poufne informacje napotkanych Polaków, np. pracowników LOT-u o kursy 
pilotów odrzutowych (tak czynił amerykański attaché lotniczy w 1967 r.)251.

Jak sądzono, owo niewątpliwa rozmowność wielu Polaków wynikała z wyjąt-
kowej, na tle innych państw bloku wschodniego, swobody wypowiedzi w Pol-
sce. Sir Rodric Braithwaite wspomina: „przez cały nasz pobyt w Polsce doświad-
czaliśmy wyjątkowej otwartości Polaków, którzy w rozmowach nie wahali się 
poruszać kłopotliwych tematów, takich jak Katyń. W innych krajach Europy 
Wschodniej coś takiego nie mogło się zdarzyć”252.

O tym, jak wiele informacji mogła przynieść zachodnim dyplomatom nawet 
legalna wizytacja obiektów przemysłowych czy wojskowych, świadczy wypadek 
attaché wojskowego ambasady francuskiej płk. André Cuenouda i jego zastęp-
cy, którzy w lutym 1958 r. gościli w stoczni i porcie gdańskim, uczestnicząc 
w ceremonii wodowania dziesięciotysięcznika „Kapitan Kosko”. Po gdańskich 
uroczystościach Francuzi udali się do Szczecina, gdzie zapoznawali się z plana-
mi tamtejszej stoczni. Dzięki prostemu faktowi, że znali przedwojenny wygląd 
odwiedzanych obiektów, mogli sobie wyrobić pojęcie o skali zmian. Bardzo wy-
lewny okazał się też polski inżynier, który oprowadzał gości po stoczni. Rozmow-
ność inżyniera wprawiła wręcz gości w zdumienie. Po powrocie do Warszawy 
w prywatnych rozmowach żartowali, że o ile przedtem Polacy starali się wszystko 
ukrywać, to obecnie pokazują nawet to, czego nie powinni253.

250 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 114–117).
251 Ibidem.
252 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
253 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 47–49).
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Miesiąc później szczecińską stocznię odwiedziło trzech Amerykanów z at-
tachatu wojskowego ambasady USA. Za zgodą dyrektora wykonali fotografię 
nabrzeża, magazynów paliw płynnych, elewatorów i ruchomych dźwigów. Co 
ciekawe, w tym czasie w porcie stały okręty marynarki wojennej. Udali się też 
do Gdańska, gdzie pływali motorówką po porcie i basenach. Amerykanie wyra-
żali po tych wizytach przekonanie, że żadna akcja penetracyjna nie przyniosłaby 
takich efektów254. Widząc opłakane skutki „gościnności”, w kolejnych latach 
polskie władze bardziej restrykcyjnie podeszły do wydawania zezwoleń na wizy-
tację. O powadze tego problemu świadczy również fakt, że podkreślano go często 
w materiałach szkoleniowych SB.

4.3.2. Kontakty z Polakami
Jak zaznaczaliśmy, chociaż kontakty dyplomatów z obywatelami polskimi 

miały najczęściej charakter nietajny i nie dotyczyły tajemnic państwowych, to 
według SB stanowiły one najczęstszą i najbardziej efektywną, obok czytania pra-
sy, formę działalności wywiadowczej (w tym szpiegowskiej)255. Można ją zaliczyć 
do metod określanych najszerzej rozumianym pojęciem HUMINT (od human 
intelligence), oznaczającym gromadzenie danych za pomocą kontaktów interper-
sonalnych (niekoniecznie o agenturalnym charakterze). Wbrew stereotypowym 
opiniom o metodach działań wywiadu, utrwalonym przez popkulturę, takie zu-
pełnie „niefilmowe” kontakty były (i są?) chlebem powszednim służb specjalnych 
całego świata. Rozmowy z Polakami z reguły sprowadzały się co najwyżej do 
„białego wywiadu”, niemniej służby kontrwywiadowcze klasyfikowały je osob-
no i podchodziły do nich równie poważnie jak do wyjazdów penetracyjnych. 
Argumentem przemawiającym za takim ich traktowaniem był fakt, że pewna 
część tych kontaktów – wyraźna mniejszość – rzeczywiście nie miała wyłącznie 
niewinnego charakteru.

O powszechności kontaktowania się z Polakami i korzyściach informacyj-
nych, jakie z tego wynikały, wspominają świadkowie epoki. Sir Rodric Braith-
waite podkreśla, że rozmowy z Polakami stanowiły podstawową formę jego dzia-
łalności w Polsce jako II sekretarza ds. prasowych w latach 1959–1961. Opisuje 
ponadto, w jaki sposób nawiązywało się znajomości: „mój poprzednik pozo-
stawił mi listę kontaktów, na której mogłem się oprzeć. Rozmawiałem przede 

254 Ibidem.
255 Por. AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
opinii dyplomatów USA, 3 IX 1985 r., k. 25; AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno- 
-wywiadowcza działalność pracowników dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. 
Warszawy i województwa w latach 1974–1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 21).
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wszystkim z dziennikarzami i przedstawicielami liberalnej inteligencji”256. Na 
„dziedziczenie” kontaktów wskazują również dokumenty kontrwywiadu. Prze-
konywano w nich, że ustępujący ze stanowisk dyplomaci starali się przekazywać 
najcenniejsze znajomości swym następcom, by nie tracić źródeł informacji. Czę-
sto zdarzało się, że taki następca przyjeżdżał do Polski jeszcze przed objęciem 
funkcji i był zapoznawany (np. na przyjęciach) z Polakami utrzymującymi stały 
kontakt z danym dyplomatą. W ten sposób zachowywano ciągłość257. (Doku-
ment nr 108)

Choć sir Rodric przed objęciem stanowiska w Polsce nie gościł, to posia-
dał inne możliwości: „ponadto miałem szczęście; jeszcze przed przyjazdem do 
Polski podróżowałem z grupą czterech polskich dziennikarzy po Wielkiej Bry-
tanii. Potem, kiedy przyjechałem do Warszawy, dzięki nim udało mi się nawią-
zać wiele kontaktów”258. Jak podkreślał kontrwywiad, była to typowa praktyka 
brytyjskiego MSZ, polegająca na zaznajamianiu dyplomatów desygnowanych na 
stanowiska w Warszawie z polskimi delegacjami. Podobnie starali się postępować 
Amerykanie259.

Specyfiką polskiej rzeczywistości było to, że zachodni dyplomaci mogli sto-
sunkowo swobodnie kontaktować się z ludźmi bliskimi kręgom władzy. Braith-
wai te podkreśla: „kontakty z osobami działającymi w partii były trudniejsze. 
Moja żona poznała młodego człowieka, który był nauczycielem w wyższej szkole 
partyjnej [Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR – P.P.]. Długo roz-
mawialiśmy, okazał się miłym człowiekiem. Potem odwiozłem go, ale nie bez-
pośrednio pod dom, bo samochód na rejestracji dyplomatycznej mógł budzić 
podejrzenia. Dość dobrze znałem Janusza Stefanowicza, dziennikarza «Słowa Po-
wszechnego» i działacza PAX-u. Był jednym z moich najlepszych kontaktów. Nie 
był niedyskretny – niektórzy byli – ale opowiadał wiele interesujących rzeczy”260.

Trzeba pamiętać, że możliwości, o których mówi sir Rodric, zaistniały do-
piero w wyniku przemian roku 1956. W analizie z 1957 r. polskie służby wy-
raziły znamienny niepokój: „godnym zastanowienia wydaje się fakt, że zmiany, 
jakie nastąpiły w Polsce po październiku ub[iegłego] r[oku] oceniane są w ko-
łach zachodnich dyplomatów jako bardzo sprzyjające dla dalszego rozszerzania 
ich działalności w tym kierunku [działalności szpiegowskiej – P.P.] i śmielszego 

256 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
257 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat dzia-
łalności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 2–14.
258 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
259 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych metod działa-
nia zachodnich dyplomatów w Polsce, [czerwiec 1963 r.], k. 42–50.
260 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
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nawiązywania bezpośrednich kontaktów z obywatelami polskimi”261. Odwilż 
i wzrost wymiany osobowej Polski z zagranicą rzeczywiście znacznie zwiększyły 
aktywność zachodnich ambasad i poziom kontaktów z Polakami.

Z racji wykonywania czynności dyplomatycznych okazji do bezpośrednich 
spotkań z Polakami nie brakowało. Do kontaktów dyplomatów z Polakami do-
chodziło najczęściej, według raportu Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z 1964 r., w trzech sytuacjach: na oficjalnych i towarzyskich przyjęciach, przy 
załatwianiu przez polskich petentów spraw w placówkach oraz przy załatwia-
niu przez dyplomatów spraw w instytucjach polskich262. W innych materiałach 
można odnaleźć następujące główne kategorie i formy kontaktów z Polakami: 
oficjalne rozmowy reprezentacyjne prowadzone przez dyplomatów (m.in. z poli-
tykami, ludźmi kultury, handlu, intelektualistami); oficjalne wizytacje terenowe; 
kontakty administracyjno-urzędowe (z Polakami pragnącymi coś załatwić w da-
nej placówce czy skorzystać z biblioteki); stypendialne oraz kontakty z cudzo-
ziemcami przebywającymi w Polsce263. (Dokument nr 51)

Według jeszcze innej typologii wyróżniano relacje oficjalne i służbowe, nawią-
zywane przez dyplomatów przy różnych wizytach kurtuazyjnych, rozmowach, 
negocjacjach dyplomatycznych czy handlowych, a także podczas często organi-
zowanych oficjalnych przyjęć i uroczystości (np. rocznicowych, narodowych). 
Na tej płaszczyźnie trudno było jednak uzyskać bardziej szczegółowe wiadomo-
ści. Łatwiejszy dostęp do tego typu danych umożliwiały spotkania służbowo- 
-towarzyskie: z racji pełnionych funkcji pewną grupę obywateli polskich oficjal-
nie zapraszano na koktajle, przyjęcia, spotkania branżowe (np. dla lekarzy czy 
socjologów) lub na zamknięte dla ogółu imprezy organizowane w ambasadach264. 
Środowisko to było w miarę stałe, co rodziło głębsze znajomości i wzbogacało 
kontakt służbowy o wymiar towarzyski. Toczone podczas rautów dyskusje i wy-
miany poglądów, w ramach niezobowiązujących spotkań przy kieliszku, mogły 
przynosić bogaty zbiór ciekawych informacji i plotek. Na przykład w informacji 
Departamentu II MSW z maja 1958 r. podkreślano: „na wspomniane przyjęcia 

261 AIPN, 0297/43, t. 270, Biuro „C” MSW, Analiza wywiadowczej penetracji terenu przez perso-
nel placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych za rok 1956, [1957 r.], k. 3.
262 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 2.
263 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 17–18).
264 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 71–74.
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zapraszani są obywatele polscy zajmujący odpowiedzialne stanowiska państwowe 
oraz redaktorzy poważnych dzienników czy czasopism polskich. Analiza prze-
biegu tych przyjęć wskazuje, iż są one wykorzystywane przez organizatorów dla 
zbierania bądź potwierdzania już posiadanych interesujących ich wiadomości 
o polityce zagranicznej i wewnętrznej prowadzonej przez rząd PRL”265. Nierzad-
ko jednak bankietowe konwersacje sprowadzały się – co zupełnie naturalne – do 
zwykłych small talks, a polskie służby na siłę próbowały wydobyć z nich przydat-
ne operacyjnie informacje. (Dokument nr 91)

Takie służbowo-towarzyskie relacje przeradzały się nieraz w kontakty prywat-
ne, wychodzące poza sferę placówek. Kontrwywiad przyznawał, że tego typu 
stosunki rodziły się bardzo często i obejmowały stosunkowo szerokie grono osób, 
co stanowiło naturalną przeszkodę dla działań polskich służb. W tym gronie 
znajdowali się przeważnie reprezentanci inteligencji: literatów, dziennikarzy, na-
ukowców, artystów, lekarzy itp. – a więc przedstawiciele najbardziej interesują-
cych dla zachodnich wywiadów środowisk. Poszczególne placówki miały przy 
tym swoje preferencje, np. w 1978 r. MSW przekonywało, że pion polityczny 
ambasady francuskiej starał się skupić wokół placówki środowisko arystokracji 
i tradycyjnej finansjery, od dawna sympatyzujące z Francją266.

Znany nam II sekretarz ds. prasowych ambasady brytyjskiej sir Rodric Braith-
waite podkreśla, że przyjęcia organizowano często i regularnie, zapraszając na 
nie polskich przyjaciół. „Na nasze pożegnalne party przed wyjazdem do Anglii 
zaprosiliśmy wszystkich naszych znajomych” – wspomina267. Według wiedzy 
Departamentu II MSW listę gości zapraszanych na tego typu imprezy ustala-
no w ambasadach w porozumieniu z poszczególnymi dyplomatami, którzy pro-
ponowali zaproszenie osób spośród grona swoich kontaktów bądź też osób, na 
których poznaniu im zależało268. Często zapewne zdarzało się po prostu tak, że 
zapraszano ustalone już grono najlepszych znajomych, bez sugerowanego przez 
kontrwywiad „cynicznego” planowania.

Przyjęcia jako forma zdobywania informacji były tym bardziej cenne, że or-
ganizowano je bardzo często. Kontrwywiad przypuszczał, że ważniejsi dyploma-
ci amerykańscy urządzali mniej lub bardziej oficjalne parties nawet kilka razy 

265 AIPN, 01062/19, t. 4, Informacja Departamentu II MSW, 24 V 1958 r., k. 146.
266 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 71–74.
267 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
268 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych metod działa-
nia zachodnich dyplomatów w Polsce, [czerwiec 1963 r.], k. 42–50.
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w miesiącu269. Według innych danych liczba tych prywatnych przyjęć, organizo-
wanych tylko przez dyplomatów amerykańskich, przekraczała sto rocznie; przy 
czym z reguły odbywały się one w prywatnych lokalach cudzoziemców. Oficjalne 
przyjęcia w ambasadzie organizowano nieco rzadziej, średnio kilkanaście razy na 
rok. Jak złośliwie zauważano w materiałach SB, polscy goście niekiedy z trudem 
mogli o własnych siłach wyjść z takich rautów, koktajli i buffet dinners270.

Według obliczeń kontrwywiadu tylko w 1969 r. przez salony amerykańskiej 
ambasady i prywatne mieszkania dyplomatów przewinęło się co najmniej tysiąc 
obywateli polskich, z czego ok. stu gościło na przyjęciach co najmniej dwukrot-
nie. Liczby te nie obejmowały interesantów konsulatu, osób zwiedzających wy-
stawy, korzystających z biblioteki, laboratorium językowego czy kina. Najbar-
dziej aktywni dyplomaci utrzymywali po kilkadziesiąt znajomości owocujących 
zaproszeniami, choć zdaniem SB tylko niektóre z nich miały bardziej systema-
tyczny charakter. Miesięcznie organizowali przeciętnie 2–3 przyjęcia (uczestni-
czyli też w imprezach swoich kolegów)271.

Kilka lat wcześniej w Departamencie II MSW szacowano, że w czasie czte-
roletniej kadencji francuskiego ambasadora Etienne’a Burina des Roziersa na 
placówce w Warszawie, przez salony jego rezydencji przewinęło się ok. 2500 
obywateli polskich. Około stu z nich stało się stałymi bywalcami imprez orga-
nizowanych przez ambasadę272. Polacy tym chętniej kontaktowali się z tą pla-
cówką, że Francja, dystansująca się od polityki USA i NATO, była uważana 
za „bezpieczniejszą”, więc kontaktów z jej przedstawicielstwem nie postrzegano 
jako tak ryzykowne jak stosunki z dyplomatami brytyjskimi czy amerykańskimi.

W wypadku brytyjskim na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
najaktywniejszym w organizowaniu przyjęć dyplomatą był znany nam sekretarz 
ambasadora Hendersona Colin Budd, przebywający w Polsce od 1969 r. (Do-
kument nr 80) Dwa–trzy razy w tygodniu wydawał on obiady w warszawskich 
restauracjach, a przeciętnie dwukrotnie w ciągu miesiąca organizował przyjęcia 
w swym domu. Dodatkowo cztery razy w roku przygotowywał u siebie duże 

269 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 43–44).
270 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 62–63).
271 AIPN, 01062/35, t. 20, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności ambasady 
USA w Polsce, 16 II 1970 r., k. 294–307.
272 Ibidem, t. 5, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności francuskich placówek 
w Polsce, [sierpień 1966 r.], k. 339–343; ibidem, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na 
temat nowych metod działania zachodnich dyplomatów w Polsce, [czerwiec 1963 r.], k. 42–50.
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spotkania towarzyskie z udziałem ambasadora, w których uczestniczyło po kil-
kadziesiąt osób. Kontrwywiad przypuszczał, że ambasada wspierała finansowo 
swego dyplomatę w tej działalności. Innym aktywnym pracownikiem placówki 
w tym czasie był II sekretarz ds. kulturalno-prasowych Nigel James Thorpe, któ-
ry przyjechał do Polski w 1970 r. i szybko nawiązał ok. czterdziestu regularnych 
znajomości. Według nieco ogólniejszych danych w 1973 r. ambasada brytyjska 
przygotowała 35 dużych przyjęć z udziałem Polaków (najczęściej związanych za-
wodowo z handlem), z czego 21 firmował swym nazwiskiem ambasador273. 

O tym, jaką wagę przywiązywano do przyjęć, świadczył fakt, że po ważniejszych 
spotkaniach dyplomaci USA musieli wypełnić specjalny formularz, kierowany do 
kartoteki osobowej ambasady. W formularzu dyplomata informował, z kim i gdzie 
odbył rozmowę, czego ona dotyczyła, jak należało ją ocenić i kto mógłby się nią 
zainteresować274. W MSW zauważano zarazem, że na licznych imprezach organi-
zowanych przez zachodnie placówki dyplomatyczne stale zjawiali się pracownicy 
attachatu wojskowego, nawet jeśli temat spotkania nie miał nic wspólnego z ich 
pracą. Celem ich obecności było nawiązywanie kontaktów i znajomości z polskimi 
gośćmi, często za pośrednictwem pracowników attachatu kulturalnego czy poli-
tycznego, którzy wcześniej poznali zaproszonych Polaków275.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że bardzo często przyjęcia nie przynosi-
ły wielu korzyści wywiadowczych i służyły tylko swym pierwotnym funkcjom. 
Przynajmniej czasami oficerowie polskiego kontrwywiadu przeceniali znaczenie 
towarzyskich spotkań czy przyjęć i nie chcieli przyjąć do wiadomości, że na pie-
czołowicie nieraz zabezpieczanych operacyjnie imprezach prowadzono po prostu 
niezobowiązujące rozmowy o niczym. (Dokument nr 90)

Elitarno-intelektualny charakter miały, obok przyjęć, również systematyczne 
spotkania niektórych dyplomatów z wyselekcjonowanymi znajomymi. W mate-
riałach MSW można znaleźć stwierdzenie, że pracownicy attachatów politycz-
nych, kulturalnych i prasowych prowadzili pewnego rodzaju „salony” dla pol-
skich intelektualistów, gdzie dochodziło do regularnych spotkań. Trudno, rzecz 
jasna, zdefiniować pojęcie owego „salonu” – na pewno nie miał on formy insty-
tucjonalnej. Tego typu funkcję mogły pełnić np. dyskusje po seansach filmowych 

273 AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności w Polsce 
ambasady Wielkiej Brytanii, British Council oraz ambasady Kanady w 1971 r., [luty 1972 r.], 
k. 1–20.
274 AIPN, 01062/35, t. 20, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności ambasady 
USA w Polsce, 16 II 1970 r., k. 294–307.
275 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. hab. 
Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 35).
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organizowanych przez daną ambasadę. Z reguły przy takich seansach wręczano 
przybyłym kolorowe broszury. W latach osiemdziesiątych rozpowszechniły się 
też bardziej kameralne pokazy wideo, na które zapraszano głównie dziennikarzy 
i naukowców276.

Szerszy charakter i większą częstotliwość miały rozmowy dyplomatów z polski-
mi znajomymi w cztery oczy (lub w nieco szerszym gronie), prowadzone w loka-
lach gastronomicznych. Nie powinny nas zmylić cząstkowe dane zawarte w doku-
mentacji SB, według których np. w 1973 r. brytyjscy dyplomaci odbyli zaledwie 
siedemnaście bezpośrednich rozmów z Polakami w lokalach gastronomicznych277. 
Był to tylko wierzchołek góry lodowej. Najczęściej to cudzoziemcy zapraszali Po-
laków i płacili, już na starcie zyskując dług wdzięczności tych ostatnich. Miła at-
mosfera i alkohol dodatkowo rozwiązywały języki. W połowie lat osiemdziesiątych 
ulubionymi lokalami wybieranymi przez dyplomatów były restauracja SPATiF-u, 
a także „Kuźnia” w Wilanowie. W tej pierwszej II sekretarz ds. politycznych am-
basady Wielkiej Brytanii David Manning (podejrzewany przez SB o pracę dla wy-
wiadu brytyjskiego) wydał w 1973 r. kilkanaście większych obiadów. W gwarnym 
lokalu łatwiej było uniknąć podsłuchu, a kontrwywiadowi utrudniało to prowa-
dzenie inwigilacji278. Wybór tych miejsc miał zatem wiele zalet, umożliwiał swo-
bodną konwersację poza ramami spotkań urzędowych. Warto zdać sobie sprawę, 
że spotkanie w restauracji stanowiło przy tym wyraźny wabik: wielu zapraszanych 
na obiad czy kawę Polaków, z których część zmagała się z trudnościami finansowy-
mi, uważało taką propozycję po prostu za atrakcyjną.

W połowie lat siedemdziesiątych kontrwywiad oceniał, że spotkania przy kawie 
były w sumie najczęstszą formą rozmów dyplomatów (przynajmniej brytyjskich) 
z wytypowanymi dziennikarzami, uczonymi czy artystami279. Jak mogliśmy się za-
razem przekonać, dane statystyczne zawarte w materiałach SB prezentowały się 

276 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 21–22; AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-praso-
wego ambasady amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 
1980–1985, Legionowo 1987, b.p. (s. 63–64).
277 AIPN, 01211/27, Informacja Wydziału II Departamentu II MSW na temat działalności 
pionu politycznego ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie w 1973 r., 10 I 1974 r., k. 117–123.
278 AIPN, 01211/26, t. 2, Departament II MSW, Informacja Departamentu II MSW na te-
mat działalności pionu politycznego ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie w 1973 r.,  
10 I 1974 r., k. 138–144; zob. ten sam dokument w: AIPN, 01228/2876, t. 1, k. 99–105; zob. 
też AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 61).
279 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb 
wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 34).
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raczej skromnie – liczby nie robią wrażenia. Na pewno odkrywano tylko niektóre 
ze spotkań, a kryteria użyte do obliczeń nie są jasne. (Dokument nr 85, 93)

Bardzo ważnym celem tego typu zachowań dyplomatów było poznawanie na-
strojów społecznych w innych niż centralny regionach Polski. Dlatego ich podróże 
poza Warszawę nie ograniczały się do penetracyjnych wyjazdów attaché wojskowych 
w ramach wywiadu wizualnego. Oficerowie kontrwywiadu dostrzegali również zu-
pełnie jawne i legalne „podróże sondażowe” (według terminologii SB), w czasie 
których dyplomaci kontaktowali się z możliwie jak najbardziej zróżnicowanymi 
środowiskami lokalnymi: od opozycjonistów, przez młodzież i kadrę akademicką, 
po przedstawicieli lokalnego aparatu partyjno-państwowego280. Dyplomaci często 
zatrzymywali się w małych miejscowościach, częstowali ciekawskich papierosami, 
prowadzili rozmowy. Czasem proponowali podwiezienie samochodem, odwiedzali 
lokalne kawiarnie, a nawet zajeżdżali do zagród chłopskich (zwłaszcza gdy nie byli 
obserwowani), gdzie wypytywali o zbiory, funkcjonowanie PGR-ów. Polskie służ-
by donosiły, że goście czasem pobierali nawet próbki gleby281. (Dokument nr 9) 
Departament II obliczał, że tylko między wrześniem a listopadem 1985 r. sami 
Amerykanie odbyli ponad 20 podróży tego typu282.

W latach osiemdziesiątych – okresie pogłębiającej się zapaści gospodarczej 
PRL – jednym z priorytetowych zagadnień rozpoznawanych w ramach tego ro-
dzaju wyjazdów terenowych stały się kwestie ekonomiczne: głównie dotyczące 
podejmowanych reform, powiązań w ramach RWPG, relacji z Międzynarodo-
wym Funduszem Walutowym oraz możliwości spłaty zadłużenia przez Polskę. Te 
kwestie interesowały przede wszystkim Amerykanów, i to nie tylko pracowników 
pionu handlowego ambasady, ale również inne komórki. Głównym i całkowicie 
legalnym źródłem informacji tego rodzaju byli przedstawiciele państwowych in-
stytucji gospodarczych różnych szczebli oraz ekonomiści, uczeni i dziennikarze 
specjalizujący się w tematyce gospodarczej, ale nie unikano także podejmowania 
tych tematów z innymi grupami czy nawet przypadkowo napotkanymi rozmów-
cami. Kontrwywiadowi udało się dotrzeć do zestawu pytań, jakimi posługiwali 
się Amerykanie w październiku 1985 r., w czasie wyjazdów sondażowych. Doty-
czyły one przede wszystkim opinii napotkanych osób na temat reformy gospo-
darczej zapowiedzianej przez IX Zjazd PZPR, jej skuteczności i korzyści, jakie 

280 AIPN, 0731/12, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący wy-
jazdów penetracyjno-sondażowych dyplomatów USA, 27 XI 1985 r., k. 80–81.
281 AIPN, 0297/43, t. 270, Biuro „C” MSW, Analiza wywiadowczej penetracji terenu przez 
personel placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych za rok 1956, [1957 r.], 
k. 10–11.
282 AIPN, 0731/12, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący wy-
jazdów penetracyjno-sondażowych dyplomatów USA, 27 XI 1985 r., k. 80–81.
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niosła, ewentualnego przyspieszenia i planów władz z nią związanych, roli rządo-
wej Komisji ds. Reformy Gospodarczej itp.283

„Podróże sondażowe” organizowano niekiedy z udziałem kierownictwa pla-
cówki, np. amerykański chargé d’affaires John R. Davis w 1985 r. udał się w tour-
née po terenach województw gdańskiego, koszalińskiego i szczecińskiego, gdzie 
kontaktował się m.in. z przedsiębiorstwami resortu gospodarki morskiej i lokal-
nymi władzami administracyjnymi. Można by do tej kategorii zaliczyć również 
wspominane wypady jednego z jego poprzedników, Johna A. Gronouskiego. 
Najczęściej jednak podróżowali w pojedynkę pracownicy pionu ekonomicznego 
ambasady (i konsulatów)284.

Stosowane przez SB klasyfikacje okazują się dość sztuczne – „podróże son-
dażowe” mogły, rzecz jasna, łączyć się z innymi typami wyjazdów: od oma-
wianych już oficjalnych delegacji, po wypady penetracyjne. W tym kontekście 
świetną okazją do zapoznawania się np. ze środowiskiem polskich pracow-
ników wielkich zakładów były oficjalne kontrole sanitarne przedsiębiorstw 
eksportujących mięso do USA285. Po wprowadzeniu stanu wojennego waga 
tych kontroli wzrosła, wobec ograniczeń innych form kontaktowania się ze 
społeczeństwem polskim286.

Jak zaznaczaliśmy, znakomitą okazją do nawiązywania kontaktów z Polakami 
były załatwiane na miejscu, w placówce, sprawy służbowe, a szczególnie regular-
ne i wyjątkowo liczne spotkania w kwestiach wizowych. Umożliwiały one pra-
cownikom przedstawicielstw dyplomatycznych przeprowadzanie wielu rozmów 
i wyszukiwanie ciekawych źródeł informacji. Kontakty wizowe okazywały się po-
nadto o tyle przydatne, że zgłaszający się do placówki Polacy występowali w roli 
petentów, byli więc zainteresowani jak najlepszym zaprezentowaniem się przed 
zachodnim urzędnikiem. Zależność ta w jeszcze większym stopniu występowa-
ła przy załatwianiu rzadszych i o wiele bardziej skomplikowanych spraw, np. 
związanych z emigracją do danego państwa287. (Dokument nr 90) Jednocześnie 
sprawy tego typu dawały pewne pole manewru polskim służbom: podstawiony 
interesant mógł niekiedy rokować szanse na podjęcie kontrwywiadowczych dzia-
łań ofensywnych. (Dokument nr 102)

283 AIPN, 0731/15, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat penetracyjno-son-
dażowej działalności dyplomatów USA, 14 IV 1986 r., k. 21–28.
284 Ibidem.
285 AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przykładzie 
ambasady USA w Warszawie, Warszawa 1989 r., b.p. (s. 68).
286 Por. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 200 i n.
287 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 44).
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Petenci, chcąc zaimponować rozmówcom, potrafili (najczęściej bez zamiaru 
przekazywania wywiadowczych informacji), dzielić się poufnymi nieraz spostrze-
żeniami i danymi, nie omieszkując krytykować ustroju państwowego, w którym 
przyszło im żyć. Często wpadali też w sidła urzędników konsularnych, zadających 
szczegółowe pytania, proszących o komentarze i opinie288. Nierzadko zdarzało 
się, że w czasie rozmów prowadzonych z polskimi interesantami w ambasadach 
dyplomaci próbowali zadawać zupełnie niezwiązane z tematem pytania – zwłasz-
cza w przełomowych momentach politycznych. Na przykład radca attachatu 
handlowego Francji Jean Caillot w czasie spotkania z pewnym mieszkańcem Ka-
towic w budynku ambasady zadawał pytania dotyczące internowanych, sytuacji 
w dużych zakładach pracy (np. w Hucie „Katowice”), zaopatrzenia rynku żyw-
nościowego oraz działalności podziemnych struktur „Solidarności”289.

O skali zjawiska i możliwościach, jakie dawały kontakty w sprawach urzędo-
wych, świadczy fakt, że w latach 1950–1975 tylko do USA, gdzie nie było łatwo się 
dostać, wyjechało na pobyt stały lub czasowy ponad 100 tys. obywateli polskich290 
– a przecież liczba ta nie uwzględnia wniosków odmownych. Z kolei do pionu 
konsularnego ambasady brytyjskiej w Warszawie na początku lat siedemdziesią-
tych dziennie przychodziło od kilkudziesięciu (w zimie) do stu kilkudziesięciu in-
teresantów291. Jak już w 1989 r. obliczało MSW, w latach 1980–1981 w ramach 
emigracji terytorium Polski opuściło ok. 800 tys. osób – a przecież wiele z nich 
musiało załatwiać w ambasadach kwestie wizowe292. Dobrze pokazuje to ogrom 
możliwości, jakie procedury związane z przyznawaniem wiz oferowały ambasa-
dom w kontaktach z obywatelami polskimi. Stan wojenny znacznie ograniczył te 
perspektywy, ale po kilku latach liberalizacja reżimu ponownie zwiększyła liczbę 
wyjazdów293.

288 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 20–21.
289 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. hab. 
Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 97–98).
290 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 2.
291 AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności w Polsce am-
basady Wielkiej Brytanii, British Council oraz ambasady Kanady w 1971 r., [luty 1972 r.], k. 1–20.
292 AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przykładzie am-
basady USA w Warszawie, Warszawa 1989, b.p. (s. 61). W rzeczywistości te liczby były jeszcze 
wyższe, por. D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010, s. 490, 
tabela 12. Trzeba przy tym pamiętać, że duża część emigrantów – trudno określić, jak wielka – 
opuszczała Polskę bez załatwienia formalności wizowych, realizowanych już za granicą.
293 Zob. D. Stola, Kraj bez wyjścia?…, s. 333–355.
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Inną dogodną urzędową metodą zdobywania informacji od Polaków były pro-
cedury związane z programami wymiany naukowo-technicznej i kulturalnej. Na 
przykład kandydaci na liczne stypendia francuskie musieli odbyć w ambasadzie 
Republiki egzamin językowy, podczas którego egzaminator zdobywał szczegóło-
we informacje o rozmówcy. Jako dowód na wykorzystywanie tych egzaminów 
przez służby wywiadowcze podawano w SB stwierdzony fakt, że podczas prowa-
dzonych we Francji z przebywającymi tam stażystami rozmów werbunkowych 
francuscy funkcjonariusze wykorzystywali informacje, które stypendysta przeka-
zał tylko w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. W początkach lat siedemdziesiątych 
podejrzewano zarazem, że ówczesny kierownik pionu kulturalnego ambasady 
Francji był „wyższym oficerem francuskich służb specjalnych”294.

Na ogólnym poziomie wypada przypomnieć, że nierzadko nawet zupełnie 
przypadkowe i niewinne spotkanie zachodniego dyplomaty z Polakiem mogło 
przynieść sporą porcję interesujących informacji – czasami nie tylko dla cudzo-
ziemca, ale i dla SB. W przykładzie przytaczanym w dokumencie z 1985 r. se-
kretarz attachatu wojskowego Francji, załatwiając sprawę ubezpieczenia samo-
chodów ambasady w przedsiębiorstwie „Warta”, wciągnął do rozmowy jednego 
z wysokich urzędników firmy, będącego zarazem kontaktem służbowym SB, 
a potem próbował się do niego dodzwonić. Polak, tłumacząc, dlaczego nie mógł 
odpowiedzieć na telefon, wyjaśnił, że musiał wyjechać w rejon województwa zie-
lonogórskiego, gdzie zajmował się wypadkiem spowodowanym przez żołnierza 
radzieckiego. Sekretarz attachatu zainteresował się tą sprawą. Zainteresowanie to 
znacznie wzrosło, gdy przedsiębiorca w żartach powtórzył plotkę, jakoby uszko-
dzony samochód konwojował ciężką rakietę, która zburzyła przydrożny dom. 
Dwa dni później sekretarz wraz z zastępcą attaché wojskowego osobiście przybył 
do siedziby „Warty” pod pretekstem dokonania przelewu. Francuzi próbowali 
dowiedzieć się czegoś więcej na temat owego wypadku, ale zdawszy sobie sprawę, 
że chodziło o żart, wycofali się295.

Warto zauważyć, że w obliczu tego typu kontaktów polskie służby pozosta-
wały praktycznie bezradne. Mogły się o nich dowiedzieć tylko wtedy, gdy pol-
skim rozmówcą dyplomatów był informator SB lub wtedy, gdy dany dyplomata 

294 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych metod działania 
zachodnich dyplomatów w Polsce, [czerwiec 1963 r.], k. 42–50; zob. też, AIPN, 001708/1580, 
Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników dyplomatycznych amba-
sady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–1980, Legionowo 1982, b.p. 
(s. 22).
295 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 21–22).
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był wnikliwie śledzony. Z kolei, jak wiemy, państwa zachodnie, widząc korzyści 
wynikające z przygodnych rozmów z Polakami, starały się przysyłać nad Wisłę 
osoby znające język polski (np. Francuzi pod koniec lat siedemdziesiątych mieli 
wprowadzić zasadę, że pracownikami attachatów wojskowych mogą zostać tylko 
ci, którzy celująco zaliczyli egzamin językowy296). To dyplomaci mieli na tym 
polu wyraźną inicjatywę.

Zarówno świadkowie epoki, jak i dokumenty MSW bardzo często wskazu-
ją, że podczas spotkań z polskimi obywatelami dyplomaci mogli uzyskać cenne 
informacje głównie z tego powodu, iż tym pierwszym zazwyczaj rozwiązywały 
się języki. Jak donosił tajny współpracownik SB „Wawrzyniak” w maju 1960 r., 
II sekretarz ambasady brytyjskiej Rodric Braithwaite podczas jednego z przyjęć, 
zorganizowanego 6 maja 1960 r., na pytanie, skąd tak dobrze orientuje się w za-
kulisowych walkach w PZPR, odparł: „tak to już jest, iż bardzo często Polacy 
dużo szczerzej rozmawiają z cudzoziemcami niż między sobą i dlatego bywa, że 
wiedzą oni nieraz dużo więcej od samych Polaków”297.

Sam bohater tego raportu, sir Rodric, zwraca uwagę na szczególną otwartość 
Polaków: „muszę mocno podkreślić, że w żadnym innym kraju komunistycznym 
nie mogło się zdarzyć, by poważny redaktor legalnej gazety jawnie rozmawiał 
z młodym zachodnim dyplomatą i proponował mu poznanie kolejnych osób. Po 
zapoznaniu pierwszych osób poszło już łatwo – poznany Polak mówił: «musi Pan 
jeszcze koniecznie poznać…» – i tak tworzyła się grupa znajomych. Na pewno 
pomocne było to, że wraz z żoną byliśmy młodzi: rozmawialiśmy przeważnie 
z Polakami, którzy byli od nas o wiele starsi i pewnie mówili nam takie rzeczy, 
których nie powiedzieliby rówieśnikom”298. W innym miejscu Braithwaite po-
wtarza: „kontaktowałem się o wszystkich porach dniach i nocy z najróżniejszymi 
grupami ludzi. Było to coś, co nie miałoby większego sensu w Moskwie. W Pol-
sce mogłeś być niemal pewien, że jeśli nie zrobisz nic rzeczywiście głupiego, bę-
dziesz mógł zachować pewną wolność. Mogłeś być niemal pewien, że władze 
uznały, iż wsadzanie ludzi do więzień stało się politycznie niemądre, bo groziło 
pogorszeniem relacji z Zachodem”299. W tym kontekście rozmowy z Polakami 
bardzo zyskiwały na znaczeniu, w porównaniu do sytuacji w innych krajach blo-
ku wschodniego.

296 Ibidem.
297 AIPN, 01062/19, t. 7, Doniesienie agenturalne, źródło: „Wawrzyniak”, 12 V 1960 r., 
k. 62–64.
298 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r. 
299 Wywiad Johna W. Hutsona z sir Rodrikiem Braithwaite’em (1998 r., uzupełnienia 2007 r.) 
w ramach British Diplomatic Oral History Programme (http://www.chu.cam.ac.uk/archives/
collections/BDOHP/Braithwaite.pdf (dostęp: 7 VIII 2012 r.).
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Kontrwywiad, świadomy zagrożeń, jakie płynęły dla polskich służb z kontak-
tów dyplomatów z Polakami (zwłaszcza z tymi, którzy lubili rozmawiać), dążył do 
ograniczania skali tego zjawiska. Jak wiemy, najczęściej wykorzystywaną metodą 
było przeprowadzanie z niektórymi osobami tzw. rozmów ostrzegawczych. W ich 
wyniku przepytywane osoby podpisywały niekiedy oświadczenie dotyczące cha-
rakteru swoich spotkań ze środowiskami dyplomatycznymi. (Dokument nr 83)

Licząc się z działaniami kontrwywiadu, zachodnie placówki również ze 
swej strony zachowywały środki ostrożności w kontaktowaniu się z Polakami 
– zwłaszcza tymi, którzy przychodzili do samych ambasad. Do tych kontaktów 
wyznaczano tylko określonych pracowników (przede wszystkim z korpusu dy-
plomatycznego), zakazując innym (głównie z grupy urzędników pracujących 
z tajnymi dokumentami) jakichkolwiek relacji z obywatelami polskimi. Każda 
rozmowa z Polakiem miała być przez przedstawicieli tej drugiej grupy raporto-
wana kierownictwu. Nieprzestrzeganie tych przepisów mogło implikować wręcz 
wydalenie z Polski300. Dyplomaci szczególnie ostrożnie podchodzili do Polaków, 
którzy zbyt usilnie próbowali nawiązać z nimi kontakt lub manifestacyjnie de-
monstrowali wrogość wobec PRL. Obawiano się prowokacji – o czym będzie 
jeszcze mowa. Tutaj zauważmy, że przeważnie (acz nie zawsze) zrywano też kon-
takty z osobami, które przyznały, iż były indagowane przez SB301.

W interesującym nas okresie kontrwywiad nie ustawał w wysiłkach obliczenia, 
jak wiele kontaktów – wszelkiego typu – utrzymywali inwigilowani dyplomaci. 
Według szacunków MSW, w połowie lat sześćdziesiątych pojedynczy dyploma-
ta w ciągu pół roku był w stanie nawiązać średnio 30–40 nowych kontaktów 
z obywatelami polskimi302. Jeśli przemnożymy tę liczbę przez kilkaset osób pra-
cujących w warszawskich ambasadach, otrzymamy wielotysięczny tłum Polaków, 
związanych mniej lub bardziej luźno z zachodnimi przedstawicielstwami, stano-
wiących naturalny przedmiot zainteresowania kontrwywiadu i Biura „B”.

Ze skali zjawiska zdawano sobie sprawę w SB, choć zbiorcze dane, jakie moż-
na znaleźć w źródłach, wydają się zaniżone. I tak w listopadzie 1966 r. Wydział V 
Departamentu II MSW doliczył się 1528 trwalszych kontaktów utrzymywa-
nych przez zachodnich dyplomatów z obywatelami polskimi (USA: 720, Wielka 
Brytania: 130, Francja: 208, Włochy: 85, Izrael: 204, inne: 181). Najliczniejszą 

300 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 96.
301 AIPN, 01228/2876, t. 1, Informacja Departamentu II MSW w sprawie działalności pionu 
politycznego ambasady Wielkiej Brytanii w 1973 r., 10 I 1974 r., k. 99–105.
302 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 20–21.
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grupę stanowili naukowcy (328 osób) i dziennikarze (164 osoby). Zauważano, 
że liczby te znacznie wzrosły od 1965 r.303 Tendencja wzrostowa utrzymywała się: 
w 1989 r. kontrwywiad szacował, że w latach osiemdziesiątych każdy z pracow-
ników dyplomatycznych pionów politycznego, kulturalno-prasowego, ekono-
micznego i naukowego ambasady USA w Warszawie utrzymywał systematycznie 
średnio 200–300 kontaktów z obywatelami PRL304. Z kolei w samym 1985 r. 
Biuro „B” ustaliło właścicieli 1806 samochodów, którzy przebywali w ambasa-
dzie USA z powodów pozaurzędowych305. Liczenie pojazdów było stosunkowo 
łatwą metodą szacunkową, choć obejmowało tylko zmotoryzowanych gości.

W tym okresie nasiliły się szczególnie znajomości z osobami, które SB zalicza-
ła do opozycji. Liczba kontaktów zachodnich dyplomatów z tą kategorią wzrosła 
z ok. 1500 w 1986 r. do ok. 4 tys. w następnym roku306. Wiązało się to zapewne 
z coraz bardziej jawną działalnością części opozycyjnych środowisk. Niemniej 
jednak rok później liczba ponownie wróciła do poziomu 1500307 – a może SB 
nie była już tak dokładna w liczeniu?

Czynione przez MSW szacunki obejmowały aktywność zarówno poszczegól-
nych ambasad, jak i dyplomatów. W styczniu 1979 r. naczelnik Wydziału III De-
partamentu II MSW przekazał naczelnikowi Wydziału II Biura „C” MSW osiem 
teczek materiałów z lat 1966–1974, zawierających dane personalne osób kwa-
lifikowanych jako „kontakty” Przedstawicielstwa Handlowego/ambasady RFN 
w Polsce308. Były to osoby objęte obserwacją – a więc zestawienie nie obejmowało 
wszystkich obywateli polskich kontaktujących się z urzędnikami niemieckimi, 
tylko tych uznanych za podejrzanych. Co jednak charakterystyczne, owa obser-
wacja w większości przypadków sprowadzała się do „odprowadzenia” figuranta 
z przedstawicielstwa do miejsca zamieszkania i ustalenia jego tożsamości – naj-
częściej na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu, adresu zamieszkania 

303 AIPN, 01062/24, t. 8, Zestawienie kontaktów zachodnich placówek dyplomatycznych, spo-
rządzone przez Wydział V Departamentu II MSW, 24 XI 1966 r., k. 92.
304 AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przykładzie am-
basady USA w Warszawie, Warszawa 1989, b.p. (s. 64).
305 AIPN, 01521/2680, Lechosław Kwiatkowski, Marek Poklepa, Udział tajnej obserwacji ze-
wnętrznej w procesie rozpoznawania i wykrywania wywiadowczej działalności pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie w latach 1983–1985, Legionowo 1987, b.p.  
(k. 72).
306 AIPN, 0731/25, Materiał Departamentu II MSW do wystąpienia ministra spraw we-
wnętrznych na rocznej odprawie kierowniczej kadry resortu spraw wewnętrznych, 9 XII 1987 r., 
k. 90–96.
307 AIPN, 0731/30, Przeciwdziałania kontrwywiadu MSW wrogiej aktywności służb specjal-
nych NATO w latach 1980–1988 (II wersja), [wrzesień 1988 r.], k. 1–6.
308 AIPN, 0236/452, t. 1, Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do naczel-
nika Wydziału II Biura „C” MSW, 11 I 1979 r., k. 4.
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i rysopisu (porównanie zdjęć operacyjnych z fotografiami gromadzonymi przez 
Biuro Dowodów Osobistych) lub czasami po prostu wylegitymowania (przy 
pomocy funkcjonariusza MO). Czasem tylko – głównie z powodu ograniczeń 
kadrowych – decydowano się na przeprowadzenie rozmowy profilaktycznej 
z figurantem309.

Dołączona do przekazywanych teczek lista figurantów zawierała 92 nazwiska 
– w zdecydowanej większości byli to Polacy (choć część miała rodzinne powią-
zania z RFN), a także kilku cudzoziemców310. Z grupy tej 10 osób szczególnie 
wyraźnie podejrzewano o szpiegostwo. Byli to: Jerzy Stawski311, chemik Fry-
deryk Marx312, Wacław Sędziwy313, adwokat Zdzisław Węgliński314, Bogdan 
Ciundziewicki315, Eugeniusz Drogosz316, Andrzej Ostrowski317, obywatel ZSRR 
Michaił Achramowicz318, Stanisław Frydrych319 oraz Witold Zieliński320. Podej-
rzenia te nie oznaczały jednak posiadania dowodów i nie musiały pokrywać się 
ze stanem faktycznym. Warto zwrócić uwagę, że w porównaniu z ogólnymi sza-
cunkami liczby kontaktów lista ta wyglądała skromnie.

Jak wiemy, w placówce brytyjskiej szczególną aktywnością w dziedzinie kontak-
tów cechował się Colin Budd – i to nie tylko na polu przyjęć i imprez. Według 
SB Budd, jako attaché prasowy brytyjskiej ambasady, nawiązał ok. osiemdziesięciu 
kontaktów w środowisku dziennikarskim, artystycznym i studenckim w trudnym 

309 Zob. np. AIPN, 0236/452, t. 5, Notatka z rozmowy przeprowadzonej z Tadeuszem Sawiń-
skim, 8 XII 1971 r., k. 70.
310 AIPN, 0236/452, t. 1, Lista figurantów – kontaktów ambasady RFN w Warszawie z lat 
1966–1974, 11 I 1979 r., k. 5–9.
311 Zob. np. ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do naczelnika 
Wydziału II KW MO we Wrocławiu, 17 X 1964 r., k. 19.
312 Zob. np. AIPN, 0236/452, t. 4, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału II KW MO w Kato-
wicach do naczelnika Wydziału III KW Departamentu II MSW, 13 I 1970 r., k. 62–64.
313 Zob. np. ibidem, t. 2, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do 
naczelnika Wydziału III KM MO w Łodzi, 9 XI 1967 r., k. 3.
314 Ibidem, t. 3, Notatka służbowa dotycząca Zdzisława Węglińskiego, 3 II 1969 r., k. 4–7.
315 Zob. np. ibidem, t. 6, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do 
naczelnika Wydziału II KW MO w Gdańsku, 2 XII 1972 r., k. 14.
316 Zob. np. ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do na-
czelnika Wydziału II KW MO w Bydgoszczy, 25 I 1972 r., k. 24.
317 Zob. np. ibidem, Meldunek operacyjny nr 51/74 KS MO w Warszawie w sprawie założenia 
sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Kornik”, 29 III 1974 r., k. 69.
318 Zob. np. AIPN, 0236/452, t. 7, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu II 
MSW do naczelnika Wydziału II KS MO w Warszawie, 24 X 1973 r., k. 21–22.
319 Zob. np. ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do na-
czelnika Wydziału II KS MO w Warszawie, 20 XI 1973 r., k. 36.
320 Zob. np. ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW do na-
czelnika Wydziału II Departamentu II MSW, 15 I 1973 r., k. 147.
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okresie przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Starannie dobierał swych 
rozmówców, obracając się w kręgu redakcji „Kultury”, „Polityki”, „Perspektyw”, 
„Życia Gospodarczego”, „Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy” czy „Ekspressu Wie-
czornego”. Znał poza tym wielu przedstawicieli inteligenckich elit, m.in. Antoniego 
Słonimskiego i Eryka Lipińskiego. Szukał też kontaktów poza Warszawą, np. wśród 
artystów gdańskiego teatru „Pantomima”. Cel tych działań był jeden: jak najlepsze 
zorientowanie się w bieżącej polityce i gospodarce, a przy okazji w prognozach na 
przyszłość i plotkach. W rozmowie z redaktorem jednego z warszawskich dzien-
ników Budd pytał m.in., dlaczego dziennik nie brał udziału w polemikach przed 
VI Zjazdem PZPR, jak przebiegało spotkanie Władysława Gomułki z redaktorami 
naczelnymi pism codziennych, jakie zmiany zaszły w cenzurze, kto zostanie mini-
strem kultury oraz czy było prawdą, że Jacek Kuroń i Karol Modzelewski opuścili 
więzienie. Podobnych tematów nie brakowało. Na podstawie zebranych informacji 
Budd sporządzał raporty dla londyńskiej centrali wywiadu, m.in. na temat nastrojów 
przed VI Zjazdem partii czy reakcji na podwyżki z grudnia 1970 r. Współpracował 
także z dziennikarzami BBC, przebywającymi służbowo w Polsce321.

Według wiedzy Wydziału II Departamentu II MSW inny brytyjski dyplomata, 
I sekretarz ds. politycznych Ian P. Chalmers, w latach 1970–1972 nawiązał 45 
kontaktów z obywatelami polskimi, przede wszystkim z dziennikarzami, filmow-
cami i przedstawicielami inteligencji. Jednocześnie kontrwywiad przyznawał, że 
z racji intensywnego rozpracowywania kontaktów dwóch innych dyplomatów bry-
tyjskich (Nigela Thorpe’a i Colina Budda) nie starczyło już sił na bliższe przyjrzenie 
się działalności Chalmersa. Wyraźnie dowodzi to ograniczeń w pracy operacyjnej 
Departamentu II i Biura „B”322. Mimo to w wypadku Thorpe’a, którego obserwa-
cja była tak pracochłonna, kontrwywiad doliczył się mniejszej liczby kontaktów: 
41. Jednak aż 29 z tych osób „pozostawało w zainteresowaniu” różnych jednostek 
MSW bądź figurowało (z różnych względów) w kartotekach Biura „C” MSW323.

Niektórzy inwigilowani dyplomaci przejawiali mniejszą aktywność, np.  
III sekretarz ds. handlowych ambasady brytyjskiej Michael Peart, przebywający 
w Polsce w latach 1973–1975, według wiedzy kontrwywiadu utrzymywał stałe 
kontakty z 22 obywatelami polskimi324. Nie była to imponująca liczba jak na 

321 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb wy-
wiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. s. 34–36).
322 AIPN, 01228/2876, t. 1, Informacja Wydziału II Departamentu II MSW na temat działal-
ności Iana Pendera Chalmersa, 23 VI 1975 r., k. 140–156 (z załącznikiem).
323 Ibidem, Notatka informacyjna Wydziału II Departamentu II MSW na temat kontaktów 
Nigela Thorpe’a, 14 VIII 1972 r., k. 192–197.
324 Ibidem, Notatka informacyjna Wydziału II Departamentu II MSW na temat Michaela 
Pearta, 25 IX 1975 r., k. 169–173.
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kogoś, kogo podejrzewano o pracę w służbach wywiadowczych. Z kolei według 
ustaleń kontrwywiadu z początku 1989 r. amerykański attaché wojskowy Den-
nis G. Monroe, kadrowy pracownik DIA, utrzymywał osiemnaście kontaktów 
z Polakami (w liczbie tej znaleźli się m.in. gosposia i nauczyciel gry w tenisa, ale 
też pułkownik z MON) oraz 23 znajomości z cudzoziemcami, przede wszyst-
kim z różnymi attaché innych krajów zachodnich325.

Z oczywistych względów największą skalą kontaktów mogli pochwalić się 
ambasadorowie. Na przykład na początku 1985 r. kontrwywiad doliczył się 136 
obywateli polskich, którzy utrzymywali mniej lub bardziej ścisłe kontakty z fran-
cuskim ambasadorem w Warszawie Jeanem-Bernardem Raimondem326. Trzeba 
jednak pamiętać, że gros tych znajomości realizowało się jedynie na oficjalnym 
poziomie.

Kontrwywiad zwracał uwagę na sygnalizowany już fakt, że szczególne nasile-
nie bezpośrednich kontaktów z Polakami (głównie w postaci przyjęć i obiadów) 
następowało w okresie ważnych wydarzeń politycznych, społecznych czy kultu-
ralnych. Zaobserwowano to zjawisko m.in. w czasie Grudnia ’70, Czerwca ’76 
czy też premiery „Człowieka z marmuru”327. Chodziło rzecz jasna o wychwyce-
nie krążących opinii i panujących nastrojów. W SB odnotowywano wzrost kon-
taktów zachodnich dyplomatów z Polakami także przed takimi wydarzeniami, 
jak X Zjazd PZPR. Zauważono, że personel placówki RFN, z ówczesnym am-
basadorem Franzem Pfefferem na czele, organizował w tym czasie większą niż 
zazwyczaj liczbę przyjęć i koktajli, na które zapraszano m.in. polskich dziennika-
rzy328. Również placówka brytyjska skupiła się na tematyce zjazdu, a jej personel 
otrzymał instrukcje jak najszerszego zdobywania informacji na różnych płasz-
czyznach, zwłaszcza przez kontakty ze środowiskami opiniotwórczymi, wyjazdy 
w teren, przyjęcia i najróżniejsze spotkania329.

Interpretując te informacje, należy jeszcze raz zapytać: czy takie działania 
można traktować jako szpiegostwo, czy jako ogólnie interpretowany wywiad? 

325 AIPN, 0731/31, Informacja Departamentu II MSW na temat kontaktów attaché wojsko-
wego ambasady USA Dennisa G. Monroego, 6 I 1989 r., k. 1–3.
326 AIPN, 0222/191, Notatka służbowa Wydziału VII Departamentu II MSW w spra-
wie obywateli polskich, którzy kontaktowali się z Jean-Bernardem Raimondem, 7 I 1985 r.,  
k. 231–246.
327 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 71–74.
328 AIPN, 0731/14, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
zintensyfikowania kontaktów ambasady USA z obywatelami polskimi, 28 III 1986 r., k. 128.
329 AIPN, 0731/15, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący dzia-
łań dyplomatów brytyjskich w związku z X Zjazdem PZPR, 9 V 1986 r., k. 124.
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Wydają się one przecież zupełnie naturalną formą aktywności, zgodną z reguła-
mi stosunków międzynarodowych, zaliczającą się do typowych form najszerzej 
rozumianej techniki HUMINT.

4.3.3. Wywiad wizualny
Nie raz już wspominaliśmy, że terenowe wyjazdy dyplomatów, określane 

w MSW mianem wywiadu wizualnego, były najbardziej „czystą” formą „klasycz-
nego” szpiegostwa. Im też w dokumentach kontrwywiadu poświęcano bardzo 
dużo miejsca. Trzeba jednak zauważyć, że tematyka ta w mniejszym stopniu do-
tyczy Warszawy, która z tej perspektywy nie była szczególnie istotnym obiektem 
penetracyjnej aktywności cudzoziemców.

Korzystając z międzynarodowego prawa swobodnego poruszenia się po te-
renie kraju pobytu, zachodni dyplomaci często decydowali się na bezpośrednią 
obserwację miejsc, obiektów czy zachowań, które budziły ich ciekawość. W no-
menklaturze SB określenie „wywiad wizualny” z reguły stosowano do jednej ka-
tegorii takiej obserwacji: penetracji obiektów o znaczeniu strategicznym (najczę-
ściej wojskowych oraz infrastruktury przemysłowej)330. (Dokumenty nr 51, 68)

Takie wyjazdy penetracyjne realizowali przede wszystkim attaché wojskowi. 
Ich zadaniem nie było nawiązywanie znajomości z Polakami. Tworzyli oni wy-
odrębniony zespół, specjalizujący się niemal wyłącznie w akcjach terenowych. 
Sir Rodric Braithwaite wskazuje na specyfikę i odrębność pionów wojskowych 
ambasad zachodnich: „nie spędzaliśmy wiele czasu we własnym gronie dyploma-
tycznym, bo naszym zadaniem były kontakty z Polakami. Attaché militarni żyli 
w swoim własnym świecie, tak więc kontakty były luźne. Wiedzieliśmy, czym się 
zajmują, że próbują penetrować polskie jednostki wojskowe, ale nie wydawało 
się to nam interesujące”331. Polskie służby miały odmienne zdanie.

Kontrwywiad nie miał wątpliwości, że wywiad wizualny, wraz z „przedsięwzię-
ciami agenturalnymi” oraz namiarem satelitarnym i elektronicznym, stanowił pod-
stawowy instrument rozpoznawania systemu obronnego PRL332. Metoda ta wy-
raźnie zyskała na znaczeniu po październikowej odwilży, której skutki odczuwały 
również ambasady. (Dokument nr 9) I tak w październiku 1958 r. amerykańscy 
dyplomaci zostali zwolnieni z obowiązku meldowania władzom polskim o swych 

330 Por. AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965,  
s. 14–15.
331 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
332 AIPN, 01228/2876, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat zainteresowań wy-
wiadów państw NATO i ich rezydentur działających przy placówkach dyplomatycznych obiek-
tami o znaczeniu obronnym, [1978 r.], k. 10.
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wyjazdach w teren333. W ten sposób uzyskali większe możliwości potajemnych wy-
padów i unikania kontroli. Zwiększyła się zarazem bezradność kontrwywiadu, gdyż 
wobec słabo rozwiniętego systemu nadzoru w terenie (za który odpowiadały w tym 
czasie komendy wojewódzkie MO) nie był w stanie prześledzić wszystkich tego 
typu wyjazdów, a nawet jeśli stwierdził taki fakt, było już przeważnie za późno na 
podjęcie obserwacji. Mimo to większej swobodzie dyplomatów po 1956 r. będą 
towarzyszyły mniej lub bardziej skuteczne próby jej ograniczania, podejmowane 
przez polskie władze. Wątek ten zostanie rozwinięty w następnym rozdziale.

Jakie były główne przyczyny podejmowania ryzyka wyjazdów penetracyj-
nych? Co prawda pracownicy attachatów cieszyli się immunitetami, ale reali-
zowanie zadań wywiadu wizualnego mogło przecież, w najgorszym wypadku, 
doprowadzić do skandalu i ekspulsji. Jak już sugerowaliśmy, jednym z podsta-
wowych celów wojskowego wywiadu wizualnego było aktualizowanie danych 
dotyczących polskich i radzieckich wojsk, ich baz i uzbrojenia. Na najogólniej-
szej płaszczyźnie zimnej wojny attaché wojskowi za priorytetowe zadanie uzna-
wali stwierdzenie stanu gotowości armii oraz oznak ewentualnych przygotowań 
Układu Warszawskiego do działań zbrojnych. Polska, z racji swego położenia 
geopolitycznego, odgrywała w tych analizach pierwszoplanową rolę334.

W połowie lat osiemdziesiątych w materiałach szkoleniowych Biura „B” MSW 
znalazła się bardziej szczegółowa lista zadań, jakie pracownicy rezydentur ambasad 
państw zachodnich mieli wykonywać w ramach wyjazdów w teren. Nie sprowa-
dzały się one tylko do wywiadu wizualnego – podczas takich podróży odbywano 
też rzekomo spotkania z agenturą czy innymi osobami (np. opozycjonistami), wy-
korzystując np. jako pretekst podwiezienie przechodnia. Wyjazdy mogły ponadto 
służyć obsłudze tajnych schowków, typowaniu dogodnych miejsc na spotkania 
z tajnymi współpracownikami, tworzeniu „martwych skrzynek” czy też wybieraniu 
kandydatów na współpracowników (nawet przy okazji oficjalnych spotkań służbo-
wych). Podczas podróży kupowano także lokalną prasę i wydawnictwa na zlecenie 
central wywiadowczych. Mnogość tych celów nie zmienia faktu, że podstawową 
i najczęstszą formą działalności terenowej było ustalanie danych związanych przede 
wszystkim z infrastrukturą wojskową, techniczną i przemysłową335.

333 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu 
II MSW z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1958 r., 16 I 1959 r., k. 40–52 (błędna 
paginacja).
334 Por. AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyploma-
tycznych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 53).
335 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 29–31).
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Według nieco innych kryteriów SB dzieliła zadania wywiadu wizualnego na 
trzy rodzaje: stałe, cykliczne oraz doraźne. Do zadań stałych zaliczało się rozpo-
znawanie sił, gotowości bojowej i rozmieszczenia wszystkich rodzajów jednostek 
wojskowych (wraz z ich zapleczem gospodarczym); badanie sprzętu wojskowe-
go; ustalanie planu działań wojsk na wypadek podwyższenia stanu gotowości 
bojowej; gromadzenie danych na temat współpracy w ramach Układu War-
szawskiego oraz uzupełnianie i aktualizowanie personaliów kadry oficerskiej. 
W ramach działań cyklicznych attaché wojskowi starali się odnotowywać fakty 
przegrupowań oddziałów oraz śledzić odbywające się co pewien czas ćwiczenia. 
Wreszcie zadania doraźne polegały na zdobyciu lub potwierdzeniu konkret-
nych informacji na temat danego obiektu czy zagadnienia na zlecenie central 
wywiadowczych336.

Jak wspominaliśmy, pracownicy attachatów wojskowych przechodzili na ogół 
bardziej staranne przeszkolenie niż ich cywilni koledzy. Dotyczyło to również 
wywiadu wizualnego. Według obowiązujących w latach osiemdziesiątych (a pew-
nie i wcześniej) standardów pracownicy amerykańskich attachatów wojskowych 
przed oddelegowaniem na placówkę dyplomatyczną odbywali sześciomiesięczny 
kurs w ośrodku Akademii Wywiadu Departamentu Obrony w Waszyngtonie. 
Podczas kursu skupiano się na opanowaniu technik pracy wywiadowczej: meto-
dach zbierania informacji, posługiwania się specjalistycznym sprzętem itp. Obok 
zajęć teoretycznych przewidywano też ćwiczenia w terenie337.

PRL-owski kontrwywiad podkreślał ponadto, że attaché wojskowi już w cza-
sie pobytu na placówce zagranicznej bardzo dokładnie przygotowywali nie tylko 
operacyjną, lecz także merytoryczną stronę wyjazdów w teren, starając się zgro-
madzić możliwie najwięcej informacji o obiekcie, który mieli penetrować (często 
w oparciu o dotychczasowe rozpracowania), oraz zabierając jak najdokładniejsze 
mapy i koordynaty obiektów wojskowych338. Jak przypuszczano w MSW, w la-
tach osiemdziesiątych takimi przygotowaniami w ambasadzie USA zajmowali się 
pracownicy rezydentury CIA nazywani „operatorami”339.

Podstawą dobrego przygotowania wywiadu wizualnego było znalezienie jak 
najbardziej przekonującego usprawiedliwienia (w terminologii SB nazywanego 

336 Ibidem.
337 AIPN, 0731/16, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW w sprawie szko-
lenia amerykańskich attaché wojskowych, 24 VI 1986 r., k. 115.
338 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 63–65).
339 AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca nowych elemen-
tów działalności operatorskiej rezydentury CIA w ambasadzie USA, 25 III 1985 r., k. 79–80.
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„legendą”) wyjazdu oraz powodu znalezienia się przy danym obiekcie strate-
gicznym. Najczęściej oficjalnymi motywami wyjazdów dyplomatów w teren 
były względy turystyczne, rekreacyjne lub też służbowe. Często w takie podróże 
zabierano całą rodzinę, a także sprzęt sportowy i biwakowy. Nie musiały to być 
zresztą podróże poza stolicę – dobrą legendą była miejska działalność rekreacyj-
na: biegi, spacery z psami czy jazda na rowerze. Szczególną popularnością miały 
cieszyć się Lasek Młociński, Lasy Sękocińskie (w pobliżu kompleksu MSW 
w Magdalence), Palmiry, Kabaty i Wilanów. Polskie służby za podejrzane uzna-
wały także te formy aktywności pracowników ambasad, które nie pasowały do 
ich normalnego zachowania i zainteresowań: np. w 1985 r. dostrzeżono, że 
jeden z amerykańskich „operatorów” nagle zaczął uczęszczać do filharmonii340.

W MSW zwracano uwagę, że jedną z form działalności wywiadowczej, stoso-
waną przez dyplomatów w ramach zbierania informacji w terenie, były wspomi-
nane już legalne wizytacje obiektów341. Funkcjonariusze kontrwywiadu zdawali 
sobie jednak sprawę, że tę formę terenowej penetracji, z racji jej rygorystycznego 
nadzorowania, wykorzystywano stosunkowo rzadko. W latach sześćdziesiątych 
popularnym miejscem oficjalnych odwiedzin była Huta im. Lenina, gdzie przy-
jezdni interesowali się rozbudową poszczególnych działów, stanem zatrudnienia, 
płacami i poziomem socjalnym. Starano się poza tym spotykać z przewodni-
czącymi Wojewódzkich i Miejskich Rad Narodowych, a także uzyskiwać zgodę 
na odwiedzenie nadmorskich stoczni. Cenne informacje mogły przynieść wi-
zytacje ośrodków naukowych, np. Instytutu Zachodniego, gdzie próbowano 
uzyskać dane dotyczące inwestycji czy stosunków demograficznych na Ziemiach 
Zachodnich342.

Zachodni attaché wojskowi bardzo chętnie przyjmowali zaproszenia szkół 
oficerskich, portów czy jednostek morskich. Korzystali przy tym z prawa, za-
wartego w konwencji genewskiej z 1961 r., do zdobywania legalnymi sposobami 
informacji o sytuacji w państwie przyjmującym. Dlatego też polskie instytucje 
(zwłaszcza MON) organizowały dla nich różne imprezy czy wizytacje, mające 
zapewne cechy potiomkinowskich wiosek. Robiły to tym chętniej, że odpo-
wiednio przygotowane przyjęcie dyplomatów mogło być przydatne ze względów 

340 Ibidem.
341 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965,  
s. 31–32.
342 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 20–21.
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propagandowych343. Jak mogliśmy się jednak przekonać, niekiedy dyplomaci do-
wiadywali się o wiele więcej, niż pragnęli polscy gospodarze.

Legendowanie wyjazdów penetracyjnych przyczynami oficjalnymi mogło 
przybierać jeszcze jedną, być może skuteczniejszą z punktu widzenia wywiadu, 
formę. Polskie władze umożliwiały cudzoziemcom prowadzenie odpłatnych 
polowań (tzw. dewizowych) na wyznaczonych terenach. Niektóre z nich leżały 
w pobliżu obiektów strategicznych, dlatego też zachodni dyplomaci starali się 
wykorzystywać i tę możliwość działań w terenie do prowadzenia penetracji344.

Jak sygnalizowaliśmy, najczęstszym, bo najbardziej naturalnym i najprost-
szym uzasadnieniem podróży w teren były cele turystyczne: wypoczynek oraz 
chęć zwiedzania Polski i jej zabytków. W latach sześćdziesiątych ambasada USA 
wręcz organizowała dla wszystkich chętnych dyplomatów z państw NATO wy-
cieczki do Zakopanego. Forma wyjazdu turystycznego uwiarygodniała koniecz-
ność zabrania dobrego aparatu fotograficznego, a także sprzętu wspinaczkowego, 
wędkarskiego itp. Zresztą wyjazd rzeczywiście mógł mieć charakter krajoznaw-
czy, a sprzęt przydawał się z zupełnie niewinnych powodów. Penetracja wywia-
dowcza nierzadko stanowiła tylko element prawdziwego wypadu turystycznego. 
Dlatego też służby kontrwywiadowcze miały duży problem z rozszyfrowaniem 
faktycznej natury tego typu działań dyplomatów. Podejrzana mogła być każda 
czynność. Nawet zwykły spacer po Warszawie mógł być, według SB, groźny – nie 
raz odnotowywano obecność attaché wojskowych w pobliżu Dworca Gdańskie-
go w momencie przejeżdżania transportu wojskowego345.

Pomysłowość dyplomatów w próbach dotarcia do szczególnie pilnie strzeżo-
nych informacji wojskowych niemal nie znała granic. Oprócz „zwykłej” obser-
wacji pozorowano nieraz incydenty czy wypadki, głównie drogowe. Wykorzy-
stywano też rzeczywiste zdarzenia na drodze. (Dokument nr 73) Liczono przy 
tym na reakcję MO czy SB, które zatrzymywały sprawców i wprowadzały ich na 

343 Por. AIPN, 001708/40, Mariusz Bojarski, Współdziałanie Służby Bezpieczeństwa z innymi 
organami w celu zapobiegania penetracyjnej działalności przedstawicieli placówek dyploma-
tycznych krajów kapitalistycznych na terenie województwa warszawskiego, Legionowo 1975, 
k. 7–8.
344 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 26); zob. też AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność 
pracowników dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w la-
tach 1974–1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 16).
345 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 63, 97).
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teren strzeżonych jednostek w celu wyjaśnienia zajścia. A o to właśnie chodziło 
dyplomatom. Sprytny sposób na wniknięcie do jednego ze szpitali wojskowych 
obmyślił pewien attaché w połowie lat sześćdziesiątych. Podróżując samocho-
dem z kierowcą, obserwowany z ukrycia przez funkcjonariuszy Biura „B”, z pre-
medytacją najechał na przydrożne drzewo w pobliżu tego szpitala. Pojazd został 
uszkodzony, a dyplomata udał omdlenie. Przewieziono go na teren jednostki, 
gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. Oczywiście natychmiast odzyskał przy-
tomność i odmówił przyjęcia jakichkolwiek lekarstw. Zarazem bacznie rozglądał 
się wokoło346. (Dokument nr 51)

Bardziej naiwne i łatwiejsze do rozszyfrowania, ale też prostsze do zastoso-
wania było uzasadnienie obecności dyplomaty w danym miejscu udawanym za-
gubieniem drogi lub/i awarią samochodu347. W grę wchodziło także manifesto-
wanie nieznajomości języka polskiego lub tłumaczenie się przeoczeniem tablicy 
informującej o zakazie wjazdu348. Mimo niewiarygodności tego typu wymówek, 
często je stosowano, nierzadko wręcz bezczelnie – w końcu dzięki immunitetowi 
dyplomatycznemu nawet najbardziej nieprawdopodobne wyjaśnienia musiały 
polskim organom wystarczyć. Niemniej im lepsze było legendowanie, tym mniej 
oczywiste stawały się wywiadowcze motywy danego działania, które przecież dy-
plomaci woleli ukrywać.

W MSW podkreślano przy tym, że wobec biernej postawy funkcjonariu-
szy SB i MO przebywający w terenie dyplomaci tym chętniej zachowywali się 
zuchwale: notowano wypadki obrzucania służbowych samochodów SB kamie-
niami, a nawet próby pobicia wywiadowców349. Nie jest pewne, w jakim stop-
niu problem ten był przez polskie służby wyolbrzymiany. Pozostaje faktem, że 
pewność siebie manifestowana przez cudzoziemców często zbijała funkcjona-
riuszy z tropu. W materiałach szkoleniowych MSW z 1965 r. zostało opisane 

346 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitalistycz-
nych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, b.p.  
(s. 19); AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad 
państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich 
penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 56).
347 Zob. np. AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych 
uplasowanych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, 
Legionowo 1978, k. 79; AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno- 
-wywiadowcza attaché wojskowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady 
USA w Warszawie, Legionowo 1985, b.p. (s. 98).
348 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pra-
cownikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 7.
349 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 26.



399

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

zachowanie dwóch zachodnich attaché wojskowych, którzy w pewnym mie-
ście wojewódzkim obserwowali i fotografowali lotnisko wojskowe. Udało im 
się niepostrzeżenie wydostać z Warszawy samochodem. W pewnym momencie 
ukryli pojazd i pieszo przedostali się pod ogrodzenie lotniska. Tak się złożyło, 
że nieopodal przypadkiem przechodził dziesięcioletni chłopiec. Poinformował 
on żołnierzy o dziwnym zachowaniu dwójki dorosłych. Dzięki tej informacji 
attaché zostali zdekonspirowani350. Funkcjonariusze SB przyznali, że tym razem 
po prostu dopisało im szczęście – bardzo często podobne zdarzenia pozostawa-
ły niewykryte, a system obserwacji przemieszczających się dyplomatów nie był 
skuteczny. (Dokument nr 51) Dalszy przebieg sprawy jeszcze lepiej pokazywał 
brak profesjonalizmu polskich organów. Powiadomieni żołnierze, nie informując 
o niczym oficera dyżurnego, udali się bez broni do miejsca, w którym przebywali 
attaché. Wdali się z nimi w rozmowę, podczas której fotografujący cudzoziemcy 
odmówili wylegitymowania się. W efekcie żołnierze pozwolili im odejść. Do-
piero kiedy wrócili na lotnisko, powiadomili o sprawie oficera dyżurnego, a ten 
zaalarmował MO i SB. Przedstawicielom tych służb udało się zatrzymać obu at-
taché w odległości 3,5 km od lotniska. I ci funkcjonariusze popełnili rażące błę-
dy: droczyli się z zatrzymanymi o wylegitymowanie, nie wykorzystując faktu, że 
odmowa pokazania legitymacji umożliwiała traktowanie zatrzymanych jak zwy-
kłych obywateli nieposiadających immunitetu, a przez to – dokonanie rewizji 
osobistej. Attaché wprowadzili zarazem funkcjonariuszy w zakłopotanie swoim 
zachowaniem: ostentacyjnie spisywali numery samochodów służbowych, nawet 
numery broni, zaczepiali przy tym przechodniów. Dopiero po ponad godzinie 
zostali odwiezieni do komendy MO, gdzie nawet nie odebrano im aparatów fo-
tograficznych, które mieli ukryte pod płaszczami. W wyniku nieudolności służb 
szybko zostali wypuszczeni. Nie objęto ich też obserwacją. Następnego dnia obaj 
niezrażeni śmiałkowie ponownie przeprowadzili penetrację terenu lotniska351.

W ramach równowagi należy zwrócić uwagę, że sami dyplomaci nie zawsze 
wykazywali się profesjonalizmem, a polskiemu kontrwywiadowi udawało się 
niekiedy w łatwy sposób zdobyć cenne informacje (choć w takich wypadkach 
nie da się całkowicie wykluczyć możliwości celowej dezinformacji). W 1965 r. 
służby zdołały dotrzeć do teczki należącej do ówczesnego attaché wojskowego 
USA. Na teczce widniał napis „Property of US Navy”. W środku znajdowały się: 
atlas samochodowy Polski z pieczęcią attachatu, kilka map i szkiców (m.in. mapy 

350 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965,  
s. 15–16.
351 Ibidem.
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Lęborka, Słupska, Bydgoszczy, Gdańska, Sopotu, kalki techniczne ze szkicami), 
notatniki, 18 wywiadowczych kart ewidencyjnych, sprzęt fotooptyczny (2 apara-
ty fotograficzne marki Leica, teleobiektyw Hector, światłomierz Dejour, lornetka 
E. Leitz i 4 filmy Kodak), a także przybory do pisania i akcesoria toaletowe. Na 
mapach dorysowano symbole oznaczające umiejscowienie obiektów wojskowych 
i przemysłowych, jak również posterunków MO, szpitali, stacji benzynowych 
i węzłów komunikacyjnych. Przy niektórych symbolach widniały adnotacje 
oznaczające Połączone Biuro Wywiadów USA352.

Bardzo ciekawe okazały się ponadto karty wywiadowcze, na których umiesz-
czono lokalizację i opis penetrowanych obiektów oraz wytyczne dalszych działań, 
np. „w czasie obserwacji ustalić rodzaj znajdujących się jednostek”, „potwierdzić 
lub zaprzeczyć obecność radaru FROG”. Na jednej z kart widniały informacje 
wywiadowcze uzyskane od agenta na temat zastrzeżonego terenu w pobliżu Jaro-
sławia, z poleceniem ich sprawdzenia. Jak słusznie oceniał kontrwywiad, zapiski 
z przechwyconego notatnika miały wybitnie szpiegowski charakter. Każda z no-
tatek dotyczyła określonej miejscowości lub obiektu i posiadała cyfrowy odsyłacz 
do mapy lub karty ewidencyjnej, np. „9835–6686. Wartownia marynarki wo-
jennej, samochody ciężarowe, pięć zbiorników paliwa, radar w kształcie hełmu”; 
czy też „Toruń. CD 399791. Niezidentyfikowana jednostka łączności? Wojska 
obrony terytorialnej, na północ od miasta”353.

Sprawa stała się na tyle głośna w kręgach SB, że trafiła do kanonu mate-
riałów szkoleniowych. (Dokument nr 68) Dowodziłoby to zarazem jej nieco-
dzienności. Nie zawsze przekazywane informacje na ten temat były zresztą ścisłe. 
W jednym z dokumentów przedstawiono nieco inną wersję wydarzeń: teczkę 
mieli przechwycić 6 kwietnia 1966 r. funkcjonariusze SB pod Grudziądzem, 
i nie należała ona do amerykańskiego attaché, tylko do innych pracowników pio-
nu wojskowego, podróżujących po północnych regionach Polski. W tym źródle 
zaznaczono również, że do każdej z osiemnastu wywiadowczych kart ewidencyj-
nych dołączony był wycinek niemieckiej mapy sztabowej354.

352 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 10–14; AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych am-
basad państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych prze-
ciwko ich penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 43–44).
353 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 12–13.
354 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 59–62).
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Zapewne podobne wydarzenie powtórzyło się kilka lat później, w kwietniu 
1968 r., kiedy to w wyniku kombinacji operacyjnej w ręce SB miała trafić torba 
z napisem „Property of US Navy”, należąca do attachatu wojskowego ambasa-
dy USA. W teczce znajdowały się m.in. filmy, na których utrwalono obiekty 
wojskowe i sprzęt, plany miast, a także pięćdziesiąt kart zawierających informa-
cje o strategicznych obiektach obronnych355. Nie można jednak wykluczyć, że 
w Biuletynie Biura „B” z 1982 r., w którym przypominano tę sprawę, raz jeszcze, 
tyle że niedokładnie, opisano tę samą sytuację co w analizowanych powyżej źró-
dłach. Wątek ten wymaga dalszych badań. Jedno jest pewne: wypadki nieporad-
nego zachowania funkcjonariuszy polskich służb trafiały się o wiele częściej niż 
opisane przed chwilą sukcesy. 

Sukcesy zresztą mogły być połowiczne: w zgubionej w listopadzie 1967 r. 
przez III sekretarza ds. kulturalno-prasowych ambasady brytyjskiej Michaela 
Pakenhama na stacji benzynowej w Gnieźnie plastikowej aktówce SB odkryła 
jedynie przewodniki, mapy i bony na benzynę. Planowano wykorzystać tę sy-
tuację do podstawienia TW, który miał skontaktować się z Pakenhamem pod 
pretekstem oddania zguby. Kombinacja nie zaowocowała jednak niczym szcze-
gólnym356. Co ciekawe, kilka miesięcy później ten sam Pakenham zgubił prywat-
ny kalendarzyk w chwili, gdy wchodził do budynku brytyjskiej ambasady. Notes 
odnalazł wartownik Batalionu Specjalnego MO. Tym razem kontrwywiad nie 
widział możliwości przeprowadzenia kombinacji operacyjnej, ale zdobył sporo 
danych na temat kontaktów dyplomaty (co zresztą było podstawowym celem 
prowadzonej w stosunku do Brytyjczyka inwigilacji)357. Pakenham zdecydowa-
nie zaliczał się do pechowców: w 1970 r. został wydalony z Polski w ramach  
retorsji. (Dokument nr 70)

Najczęstszym środkiem transportu w wyjazdach penetracyjnych dyplomatów 
był, z oczywistych względów, samochód: służbowy lub wynajęty (co zwiększało 
konspirację). O wiele rzadziej zdarzało się, by przemieszczano się na dłuższych 
trasach w inny sposób. Wydaje się, że w latach osiemdziesiątych na nieco większą 
niż do tej pory skalę starano się wykorzystywać samoloty, pod pretekstem wyjaz-
dów służbowych i przyspieszenia podróży. Taki lot dawał pewne korzyści: neu-
tralizował zabezpieczenia obiektów strategicznych, pozwalał – przy dobrej pogo-
dzie – na dostrzeżenie wielu niewidocznych z poziomu gruntu elementów oraz 

355 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 95–96).
356 AIPN, 0204/220, t. 1, Raport Zbigniewa Twerda, inspektora w Wydziale V Departamentu 
II MSW, na temat III sekretarza ambasady brytyjskiej, 14 XI 1967 r., k. 31–32.
357 AIPN, 0204/220, t. 1, Notatka służbowa dotycząca Michaela Pakenhama, sporządzona 
w Wydziale II Departamentu II MSW, 7 V 1968 r., k. 41–44.
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zapewniał dużą bezkarność358. Ryzyko niepowodzenia (głównie z powodu złej 
pogody) było jednak duże, a możliwość dostrzeżenia szczegółów (nawet w cza-
sie odbywania lotów lokalnych na stosunkowo małej wysokości) – niewielka. 
W tym czasie znacznie większą dokładność obserwacji z góry oferowały satelity.

W penetracji niektórych obiektów wojskowych pomagał wyjątkowo korzyst-
ny przebieg linii kolejowej, umożliwiających przeprowadzenie obserwacji z okien 
pociągu. W jednym z województw tory wręcz przecinały na pół teren lotniska 
pułku lotnictwa operacyjnego. O potencjale tej z pozoru nieskutecznej meto-
dy świadczy wypadek trzech pracowników attachatu wojskowego USA i attaché 
lotniczego Wielkiej Brytanii, którzy podczas podróży pociągiem relacji Prze-
myśl–Szczecin (na jednej z najdłuższych tras na terenie Polski) wykonali ponad 
trzysta zdjęć mijanych obiektów: węzłów kolejowych, mostów, tuneli, zakładów 
przemysłowych, transportów itp. Oprócz zdjęć sporządzali też szkice i zapiski. 
Zachowywali się na tyle ostentacyjne, że przypadkowa pasażerka (nie współpra-
cująca z SB) powiadomiła o sprawie kierownika pociągu359.

Aby zgubić „ogon”, udający się w teren dyplomaci przesiadali się w czasie po-
dróży do publicznych środków lokomocji, np. PKS-ów360. W ten sposób trudno 
było jednak zbliżyć się do pożądanego obiektu.

Najbardziej typowym, bo najłatwiejszym sposobem penetracji, było zwy-
kłe, powolne przejechanie pojazdem obok interesującego miejsca. (Dokument 
nr 48) W czasie tego przejazdu starano się zauważyć jak najwięcej szczegółów, 
zrobić jak najwięcej zdjęć, ewentualnie dokonać szkiców, nagrań i nanieść znaki 
na mapie. Kontrwywiad podejrzewał, że w czasie penetracji dyplomaci posłu-
giwali się sprzętem radiowym i nawet radarowym, umożliwiającym podsłuch 
radiostacji wojskowych i SB. Taki przejazd mógł być niebezpieczny, bo najczę-
ściej wiązał się ze złamaniem przepisów drogowych i wkroczeniem na teren za-
mknięty. Niebezpieczeństwo to neutralizował jednak fakt posiadania immuni-
tetu. Dlatego też dyplomaci wykazywali się nieraz dużą determinacją i brakiem 
skrupułów. Na przykład w 1975 r. zastępca attaché wojskowego oraz sekretarz 

358 Por. AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji 
w obserwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legio-
nowo 1990, b.p. (s. 25).
359 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 26, 31–32).
360 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 16).
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attachatu z ambasady francuskiej wjechali na teren zamknięty w ramach wywia-
du wizualnego. Na wezwanie do zatrzymania się ze strony władz wojskowych 
zareagowali ucieczką. Z piskiem opon zawrócili, dodali gazu i z pełną szybkością 
wydostali się z terenu, rozbijając szlaban i niemal przejeżdżając wartownika361.

Jak widzieliśmy na przykładzie dwóch attaché opisanych w dokumencie 
z 1965 r., przy penetrowaniu pracownicy attachatów wojskowych często działali 
jawnie, w biały dzień. O wiele rzadziej wybierali podczołgiwanie się (najczęściej 
nocą) pod interesujące ich obiekty wojskowe, z wykorzystaniem ubrań masku-
jących, rękawic, nakolanników. Nie zawsze przy tym wykazywali się szczególną 
zwinnością: np. attaché morski ambasady USA podczas podkradania się w oko-
lice pewnego obiektu na Wybrzeżu zgubił dokumenty362. Pozostaje otwarte py-
tanie, czy to rzeczywiście dyplomaci tylko wyjątkowo decydowali się na takie 
akcje, czy też PRL-owski kontrwywiad nie był w stanie ich wyśledzić.

Nie tylko sam transport, lecz także organizacja pobytu służyły celom wywiadu 
wizualnego. Odpowiednio dobierane noclegi w terenie okazywały się pomocne za-
równo przy próbach uniknięcia inwigilacji, jak i w samym prowadzeniu penetracji. 
Na przykład w kwietniu 1958 r. dwaj pracownicy attachatu wojskowego USA zatrzy-
mali się na nocleg koło Szczecinka, w pobliżu obiektu wojskowego. Obiekt ten został 
oświetlony lampami, więc nocą było go nawet łatwiej obserwować niż w czasie dnia. 
Inny, niezidentyfikowany dyplomata o pseudonimie „Olek” zatrzymał się pewnej let-
niej nocy w 1957 r. na nocleg nad brzegiem morza. Nie było przypadkiem, że akurat 
w tym miejscu odbywały się nocne ćwiczenia samolotów odrzutowych363.

Oprócz noclegu również miejsca spożywania posiłków mogły być dobierane 
celowo, aby ułatwić penetrację. Zdarzało się, że w pobliżu postojów, gdzie figu-
ranci zatrzymywali się pod pretekstem jedzenia, przejeżdżały kolumny wojskowe. 
Wspominani w poprzednim rozdziale pracownicy attachatu wojskowego USA 
(„Waldek II” i „Gawron II”) 29 kwietnia 1958 r., jadąc z Legnicy do Żagania, 
urządzili sobie postój przy autostradzie i popijali piwo. Dziesięć minut później 
szosą przejechała zmotoryzowana jednostka wojskowa Armii Radzieckiej. Dy-
plomaci między łykami skrupulatnie notowali numery wszystkich pojazdów364. 

361 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 81.
362 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 97–98).
363 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pra-
cownikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 9–10.
364 Ibidem.



404

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

Kilka lat później pracownicy brytyjskiego attachatu wojskowego postanowili 
zatrzymać się w okolicy miejscowości Dobre i umyć szyby samochodu – aku-
rat w sąsiedztwie lotniska wojskowego, na którym właśnie lądowały maszyny. 
(Dokument nr 52) W innych tego typu wypadkach niekiedy wręcz śledzono 
przemieszczające się oddziały aż do ich koszar365.

I na tym polu inwigilujący podróżujących dyplomatów funkcjonariusze nie 
mogli wiele uczynić, by przeszkodzić intruzom. Wywiadowcom zalecano tylko 
stałą obserwację miejsca noclegu figurantów (bez przeszkadzania im w spaniu, 
jeżeli było to miejsce publiczne) oraz dokładne lustrowanie okolicy. Jeśli w po-
bliżu znajdował się obiekt strategiczny, wywiadowcy powinni byli poinformo-
wać o noclegu dyplomatów jego ochronę, która przygotowywała się wtedy na 
niezapowiedzianą wizytę. Nawet tak minimalistyczne zalecenia w praktyce nie 
zawsze realizowano. Dyplomatom udawało się zmylić funkcjonariuszy, np. szli 
wieczorem do hotelu, po czym w środku nocy dyskretnie wymykali się w teren, 
pozostawiając śpiących funkcjonariuszy na miejscu366. (Dokument nr 12)

Już w latach pięćdziesiątych SB podkreślała, że attachaty wojskowe państw 
NATO współpracują ze sobą w organizowaniu wyjazdów penetracyjnych, zarów-
no pod względem merytorycznym, jak i taktycznym367. Tezy te powtarzano w ko-
lejnej dekadzie368. Współpraca ta nabierała niemal instytucjonalnego wymiaru. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych kontrwywiad odnotowywał, że w 1972 r. wy-
wiady państw NATO podzieliły się zadaniami dotyczącymi ustalania potencjału 
militarnego krajów socjalistycznych. Uzgodniono, że tematyką tą na terenie PRL 
zajmie się Wielka Brytania. Pozostałe państwa miały uzupełniać i weryfikować 
informacje gromadzone przez Brytyjczyków. Układ ten miał znaleźć swoje od-
zwierciedlenie w działalności attachatów wojskowych ambasad państw Sojuszu 
Północnoatlantyckiego w Warszawie. Funkcję koordynatora z kolei wyznaczo-
no ambasadzie amerykańskiej, gdzie organizowano comiesięczne narady attaché 
wojskowych369. Jak jeszcze zobaczymy, statystyki wywiadu wizualnego zdają się 
potwierdzać te tezy.

365 Ibidem.
366 Ibidem.
367 AIPN, 0297/43, t. 270, Biuro „C” MSW, Analiza wywiadowczej penetracji terenu przez 
personel placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych za rok 1956, [1957 r.], 
k. 8.
368 Zob. np. AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu ka-
pitalistycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 
1965, s. 15.
369 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 82.
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Warto zauważyć, że na długo przed 1972 r. attaché wojskowi zaprzyjaźnio-
nych państw organizowali okresowo wspólne konferencje, na których ustalali 
plany i koordynację wyjazdów w teren. Jedno z wielu tego typu spotkań odbyło 
się w kwietniu 1960 r. W dyskusji uczestniczyli attaché lotniczy USA, Wielkiej 
Brytanii, Kanady i Francji. Regularnie dochodziło też do wymiany zdobytych 
w terenie informacji, m.in. na temat rozmieszczenia oddziałów radzieckich370. 
Podobna narada miała miejsce w październiku tego roku371. Już wtedy, zdaniem 
funkcjonariuszy Wydziału VIII Departamentu II MSW, attachat USA zaczął ko-
ordynować wyjazdy penetracyjne wszystkich zachodnich pionów wojskowych 
w Polsce. Współpraca ta nie przebiegała jednak bez zgrzytów – Szwajcaria i Da-
nia nie chciały się podporządkować Amerykanom372.

Międzypaństwowa koordynacja penetracyjnych wypadów dyplomatów służy-
ła przede wszystkim wymianie informacji (czego gorącymi zwolennikami mieli 
być zwłaszcza Francuzi), ale także uniknięciu dublowania zadań – np. Brytyj-
czycy starali się tak planować swe wyjazdy, by nie spotkać się z Amerykanami373. 
Jednocześnie podejmowano próby wielokrotnego penetrowania w krótkim cza-
sie jednego obiektu, jeśli stanowił on ważny, a zarazem słabo rozpoznany cel. 
Nie unikano także sytuacji, w których attaché różnych krajów razem udawali się 
w teren374. (Dokument nr 9)

Również w latach osiemdziesiątych kontrwywiad zwracał uwagę na koordy-
nację wyjazdów penetracyjnych realizowanych przez attachaty wojskowe państw 
NATO – świadczy to o trwałości tego zjawiska. Zasady współpracy nie zmieniły 
się: nadal chodziło o koordynację działań, dzielenie się rejonami albo wspólne 
wyjazdy, a następnie o wymianę informacji i doświadczeń w ramach cyklicz-
nych spotkań i narad organizowanych w warszawskich placówkach. Wspólne 
akcje służyły ponadto szkoleniom w używaniu najnowocześniejszego sprzętu 
szpiegowskiego. Zapewniały przy tym pewne korzyści dyplomatyczne i mogły 

370 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1960 r., 12 VII 1960 r., k. 19–35.
371 Ibidem, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW z pracy 
operacyjnej wydziału za IV kwartał 1960 r., 9 I 1961 r., k. 49–66.
372 Ibidem, Sprawozdanie mjr Hamery, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW, z pracy operacyjnej wydziału za III kwartał 1960 r., 14 X 1960 r., k. 36–48.
373 AIPN, 001708/40, Mariusz Bojarski, Współdziałanie Służby Bezpieczeństwa z innymi 
organami w celu zapobiegania penetracyjnej działalności przedstawicieli placówek dyploma-
tycznych krajów kapitalistycznych na terenie województwa warszawskiego, Legionowo 1975,  
k. 14–15.
374 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 24).
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skutecznie neutralizować działania kontrwywiadu: zbyt ostentacyjna obserwa-
cja ze strony SB groziła pogorszeniem stosunków z kilkoma państwami naraz. 
Głównymi inspiratorami współpracy w zakresie wywiadu wizualnego pozosta-
wali Amerykanie. Tylko w marcu 1986 r. SB doliczyła się czterech wspólnych 
wypadów w teren przedstawicieli państw NATO375.

Co szczególnie interesowało zachodnich dyplomatów? Czy mieli swoje „ulu-
bione” miejsca i budzące nadzwyczajne zaciekawienie obiekty?

Rzadko zdarzało się, by w samej stolicy odbywały się np. transporty sprzę-
tu wojskowego, które mogły zainteresować dyplomatów. (Dokument nr 1) 
W jej pobliżu (zwłaszcza w Legionowie) były rozlokowane pewne instytucje 
militarne – obok wyższej szkoły oficerskiej zaliczała się do nich m.in. infra-
struktura 3 Łużyckiej Dywizji Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (wcześniej 
pod nazwą 9 Dywizja Artylerii Obrony Przeciwlotniczej). (Dokument nr 120) 
Jednak wśród dyplomatów największą „popularnością” w okolicach Warszawy 
cieszył się powiat Nowy Dwór Mazowiecki (według podziału sprzed reformy 
administracyjnej z 1975 r.). Był on bez wątpienia jednym z regionów Polski 
najczęściej odwiedzanych przez rezydujących w stolicy cudzoziemców. Składa-
ło się na ten stan rzeczy kilka przyczyn: po pierwsze, powiat ten bezpośrednio 
graniczył z Warszawą, co pozwalało szybko i wygodnie się tu dostać. Po drugie, 
dostępne atrakcje turystyczne (Zalew Zegrzyński, Puszcza Kampinoska, dolina 
rzeki Wkry) sprawiały, że urlopowy wypad za miasto w te właśnie okolice był 
wiarygodnym pretekstem. Można się też było ukryć w tłumie warszawskich 
urlopowiczów. Po trzecie wreszcie i zapewne najważniejsze, na terenie powiatu 
znajdowało się sporo obiektów o znaczeniu strategicznym: ponad dwadzieścia 
jednostek wojskowych (m.in. dwie w mieście Nowy Dwór Mazowiecki, duży 
Garnizon Twierdzy Modlin, jednostki w pobliżu miejscowości Zegrze, Pomie-
chówek, Kazuń i Brody), lotnisko wojskowe (przy modlińskim garnizonie), 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, obiekt o kryptonimie „Orion”, 
wojskowa składnica map, a także zakłady sprzętu technicznego. Największą 
popularnością cieszyły się obiekty najłatwiej dostępne, przede wszystkim dwie 
jednostki wojskowe: przy osiedlu „Dębinka” i przy ul. Paderewskiego w No-
wym Dworze Mazowieckim376.

375 AIPN, 0731/15, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
współdziałania niektórych państw NATO w wyjazdach penetracyjnych, 24 IV 1986 r., k. 68.
376 AIPN, 001708/40, Mariusz Bojarski, Współdziałanie Służby Bezpieczeństwa z innymi 
organami w celu zapobiegania penetracyjnej działalności przedstawicieli placówek dyploma-
tycznych krajów kapitalistycznych na terenie województwa warszawskiego, Legionowo 1975,  
k. 16–19.



407

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

W latach 1969–1972 SB zanotowała cztery wypadki penetracji tych terenów 
przez dyplomatów, m.in. zastępcę francuskiego attaché wojskowego (13 grudnia 
1970 r.) oraz zastępcę brytyjskiego attaché wojskowego (1 sierpnia 1969 r.). Czę-
sto penetrowany był także obiekt w Kazuniu: w okresie 1969–1972 ujawniono 
tu aż dziesięć wypadków wywiadu wizualnego, ale tylko dwie próby przeprowa-
dzili dyplomaci, a pozostałe – inni cudzoziemcy. Szczególne zainteresowanie, 
z racji swoich rozmiarów, budził kompleks wojskowy w Twierdzy Modlin. Z racji 
niedostępności próbowano w pomysłowy sposób zbliżyć się do tego obiektu, np. 
28 maja 1970 r. urzędnik ambasady francuskiej Jean Regimen przybył na plażę 
w Modlinie samochodem, wypożyczył kajak i powiosłował rzeką Narwią w po-
bliże kompleksu, próbując wykonać zdjęcia. Kilka miesięcy później, 30 listopada 
1970 r., inny dyplomata lustrował drogi prowadzące do lotniska w Modlinie. 
W maju następnego roku brytyjski attaché wojskowy usiłował to lotnisko sfo-
tografować, wykorzystując aparat z dużym teleobiektywem. Podobne działania 
podjął 13 stycznia 1972 r. inny, bliżej niezidentyfikowany dyplomata377. Tego 
rodzaju zdarzeń było więcej. (Dokument nr 76, 120)

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych SB odnotowywała śred-
nio 450 przejazdów dyplomatów przez ten powiat. Większość cudzoziemców uda-
wała się na Mazury, nad Zalew Zegrzyński bądź do Jabłonny, gdzie działał Klub 
Dyplomatyczny. W służbach kontrwywiadowczych szacowano, że co najmniej 
pięćdziesiąt takich przejazdów miało charakter penetracyjny. Szczególne nasilenie 
wypadków wywiadu wizualnego następowało w okresie przygotowań do defilad, 
w których brały udział oddziały stacjonujące w Modlinie czy też w czasie przeba-
zowań jednostek rakietowych – dyplomaci próbowali wtedy wtargnąć w kolumnę 
i z bliska obserwować przewożony sprzęt378. Biorąc pod uwagę fakt, że w powiato-
wej komendzie MO referat kontrwywiadu zatrudniał w tym czasie zaledwie trzech 
pracowników379, można przewidzieć, że SB nie była w stanie sama kontrolować 
całokształtu działań dyplomatów, a centrala nie zawsze mogła przysłać posiłki.

O wiele mniejsze zainteresowanie budziły inne powiaty województwa war-
szawskiego, np. rejon Makowa Mazowieckiego. Z racji jego rolniczego charak-
teru SB nie notowała tu przypadków penetracji. Rocznie dyplomaci przejeżdżali 
tędy tylko czterdzieści razy, najczęściej w ramach dalszych podróży turystycz-
nych. Bardziej interesowano się terenem przyszłego województwa płockiego, 
gdzie znajdowały się jednostka wojskowa, Płocka Stocznia Rzeczna (prowadząca 
m.in. „produkcję specjalną”) oraz trzy ważne, chronione obiekty przemysłowe: 

377 Ibidem.
378 Ibidem, k. 23.
379 Ibidem, k. 28.
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Mazowieckie Zakłady Rafineryjne, Fabryka Maszyn Żniwnych oraz Przedsię-
biorstwo Budowlane „Petrobudowa”380. Mimo to na przełomie lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych SB notowała zaledwie dwadzieścia przejazdów dyplo-
matów rocznie przez ten rejon, z czego jedynie 2–3 miały charakter penetracyjny. 
Wynikało to z faktu, że na terenie Płocka pracowało wielu cudzoziemców (m.in. 
przedstawicieli firm budowlanych), którzy mieli lepsze niż dyplomaci możliwości 
zdobywania poufnych informacji. Ta prawidłowość nasuwała funkcjonariuszom 
kontrwywiadu przypuszczenie o planowości działań obcych wywiadów w Polsce, 
posługujących się na danym odcinku najbardziej użytecznymi środowiskami381. 
Warto przypomnieć, że podobne analizy kontrwywiadowczego zabezpieczenia 
terenu – często w formie szczegółowych spraw obiektowych – sporządzały struk-
tury wojewódzkie SB w całym kraju382. (Dokumenty nr 57, 58)

Rozpatrując sprawę w aspekcie geograficznym, należy stwierdzić, że obok pe-
netracji obiektów strategicznych rozsianych po całym kraju dyplomaci intereso-
wali się również punktami styku z sąsiadami PRL. Próbowali zdobyć informacje 
dotyczące systemu ochrony granic państwowych, infrastruktury, rozmieszczenia 
wojskowych jednostek granicznych, mostów, wiaduktów, torów kolejowych 
itp.383 (Dokumenty nr 59, 60, 61, 62, 63)

Największą uwagę zwracano na granicę z ZSRR. Na terenach przygranicznych 
także znajdowały się obiekty wojskowe, ale równie ciekawe były właśnie przejścia 
graniczne, systemy zabezpieczeń, węzły komunikacyjne i pobliskie miejscowości. 
Penetracja nie polegała wyłącznie na obserwacji: próbowano też m.in. indago-
wać napotkanych żołnierzy i cywilów, np. w maju 1985 r. pracownicy attachatu 
wojskowego ambasady brytyjskiej nawiązywali rozmowy z żołnierzami strażnicy 
WOP w Roztokach Górnych. Z kolei nieco wcześniej przedstawiciel Francji Jean 
Pichot-Duclos wypytywał jednego z mieszkańców Białowieży o drogi dojazdowe 
do granicy. Według SB, z racji szczególnego zabezpieczenia tych terenów, pracow-
nicy attachatów wojskowych ograniczali się głównie do obserwacji wzrokowej, 
bez prób fotografowania. W rzeczywistości zapewne takie próby podejmowali, 
a kontrwywiad nie potrafił tego stwierdzić. Równoległą działalność prowadzi-
li dyplomaci cywilni, odwiedzający przedstawicieli lokalnych władz i admini-
stracji. Pretekstem do spotkań mogła być tematyka gospodarcza – cudzoziemcy 

380 Ibidem, k. 21–22.
381 Ibidem, k. 24–26.
382 Zob. np. SO „Jowisz” dotyczącą województwa kaliskiego, AIPN Łd, 0043/945, k. 1–249.
383 Por. AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Po-
granicza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej 
przez personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 
1981, b.p. (s. 28–29).
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interesowali się np. rozwojem infrastruktury turystycznej w regionie i możliwy-
mi inwestycjami. Cywile zresztą też prowadzili na tych terenach czysto penetra-
cyjną działalność, jak to stwierdzono np. w wypadku sekretarza ambasady RFN 
Hansa Hildebranda384.

Szczególnie dużą popularnością wśród dyplomatów cieszyła się linia kolejowa 
Warszawa–Zagórz, z racji tego, że krótki jej odcinek przebiegał przez terytorium 
ZSRR. Trasy tej używali również zagraniczni turyści. Niekiedy dokonywali oni 
w kilkuosobowych grupach wypadów pod granicę, posługując się dokładnymi 
mapami i dobrym sprzętem fotograficznym. Polskie służby starały się zapobiegać 
tym, do pewnego stopnia legalnym, działaniom za pomocą kar administracyj-
nych czy grzywien, np. za naruszenie obowiązku meldunkowego385. Działania te 
były nieskuteczne, a rosnący w miarę liberalizacji ustroju ruch turystyczny potę-
gował niepokojące polskie służby zjawisko. Między 1984 a 1985 r. liczba odno-
towanych penetracji z udziałem turystów wzrosła o 52 proc.: ze 150 do 229386. 
Według innych danych w pierwszych trzech kwartałach 1985 r. SB doliczyła się 
59 penetracji rejonów przygranicznych dokonanych przez attaché wojskowych, 
zwłaszcza z Francji i Wielkiej Brytanii. Po aferze związanej z wydaleniem z Polski 
amerykańskiego attaché Fredericka Myera, o której będzie mowa w następnym 
rozdziale, aktywność USA czasowo spadła. Z kolei w kategorii turystów od stycz-
nia do września naliczono 29 faktów penetracji dokonanych przez obywateli 
trzech najbardziej aktywnych państw: RFN, USA i Francji387.

Inną z technik stosowanych przez attaché wojskowych podczas wyjazdów pe-
netracyjnych na tereny przygraniczne było regularne przekraczanie na krótko 
granicy przez poszczególne Graniczne Punkty Kontrolne388. Z racji swego statusu 
dyplomatycznego i odpowiedniego przygotowania nie mieli z tym na ogół po-
ważniejszych trudności.

Przechodząc od podziału geograficznego do tematycznego, należy zwrócić 
uwagę, że najbardziej pożądanym celem dla personelu zachodnich attachatów 
wojskowych były jednostki Armii Radzieckiej stacjonujące na terytorium PRL. 

384 AIPN, 0731/12, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat zainteresowania 
zachodnich służb specjalnych granicą polsko-radziecką, 10 [?] XII 1985 r., k. 118–121.
385 Ibidem; o obowiązkach administracyjnych turystów zob. P. Pleskot, Inwigilacja cudzoziem-
ców na polskiej prowincji w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, „Biuletyn IPN” 2006, nr 1–2, 
s. 93–106.
386 AIPN, 0731/14, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat penetracji obiek-
tów wojskowych w 1985 r., 21 III 1986 r., k. 114–116.
387 AIPN, 0731/12, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat zainteresowania 
zachodnich służb specjalnych granicą polsko-radziecką, 10 [?] XII 1985 r., k. 118–121.
388 AIPN, 0731/8, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący ak-
tywności attaché wojskowych w Polsce, 19 III 1985 r., k. 47.
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Poznanie ich rozmieszczenia pozwalało ocenić siłę Rosjan i ich możliwości pro-
wadzenia ewentualnych działań militarnych.

W latach osiemdziesiątych szczególne nasilenie tego zainteresowania przypa-
dło na połowę dekady, kiedy NATO forsowało plan rozmieszczenia w Europie 
tzw. eurorakiet (rakiet średniego zasięgu Pershing II i pocisków Cruise), głównie 
na terytorium RFN. Celem attachatów wojskowych państw Sojuszu stało się 
więc zbadanie, jak na te posunięcia zareagowały oddziały radzieckie. Dyplomaci 
próbowali się zorientować, czy do uzbrojenia Armii Radzieckiej weszły nowe 
rodzaje sprzętu bojowego, zwłaszcza broń masowego rażenia (np. czy powstały 
nowe bazy pocisków rakietowych). Dlatego zintensyfikowano strategię częstej, 
wielokrotnej penetracji jednego obiektu, z zamiarem wyśledzenia ewentualnych 
zmian. Starano się ponadto śledzić transporty kolejowe i kolumny samochodów 
wojskowych w pobliżu przejść granicznych czy jednostek389.

Polski kontrwywiad zauważał koordynację akcji penetracyjnych również 
w kontekście radzieckim, co uwidaczniało się w geograficznej specjalizacji po-
szczególnych ambasad: Amerykanie skupiali się na województwach koszaliń-
skim, legnickim i opolskim (miejscowości Trzebień, Świętoszów, Brzeg, Le-
gnica i Krzywa), Brytyjczycy – na województwie pilskim (rejon miejscowości 
Sypniewo), a Francuzi obserwowali jednostki rozlokowane w Chocianowie 
(w województwie legnickim). Wszyscy za to interesowali się województwami 
zielonogórskim, jeleniogórskim i gorzowskim (miejscowości Wędrzyn-Sulęcin, 
Krosno Odrzańskie, Szprotawa)390. Oczywiście i w poprzednich latach militarna 
obecność Rosjan znajdowała się w centrum zainteresowań wywiadu wizualnego. 
Świadczą o tym analizowane już wysiłki dyplomatów w wykrywaniu radzieckich 
baz rakietowych w Polsce.

Polskie obiekty nie budziły może aż takiej fascynacji, ale za to były częstszym 
i nieco łatwiej dostępnym celem wywiadu wizualnego. Dokumenty SB zawierają 
setki przykładów tego typu działań. 15 kwietnia 1958 r. „Waldek II” i „Ga-
wron II” (attaché wojskowy ambasady amerykańskiej i jego zastępca) w pobliżu 
miejscowości Nadarzyce skręcili w polną drogę prowadzącą przez las i wtargnęli 
na teren poligonu lotniczego używanego przez żołnierzy WP i Armii Radzieckiej. 
Objechali cały teren, nie zatrzymywani przez nikogo. Sytuacja powtórzyła się 
niecałe dwa miesiące później, kiedy ta sama dwójka, jadąc w kierunku Nidzicy, 
skręciła w boczną szosę i przejechała ok. 6 km, po czym dotarła w głąb poligonu 

389 AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca zainteresowań at-
tachatów wojskowych państw NATO jednostkami armii radzieckiej stacjonującymi w Polsce 
w II półroczu 1984 r., 17 II 1985 r., k. 60–61.
390 Ibidem.
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wojskowego. Następnie dyplomaci zawrócili i nie niepokojeni wyjechali na 
główną drogę. Obserwujący ich funkcjonariusze Biura „B” ograniczyli się tylko 
do odnotowania tych wydarzeń, nie widząc prawnych możliwości interwencji 
i nie chcąc się zdekonspirować. W tych sytuacjach zawiodła komunikacja z jaw-
nymi służbami. Inaczej stało się w wypadku figurantów „Ryszard” i „Wujek”, 
przedstawicieli z jednej z ambasad zachodnich, którzy podczas penetracji poligo-
nu wojskowego w pobliżu miejscowości Drygały zostali zatrzymani przez oficera 
WP, poinformowanego o sprawie przez grupę operacyjną Biura „B”. Interwencja 
ograniczyła się do spisania danych intruzów, co trwało około godziny. Po tym 
czasie figuranci opuścili teren poligonu391. Podobne historie opisywano aż do 
1989 r. (Dokument nr 12)

Spośród obiektów wojskowych dyplomaci wyjątkowo chętnie przypatrywali się 
jednostkom radiolokacyjnym. 30 października 1980 r. dwóch podoficerów attacha-
tu wojskowego ambasady Wielkiej Brytanii (Peter Browne i Arthur Stewart) dotar-
ło samochodem w pobliże obiektu radiolokacyjnego WP niedaleko miejscowości 
Szczaniec w województwie zielonogórskim. Na widok zbliżającego się gazika woj-
skowego pośpiesznie się wycofali. Akurat w tym czasie jednostka otrzymała dostawę 
nowoczesnego sprzętu radiolokacyjnego, umieszczonego na pokrytych plandeką 
samochodach. Nie wiadomo, skąd dyplomaci dowiedzieli się o tym fakcie – prze-
cież nie było raczej przypadkiem, że znaleźli się tam właśnie wtedy. MSW podej-
rzewało, że w takich sytuacjach informacje mogli dostarczać agenci obcych służb392.

Wyróżniając typy penetrowanych obiektów, można użyć nie tylko katego-
ryzacji geograficznej i tematycznej, lecz także czasowej. Nie powinno dziwić, że 
szczególne natężenie aktów wywiadu wizualnego następowało w czasie różno-
rodnych ćwiczeń i manewrów, prowadzonych zarówno przez WP, jak i w szer-
szym gronie sojuszników z Układu Warszawskiego. Starano się wtedy wszelkimi 
możliwymi sposobami dostać jak najbliżej obszaru ćwiczeń i zebrać jak najwięcej 
informacji, dotyczących liczebności, rodzajów jednostek biorących udział w ćwi-
czeniach, a także sposobów łączności, szlaków komunikacyjnych, możliwości 
przerzutu oddziałów czy sprzętu, zdolności bojowej itp.393 (Dokument nr 51)

391 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pra-
cownikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 7–8.
392 AIPN, 01521/1968, Antoni Jurzak, Działalność wywiadowcza attachatu wojskowego amba-
sady Wielkiej Brytanii w Warszawie, Legionowo 1987, b.p. (s. 75).
393 Por. AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pogranicza 
wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez personel 
placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p. (s. 28); AIPN, 
01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitalistycznych placówek 
dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, s. 17–18.
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Według wiedzy MSW wyjazdy penetracyjne pracowników attachatów wojsko-
wych w czasie ćwiczeń i manewrów organizowanych na terenie PRL wynikały z re-
guły z „zamówienia” central wywiadowczych. Decyzję o wyjeździe podejmowano 
w razie stwierdzenia większych przegrupowań wojsk polskich lub/i radzieckich. Skąd 
z kolei zachodnie służby wiedziały o takich manewrach? Jednym ze źródeł informa-
cji był nasłuch radiowy z nadajników umieszczonych na terenie danego państwa. 
W sprzyjających okolicznościach stacje nasłuchowe potrafiły, mimo odległości, 
przechwytywać rozmowy prowadzone przez polowe radiostacje wojskowe. Równie 
ważne były informacje uzyskane ustnie (np. od turystów, agentury czy też w spo-
sób przypadkowy); a także dane, którymi dzieliły się wojskowe struktury NATO394. 
Informacje o mniejszych manewrach mogła przynosić systematyczna obserwacja ko-
szar wojskowych. Jeśli penetrujący dyplomata zauważył, że koszary są puste, mógł 
przypuszczać, że stacjonujący w nich oddział udał się właśnie na manewry395.

Ze zrozumiałych względów szczególna intensyfikacja penetracyjnej działalno-
ści zachodnich attachatów wojskowych następowała w czasie dużych, między-
narodowych manewrów wojskowych. Bardzo specyficznym okresem był koniec 
października 1956 r., kiedy to – jak słusznie oceniali zachodni dyplomaci – od-
działy radzieckie właściwie maszerowały już na Warszawę. Robert B. Houston, 
ówcześnie szef sekcji konsularnej ambasady USA, zauważa niezwykłą tendencję: 
październikowa odwilż, udzielająca się także PRL-owskim służbom specjalnym, 
wpływała na relacje intensywnie wtedy pracujących w terenie pracowników at-
tachatów wojskowych ze śledzącymi ich wywiadowcami. Na podstawie sytuacji, 
w której funkcjonariusze SB pomogli amerykańskim dyplomatom zmienić prze-
bitą oponę w dyplomatycznym samochodzie (autorowi nie udało się natrafić na 
ten przykład w materiałach MSW), Amerykanin wysnuwa wniosek, że w tym 
pełnym napięcia okresie polskie służby były wręcz zainteresowane w tym, żeby 
zachodni wojskowi mieli rozeznanie w bieżących wydarzeniach396. Wniosek ten 
wydaje się przesadny – może więcej mówi nam o mentalności samych dyploma-
tów niż o kontrwywiadzie397.

394 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 19–20).
395 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 55–56).
396 Wywiad Horace’a G. Torberta z Robertem B. Houstonem (1990 r.), http://www.adst.org/
Readers/Poland.pdf (dostęp: 13 IX 2013 r.).
397 Więcej na temat tego specyficznego okresu zob. w: J. Tebinka, Nadzieje i rozczarowania. 
Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, Warszawa 2005.
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Jeśli chodzi o bardziej klasyczne manewry, warto wspomnieć o polsko-radziecko- 
-wschodnioniemieckiej akcji „Przyjaźń 85” przeprowadzonej późnym latem 
1985 r. Kontrwywiad donosił, że największą aktywność w wywiadzie wizualnym 
wykazywali w tym czasie attaché z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii 
i USA, a ponadto Szwedzi i Finowie. Dyplomaci starali się dotrzeć w pobliże te-
renu manewrów (odbywanych głównie w województwie pilskim), a także zbadać 
trasy przerzutu oddziałów. W raportach Departamentu II MSW podkreślano 
przy tym coraz bardziej popularną metodę wykorzystywania do tego typu pene-
tracji dyplomatów cywilnych (np. w czasie manewrów wyjeżdżali oni z Polski, 
ale trasy ich przejazdów przebiegały w pobliżu miejsca ćwiczeń). Tym razem nie 
doszło jednak do prób wtargnięcia attaché na chroniony obszar. Skupili się oni 
przede wszystkim na śledzeniu wojskowych kolumn398.

Dwa lata później dyplomaci pionów wojskowych zainteresowali się analo-
gicznymi manewrami „Przyjaźń 87”. Dużą aktywność wykazywali zwłaszcza 
Brytyjczycy i Francuzi. Starano się rozpoznać rejony ćwiczeń i trasy przemarszu 
wojsk. W przeciwieństwie do wcześniejszych praktyk, teraz kilkakrotnie zdarzyły 
się wtargnięcia na zamknięte tereny poligonowe. Pracownicy jednego z attacha-
tów wojskowych, uciekając samochodem przed patrolem na terenie radzieckiego 
poligonu, rozbili drewnianą zaporę drogową399.

Pomiędzy tymi międzynarodowymi manewrami, w marcu 1986 r., kontr-
wywiad odnotowywał wzrost aktywności penetracyjnej dyplomatów wojsko-
wych państw NATO z racji odbywających się w północno-zachodniej Polsce 
ćwiczeń Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Jak zwykle największą 
aktywność wykazywali pracownicy amerykańskiego i brytyjskiego attachatu, 
obserwując m.in. samoloty na lotnisku radzieckim w Kluczewie koło Stargar-
du Szczecińskiego i starając się zbadać pobliskie kompleksy wojskowe, gdzie na 
potrzeby ćwiczeń umieszczono specjalny sprzęt (m.in. stację radarową i czte-
ry wyrzutnie rakietowe). W czasie manewrów w pobliżu znajdowali się też 
I sekretarz ambasady Norwegii Hang Søren i dwóch dyplomatów fińskich. 
Przy okazji operacyjnego zabezpieczania ćwiczeń polski kontrwywiad (można 
przypuszczać, że radzieckie służby również nie pozostawały bierne) natrafił na 
aktywne rozpoznanie radioelektroniczne, prowadzone przez samoloty i okręty 
NATO: np. 80 km na północny-wschód od Półwyspu Helskiego odnotowano 

398 AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący zain-
teresowania zachodnich attaché wojskowych manewrami „Przyjaźń 85”, 18 IX 1985 r., k. 51.
399 AIPN, 0731/22, Informacja Departamentu II MSW na temat obserwacji manewrów 
„Przyjaźń 87” przez zachodnich attaché wojskowych, b.d., b.p.
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obecność zachodnioniemieckiego okrętu wywiadowczego „Oste” 400. (Doku-
ment nr 115)

O wiele mniejsze zainteresowanie wzbudziły późniejsze o miesiąc ćwiczenia 
jednostek WP „Granit 86”, niezakładające przemieszczania oddziałów. Mimo to 
manewry przyciągnęły kilku pracowników attachatów zachodnich placówek401.

Warto podkreślić sygnalizowany już fakt, że niekiedy zadania wywiadu wi-
zualnego pełnili również i cywilni dyplomaci. Z drugiej strony, ich wojskowi 
koledzy interesowali się także pozamilitarną problematyką. W połowie lat osiem-
dziesiątych Departament II MSW coraz częściej zauważał zamianę ról między 
tymi kategoriami pracowników ambasad. Personel attachatów wojskowych 
miał w czasie swych podróży w teren lustrować obiekty cywilne, np. w styczniu 
1985 r. attaché ambasady USA Philip Thompson interesował się Opolskimi Za-
kładami Mięsnymi i magazynami rezerw państwowych, z kolei miesiąc później 
jego kanadyjski kolega Charles Emond obserwował Bydgoską Fabrykę Kabli402.

Ogólnie w tym czasie dyplomaci przywiązywali dużą wagę do polskich in-
westycji gospodarczych, przemysłowych czy obiektów posiadających duże zna-
czenie strategiczne, ale nie militarne (np. z dziedziny energetyki, infrastruktury 
przemysłowej itp.)403. Odnotowywano zarazem przejawy stricte politycznej dzia-
łalności „mundurowych” dyplomatów. W końcu 1987 r. trzej pracownicy bry-
tyjskiego attachatu wojskowego potajemnie spotkali się w nocy z Władysławem 
Frasyniukiem i Józefem Piniorem, dyskutując na temat zachodniej pomocy dla 
„Solidarności” oraz działań opozycji404.

Równie często – jeśli nie częściej – dyplomaci cywilni próbowali wyjeżdżać 
w pobliże obiektów wojskowych. W tym samym czasie, kiedy Thompson go-
ścił w Opolu, urzędnicy ambasady amerykańskiej penetrowali obiekty wojsko-
we w Gorzowie Wielkopolskim i pobliskiej Skwierzynie. Co ciekawe, według 
danych kontrwywiadu Brytyjczycy specjalizowali się w wyjazdach z udziałem 
dyplomatów akredytowanych w Moskwie (np. w kwietniu 1985 r. taka mieszana 

400 AIPN, 0731/14, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat zainteresowań za-
chodnich dyplomatów ćwiczeniami Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, 28 III 1986 r., 
k. 133–134.
401 AIPN, 0731/15, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat penetracji jedno-
stek wojskowych uczestniczących w ćwiczeniach „Granit 86”, 16 IV 1986 r., k. 45.
402 AIPN, 0731/8, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
aktywności attaché wojskowych w Polsce, 19 III 1985 r., k. 47.
403 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 25).
404 AIPN 0731/25, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW na temat 
działalności brytyjskich attaché wojskowych, 9 XII 1987 r., k. 85.
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grupa penetrowała rejony nadmorskie)405. Wraz z sygnalizowanym już wzrostem 
wymiany turystycznej w latach osiemdziesiątych kontrwywiad dostrzegał ponad-
to, że zachodni wycieczkowicze (zwłaszcza z RFN) coraz częściej byli wykorzy-
stywani do obserwacji obiektów wojskowych (często krótkotrwałych i bez użycia 
sprzętu rejestrującego). Na przykład latem 1985 r. w pobliżu miejsca, gdzie od-
bywały się ćwiczenia WP o kryptonimie „Ocelot 85”, znalazła się kilkunastooso-
bowa wycieczka z RFN, w skład której wchodziło – jak podkreślał kontrwywiad 
– trzech policjantów406.

Powyższe praktyki były charakterystyczne nie tylko dla lat osiemdziesiątych. 
Co prawda, według obliczeń kontrwywiadu z 1956 r., cywile znacznie rzadziej 
niż attaché wojskowi wyjeżdżali w teren i w mniejszym stopniu skupiali się na 
obiektach wojskowych, a bardziej na innych obiektach strategicznych (przemy-
słowych, kopalniach, węzłach kolejowych, elektrowniach, liniach wysokiego na-
pięcia), a także zjawiskach gospodarczych (stan gleb i zasiewów, spółdzielczość 
itp.)407 oraz społecznych (Dokument nr 77) – ale jednak przez cały interesujący 
nas okres nie unikali militarnych aspektów wywiadu wizualnego. (Dokument 
nr 9) Nie ulega wątpliwości, że wyjazdy cywilów służyły kontaktom z Polakami 
mieszkającymi poza stolicą i sondowaniu nastrojów społecznych (np. w czasie 
październikowej odwilży), jednak niekiedy – zdaniem SB – dyplomaci ci byli 
wręcz wysyłani na zlecenie attachatów wojskowych408.

W niektórych ambasadach formułowano explicite zalecenia, by cały personel 
placówek podczas wyjazdów w teren zwracał uwagę na kwestie wojskowe i infor-
mował o nich odpowiednich attaché. Cywilom łatwiej było odgrywać niewinne 
role, czasem wręcz o humorystycznym zabarwieniu: materiały MSW z połowy 
lat sześćdziesiątych podawały przykład pewnego dyplomaty (sekretarza ambasa-
dy brytyjskiej Christophera Woodsa), który udał się samochodem wraz z żoną 
na weekendowy biwak. Wybrał okolicę, w której znajdowały się urządzenia woj-
skowe. Mimo zakazu ruchu wjechał na teren zamknięty. Dwadzieścia metrów od 
obiektu rozłożył biwak, po czym zaczął robić zdjęcia swojej żonie – oczywiście 

405 AIPN, 0731/8, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
aktywności attaché wojskowych w Polsce, 26 IV 1985 r., k. 70.
406 AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący pe-
netracji obiektów wojskowych w III kwartale 1985 r., 11 X 1985 r., k. 102.
407 Por. AIPN, 0297/43, t. 270, Biuro „C” MSW, Analiza wywiadowczej penetracji terenu przez 
personel placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych za rok 1956, [1957 r.], 
k. 9–10.
408 Zob. AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad 
państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich 
penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 57).
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na tle obiektu. Wezwany przez oficera WSW do natychmiastowego opuszcze-
nia okolicy stwierdził, że nie może tego uczynić, bo zginął mu kluczyk od sa-
mochodu. W SB ogólnie zauważano, że żony, podobnie jak przy nawiązywaniu 
kontaktów z Polakami, stanowią przydatny „instrument” w działalności penetra-
cyjnej: często np. w pobliżu interesujących zabudowań wojskowych małżonka 
przejmowała kierownicę, a mąż skupiał się na obserwacji czy fotografowaniu409. 
(Dokumenty nr 51, 68)

W opinii funkcjonariuszy kontrwywiadu ambasada USA na szerszą skalę za-
częła wykorzystywać dyplomatów cywilnych do penetracji obiektów wojskowych 
od 1969 r., kiedy to wydział polityczno-wojskowy Połączonego Komitetu Sze-
fów Sztabów Sił Zbrojnych USA zorganizował na terenie RFN tajną konferencję 
o kryptonimie „Epsylon”. Podczas obrad, w których wziął udział m.in. ówcze-
sny ambasador w PRL Walter J. Stoessel, a także dyplomaci pracujący w in-
nych „bratnich krajach”, zalecono właśnie intensyfikację wyjazdów cywilnych 
dyplomatów w teren. Być może w SB przeceniano znaczenie tego spotkania, 
na którego trop udało się wpaść. W każdym razie pięć lat później attachat woj-
skowy warszawskiej placówki zorganizował dla ambasadora Daviesa podróż po 
amerykańskich bazach wojskowych w RFN, pragnąc bardziej zainteresować go 
problematyką wywiadu wojskowego. Jak oceniano w MSW, współpraca pionu 
wojskowego z innymi jednostkami ambasady układała się sprawnie. Jednocze-
śnie attaché wojskowi państw NATO starali się wciągać do współpracy i wyko-
rzystywać pomoc dyplomatów państw niezaangażowanych, mniej podejrzanych 
w oczach polskich służb410.

Według wiedzy SB Francuzi mieli nieco później niż Amerykanie rozwinąć 
metodę wykorzystywania dyplomatów cywilnych do zadań z zakresu wywiadu 
wizualnego. Stało się to po 1973 r., kiedy doszło do znanej nam już reorganiza-
cji SDECE (Służby Dokumentacji Zagranicznej i Kontrwywiadu). Od tej pory 
centrala ta miała wycofywać swoich oficerów z pionów wojskowych ambasady 
polskiej (dotyczyło to zapewne i innych „bratnich krajów”, ale o tym polskie 
źródła nie informują)411.

409 Ibidem; AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu ka-
pitalistycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 
1965, s. 19–20; AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników 
kapitalistycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, 
Warszawa 1967, k. 25.
410 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 55–58).
411 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracow-
ników dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 
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Szczególne miejsce w kontekście aktywności penetracyjnej cywilów przy-
padło ambasadzie RFN. Brak attachatu wojskowego w strukturze placówki 
sprawiał, że z jednej strony możliwości wywiadu wizualnego były w dużym 
stopniu ograniczone, ale z drugiej zmuszał cywilnych pracowników ambasa-
dy do realizowania zadań, które w innych placówkach najczęściej wykonywali 
wojskowi. W 1969 r. pracownicy zachodnioniemieckiego Przedstawicielstwa 
Dyplomatycznego odbyli 54 wyjazdy tego typu (przynajmniej tylu doliczyły 
się polskie służby)412, z kolei w latach 1972–1976 personel ambasady RFN 
miał ich zrealizować 164413. Służby kontrwywiadowcze dostrzegły natężenie 
pobytów dyplomatów niemieckich w pobliżu ośrodków stacjonowania Armii 
Radzieckiej w pełnym napięcia marcu 1981 r.414, kiedy Zachód uznawał szybką 
interwencję radziecką w Polsce za prawdopodobną. Jeszcze w końcu sierpnia 
1989 r. WUSW w Suwałkach donosił warszawskiej centrali o zauważeniu sa-
mochodu marki Mercedes należącego do ambasady RFN (prawdopodobnie je-
chał nim Uwe Menvath, pracownik działu prawno-konsularnego), który miał 
krążyć w pobliżu bazy wojskowej w Giżycku415. Trzeba jednak pamiętać, że 
ogólnie na polu wywiadu wizualnego RFN znacznie ustępowała pozostałym 
państwom416.

Za to dyplomaci zachodnioniemieccy wypełniali w czasie podróży tereno-
wych jeszcze jedno, specyficzne zadanie: wybierali najczęściej regiony ze skupi-
skami ludności o niemieckich korzeniach i interesowali się nie tyle obiektami 
wojskowymi, ile „poniemieckimi” oraz ustalaniem liczebności Niemców żyją-
cych w Polsce417.

1974–1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 22); zob. też AIPN, 01783/5, Andrzej Górski, Struktury 
organizacyjne, kierunki działania oraz nowe metody i formy pracy francuskich służb specjal-
nych, Warszawa 1975, k. 1–24.
412 AIPN, 01062/35, t. 22, Informacja Departamentu II MSW na temat niektórych kontrwy-
wiadowczych problemów Warszawy, [listopad 1970], k. 188–194.
413 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 20).
414 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego 
zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych 
w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 49).
415 AIPN, 002393/532, Meldunek operacyjny nr 63/89 WUSW w Suwałkach, 25 VIII 1989 r., 
k. 17.
416 Por. AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy opera-
cyjnego zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akre-
dytowanych w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 49).
417 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 20).
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Jak można scharakteryzować aktywność konkretnych cywilnych dyploma-
tów zaangażowanych w wywiad wizualny i wojskowy? Jednym z najbardziej 
pracowitych cywilów na polu wywiadu wizualnego był w latach siedemdzie-
siątych zastępca attaché pedagogicznego ambasady francuskiej, mający pol-
skie korzenie Ignacy Markiewicz. Pełnił on swoją funkcję w latach 1973–
1980. Według kontrwywiadu był etatowym funkcjonariuszem SDECE. 
W okresie swego pobytu odbył łącznie aż 157 wyjazdów do 30 województw 
(według podziału po 1975 r.), przeciętnie trwających 2–3 dni. Najczęściej 
gościł w Szczecińskiem (25 razy), Zielonogórskiem (14), Koszalińskiem (14), 
Legnickiem (12) i Białostockiem (11). Przy okazji pełnienia swych legalnych 
obowiązków służbowych miał w czasie tych wypadów penetrować strategicz-
ne obiekty przemysłowe oraz wojskowe Armii Radzieckiej i WP. Na pod-
stawie tych obserwacji sporządzał raporty dla attachatu wojskowego. MSW 
odnotowało 26 wypadków szpiegowskiej penetracji uprawianej przez Mar-
kiewicza – przyznawano zresztą, że mogło być ich więcej418.

Śledzący intruza wywiadowcy zauważali, że zachowuje się on tak, jakby znał 
się na metodach pracy operacyjnej: stosował samokontrolę i próbował gubić 
„ogon” (gwałtownie zmieniał prędkość jazdy, przejeżdżał przez skrzyżowania na 
czerwonym świetle, obserwował jadące za nim samochody itp.). Potrafił rów-
nież odpowiednio się zachować: unikał przygodnych kontaktów z kobietami 
(by nie dostarczyć SB możliwości zebrania materiałów kompromitujących), 
zachowywał podejrzliwość w kontaktach z Polakami, a jednocześnie starał się 
od nich wyciągnąć jak najwięcej informacji. Co ciekawe, na terenach odwie-
dzanych najczęściej przez Markiewicza odnotowywano spadek penetracji doko-
nywanych przez attaché wojskowych innych państw – dostrzegano tu wyraźny 
podział kompetencji419.

W dokumentacji SB można natrafić na wiele informacji dotyczących staty-
styk wywiadu wizualnego, uprawianego przez zachodnich dyplomatów. Ilość 
nie przekłada się jednak na jakość: najczęściej są to dane wybiórcze, fragmen-
taryczne i obejmujące krótki odcinek czasu. Czasami trudno się zorientować, 
co tak naprawdę opisują prezentowane liczby (szacunkową liczbę wszystkich 
penetracji czy tylko tych wykrytych) i kogo obejmują (wszystkich dyploma-
tów, przedstawicieli państw NATO, samych wojskowych czy też cywilów 
itp.) Niełatwo jest odtworzyć na podstawie tych informacji realne tendencje 

418 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. hab. 
Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 30–33).
419 Ibidem.
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i sytuacje. Należy dobitnie podkreślić, że bez konfrontacji danych wytworzo-
nych przez polskie służby z dokumentami zachodnimi nie ustalimy w pełni 
rzeczywistej skali zjawiska penetracji. Nawet dający się zaobserwować w staty-
stykach proces zanikania lub narastania przejawów wywiadu wizualnego może 
prowadzić do mylnych wniosków: mógł on po prostu wskazywać na lepsze 
ukrywanie się szpiegów bądź mniej lub bardziej efektywne kontrdziałania 
funkcjonariuszy polskich. Z tych względów prezentowane poniżej szacunki, 
obejmujące dłuższe okresy czasu, należy traktować z ostrożnością – pełnią one 
przede wszystkim orientacyjną funkcję i mówią może więcej o kontrwywiadzie 
niż o dyplomatach.

Na jakim poziomie kształtowały się wyjazdy penetracyjne w okresie przedod-
wilżowym? W MBP i KdsBP szacowano, że w pierwszej połowie lat pięćdziesią-
tych najaktywniejsi w wywiadzie wizualnym Amerykanie dokonywali średnio 
6–8 wyjazdów penetracyjnych miesięcznie, trwających przeważnie 2–3 dni. 
Francuzi (najczęściej zastępca attaché wojskowego) wyjeżdżali rzadziej, prze-
ciętnie dwa razy w miesiącu. Mieli za to blisko współpracować z Amerykanami. 
W samym 1953 r. SB doliczyła się blisko stu wyjazdów w teren420. Jeśli chodzi 
o konkretne nazwiska, najaktywniejsi w wyjazdach penetracyjnych w okresie 
1950–1955 mieli być płk Walter Choinski (amerykański attaché wojskowy 
w latach 1951–1953) i por. Chester Oleniacz (attaché morski w latach 1953–
1956) – obaj polskiego pochodzenia421. Nieprzeciętną aktywność wykazywali 
ponadto attaché lotniczy państw zachodnich (np. brytyjski pułkownik Claude 
Turner, któremu już jako cywilowi władze w Warszawie wytoczyły pokazowy 
proces422).

Na podstawie szczegółowych, ale bardzo fragmentarycznie zachowanych 
sprawozdań tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych 
i rocznych Wydziału VIII Departamentu II MSW można, ze sporym mar-
ginesem błędu, oszacować liczbę aktów wywiadu wizualnego z przełomu lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, realizowanych w większości przez attaché 
wojskowych.

420 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycz-
nych i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], 
k. 11–13, 24.
421 Ibidem, k. 10–11.
422 O sprawie płk. Turnera opowiadał prof. Andrzej Paczkowski podczas konferencji „Cudzo-
ziemcy w Warszawie 1945–1989” zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej 
IPN w Warszawie w dniach 19–20 kwietnia 2012 r. Zapis audio referatu znajduje się w zbiorach 
autora.
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Tabela 20. Liczba wyjazdów terenowych pracowników zachodnich attachatów wojsko-
wych w latach 1956–1964423

Rok Liczba wyjazdów*
1956 141
1957 69
1958 80
1959 96
1960 86
1961 126 (+8 cywilnych)
1962 –
1963 –
1964 162

* Dane obejmują attaché wojskowych USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Niekiedy w statystykach 
nie rozróżniano wyjazdów dyplomatów cywilnych i wojskowych. Ci drudzy stanowili jednak 
zdecydowaną większość.
– dane nie zachowały się

Widoczny spadek liczby wyjazdów penetracyjnych po 1956 r. wiązał się nie tyl-
ko z możliwym ograniczeniem tego typu aktywności ze strony attaché wojskowych 
i innych dyplomatów (choć i to było faktem, wynikłym z uspokojenia sytuacji 
wewnętrznej oraz międzynarodowej w kontekście polskim), ale świadczył przy-
puszczalnie również o pewnej bezsilności SB, która – jak sama przyznawała – nie 
była zdolna do wykrycia wszystkich tego typu wyjazdów424. Różnice w liczbie pe-
netracji w poszczególnych latach wynikały głównie z natężenia politycznych wyda-
rzeń w Polsce w danym roku, choć czasem swój wpływ miały także inne czynniki. 
Bardzo długa zima, przeciągające się przetasowania kadrowe (albo „temperament” 
personelu) w placówce czy też zawirowania polityczne w macierzystym kraju (np. 
w okresie 1957–1958 we Francji425) mogły ograniczać lub zwiększać liczbę pene-
tracji. Niezmiennie pamiętajmy również o podstawowym czynniku wpływającym 
na te liczby, jakim była skuteczność kontrwywiadu (lub jej brak).

Konfrontacja sprawozdawczych dokumentów MSW i materiałów szkolenio-
wych pozwala na opracowanie szacunkowych i na pewno niekompletnych da-
nych obejmujących jeszcze dłuższy okres:

423 Opracowano na podstawie sprawozdań tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, 
kwartalnych i rocznych Wydziału VIII Departamentu II z lat 1954–1964, AIPN, 01062/27,  
t. 1–7.
424 Zob. np. AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departa-
mentu II MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1958 r., k. 70–80 (błędna paginacja).
425 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekreta-
riatu KC PZPR, 17 V 1958 r., k. 142–144.
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Tabela 21. Liczba odnotowanych wyjazdów penetracyjnych personelu attachatów 
wojskowych najważniejszych państw zachodnich w latach 1952–1982426

Rok Ogólna liczba penetracji USA Wlk. Brytania Francja
1952 – 155 20 –
1953 – – – –
1954 – 59 70 23
1955 – – – –
1956 – – – –
1957 – 35 – –
1958 – 30 – –
1959 – 52 51 –
1960 – – 41 –
1961 – – 49 –

1962–1966 – – – –
1967 377 – – –
1968 385 32 157 82
1969 300 49 115 89
1970 – – – –
1971 255 25 92 50
1972 246* 38 61 97
1973 – – – –
1974 320 31 98 5
1975 358 47 112 110
1976 376 – – –
1977 646 18* 90* 65*
1978 147 42 52 –
1979 454 94 205 18
1980 343 73 180 31
1981 320 89 92 –
1982 226 58 89 –

* dane z 6 miesięcy  – dane nie zachowały się

Trudno na podstawie tak bardzo fragmentarycznych informacji ustalić ogólne 
trendy w natężeniu wywiadu wizualnego i zauważyć różnice między poszczególnymi 

426 Opracowano na podstawie m.in. AIPN, 01062/35, t. 17, Informacja Departamentu II MSW 
na temat najważniejszych wydarzeń w środowiskach kontrolowanych przez Departament II MSW 
w okresie 25 styczeń–24 luty 1969 r., [luty 1969 r.], k. 216–230; AIPN, 001708/2097, Krzysztof 
Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché wojskowych państw NATO w oparciu o Wy-
dział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1985, b.p. (s. 70–73).
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krajami w liczbie odnotowanych podróży. Cyfry nie mówią też nic o „jakości” pe-
netracji. Można zaryzykować wskazanie pewnej generalnej tendencji – liberalizacja 
ustroju PRL i wzrost ogólnej wymiany (od wizyt politycznych, przez współpracę go-
spodarczą i stypendialną, po ruch turystyczny) między PRL a Zachodem zwiększały 
możliwości penetracyjne. Z drugiej strony, afery wywoływane penetracją i wydalenia 
dyplomatów powodowały czasowe ograniczenie aktywności danego kraju (najczę-
ściej USA) na tym polu. Oczywistą przyczyną zwiększenia liczby penetracji były po-
nadto, jak już wspomniano, większe manewry wojsk polskich lub/i radzieckich. Jak 
wiemy, w grę wchodziła także reakcja na bieżące problemy polityczne, np. w 1981 r. 
szczególnie chętnie analizowano obiekty radzieckie, w związku z silnymi obawami 
przed stłumieniem solidarnościowego „karnawału” przez Armię Radziecką.

Pierwszoplanowa rola Wielkiej Brytanii wynikała – według znanego nam już 
przekonania MSW – z faktu, że to Londyn został przez wojskowe władze NATO 
wyznaczony do realizacji wywiadu wizualnego w PRL427. Jednocześnie autoro-
wi nie udało się znaleźć potwierdzenia tego faktu w dostępnych dokumentach 
brytyjskich i NATO-wskich. Co więcej, wymienione uwarunkowania nie zawsze 
znajdują odzwierciedlenie w powyższej tabeli: np. liczba penetracji z 1979 r. jest 
na papierze znacznie większa niż dwa lata później. Zarazem przewaga Wielkiej 
Brytanii z reguły jest w tabeli dobrze widoczna. Być może w MSW po prostu 
wyciągano wnioski z analizy statystycznej.

Na nieco dokładniejsze, ale dotyczące krótszego odcinka czasowego dane 
można natrafić dla okresu 1980–1985:

Tabela 22. Liczba odnotowanych penetracji pracowników zachodnich attachatów 
wojskowych w latach 1980–1985428

Attachaty
wojskowe

Liczba penetracji w poszczególnych latach
1980 1981 1982 1983 1984 1985

Wielka Brytania 180 91 89 180 200 225
USA 80 89 58 136 145 113

Francja 28 39 16 57 110 118
Kanada 35 25 32 70 82 45
Belgia 22 20 15 32 20 21

Pozostałe kraje 
zachodnie 104 110 137 125 158 168

Razem 449 374 347 600 715 690

427 Ibidem, s. 73–74.
428 Opracowano na podstawie: AIPN, 01521/1968, Antoni Jurzak, Działalność wywiadowcza 
attachatu wojskowego ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, Legionowo 1987, b.p. (s. 80).
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O ile wierzyć materiałom SB, skala penetracji obiektów wojskowych przez 
dyplomatów cywilnych nie była duża, ale działania te podejmowano systema-
tycznie. Oczywiście faktyczna skala mogła być większa, dlatego że kontrwy-
wiad miał trudności zwłaszcza ze stwierdzeniem, którzy dyplomaci cywilni 
parali się wywiadem wizualnym. Poniższa tabela przedstawia liczbę podróży 
penetracyjnych, jakie odbyli cywilni pracownicy ambasady Wielkiej Brytanii 
w latach 1980–1985.

Tabela 23. Liczba penetracji dokonanych przez cywilnych dyplomatów brytyjskich 
w latach 1980–1985429

Rok
Liczba penetracji

fotografowanie obserwowanie
1980 3 8
1981 1 10
1982 0 6
1983 1 4
1984 0 5
1985 0 5

Bez wątpienia liczby te stanowią tylko wykryte przez SB minimum rzeczywi-
stych działań. 

Źródeł poświęconych latom osiemdziesiątym jest stosunkowo dużo, co 
jednak nie idzie w parze z ich komplementarnością. Na przykład w doku-
mencie Departamentu II MSW z maja 1986 r. obliczano, że w latach 1981–
1985 attaché wojskowi państw NATO dokonali ponad 1600 penetracji430: 
niemal o tysiąc więcej niż w przytaczanych przed chwilą danych dla okresu 
1980–1985! Według innego raportu kontrwywiadu w samym 1986 r. (i to 
tylko do listopada) doliczono się 576 penetracji, głównie w południowo-za-
chodnich i zachodnich rejonach kraju. Najbardziej aktywni byli Ameryka-
nie, Brytyjczycy i Francuzi, a w dalszej kolejności: Duńczycy, Kanadyjczycy, 
Holendrzy, Szwedzi, Belgowie, Szwajcarzy, Finowie, Włosi i Japończycy431. 
Trudno zrozumieć, skąd brały się aż takie różnice w obliczeniach. Na pewno 
rzutują one na wiarygodność wszystkich danych. Być może czasami liczo-
no wszystkie zarejestrowane wyjazdy (włącznie z legalnymi i turystycznymi), 

429 Ibidem, s. 51.
430 AIPN, 0731/15, Materiał Departamentu II MSW do wykorzystania w wystąpieniu mini-
stra SW na seminarium dla wojewodów, 12 V 1986 r., k. 129–133.
431 AIPN, 0731/20, Informacja dyrektora Departamentu II MSW o penetracyjnej działalności 
zachodnich attachatów wojskowych, 8 I 1987 r., 10–15.
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a niekiedy wymieniano tylko te, podczas których doszło do stwierdzonych 
przejawów wywiadu wizualnego.

„Optymistyczny” charakter miały także inne wyliczenia kontrwywiadu, 
dotyczące nieco późniejszego okresu, częściowo pokrywającego się jednak 
z poprzednim.

Tabela 24. Liczba odnotowanych penetracji pracowników zachodnich placówek dy-
plomatycznych w latach 1982–1987432

Rok Liczba penetracji

1982 444

1983 647

1984 715

1985 >700

1986 >700

1987 >700

Nie jest pewne, czy uwzględniono tu wszystkich dyplomatów, czy tylko pra-
cowników attachatów wojskowych.

W statystycznej analizie wyjazdów penetracyjnych warto poświęcić nieco 
miejsca bardziej szczegółowym, choć fragmentarycznym danym, które trudno 
wykorzystać do badania tendencji, ale które pozwalają zwrócić uwagę na inne 
zjawiska: przede wszystkim na różnice między poszczególnymi krajami, a tak-
że na pewną bezsilność kontrwywiadu w kontrolowaniu wywiadu wizualnego. 
Warto zauważyć, że przedstawiane w tego typu źródłach liczby często nie pokry-
wały się z prezentowanymi już obliczeniami długofalowymi, co stanowi kolejny 
przejaw słabości polskich służb.

Według danych Biura „C” MSW w 1956 r. Amerykanie odbyli ponad 
70 wyjazdów w teren. Co ciekawe, tylko 36 razy (nieco ponad 50 proc.) wyjeż-
dżał personel attachatu wojskowego. Anglicy i Kanadyjczycy wyjeżdżali w tym 
czasie 59 razy (aż 56 podróży zapisano na konto pracowników attachatów). 
Francuzi wyjeżdżali 55 razy (z czego 38 – attaché i ich podwładni). W SB przy-
znawano, że poza Amerykanami bardzo słabo kontrolowano te wyjazdy: obser-
wacji poddano zaledwie 15 wyjazdów brytyjskich i kanadyjskich, a tylko kilka 

432 AIPN, 0731/30, Przeciwdziałania kontrwywiadu MSW wrogiej aktywności służb specjal-
nych NATO w latach 1980–1988 (II wersja), [wrzesień 1988 r.], k. 1–6.
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podróży francuskich. Mimo to dostrzegano ogólniejsze, chociaż dość oczywiste 
zjawiska: zdecydowaną przewagę wyjazdów realizowanych przez dyplomatów 
„mundurowych”, wybieranie przez podróżnych terenów w pobliżu obiektów 
wojskowych oraz nieprzypadkową (zdaniem Wydziału VIII Departamentu II 
MSW) korelację części wyjazdów z manewrami wojskowymi czy przemieszcza-
niem się oddziałów433.

Do najbardziej aktywnych attaché zaliczali się w tym roku: płk Alexan-
der (attaché wojskowy ambasady USA) oraz jego zastępcy ppłk Frank Gil-
christ i Artur Aubrey; attaché lotniczy ppłk Frederick Marley, attaché morski 
Chester Oleniacz oraz urzędnicy Max Kerrick, William King i John Ryan. 
Wśród Brytyjczyków najczęściej wyjeżdżali: attaché wojskowy płk George 
Kingston, jego zastępca ppłk Edward Varley, attaché lotniczy płk Edwin Rid-
gway, a wśród Francuzów: płk André Cuenoud (attaché wojskowy), mjr Jean 
Henard (zastępca attaché) oraz sekretarz sekretariatu, podoficer o nazwisku 
Reynaud. Podróże trwały od jednego do kilku dni, obejmowały jednorazowo 
trasę od 500 do 1500 km.434 Kontrwywiadowi udało się przy tym zlokalizo-
wać ok. 250 obiektów, które w 1956 r. mieli spenetrować pracownicy atta-
chatów (od węzłów kolejowych, przez lotniska, po obiekty gospodarcze)435. 
(Dokument nr 9)

Według obliczeń umieszczanych w materiałach szkoleniowych MSW, 
w połowie lat sześćdziesiątych dochodziło rocznie do znacznie większej liczby 
przypadków – bo ponad pięciuset – interesowania się pracowników attacha-
tów wojskowych obiektami militarnymi i przemysłowymi, przede wszystkim 
koszarami wojskowymi i lotniskami, a także poligonami, stacjami radarowy-
mi, zabudowaniami jednostek Armii Radzieckiej, obiektami PKP, portami 
i magazynami436.

O tym, jak ostrożnie należy podchodzić do tego typu źródeł, świadczy pró-
ba ustalenia liczby stwierdzonych wyjazdów personelu wojskowego zachodnich 
placówek, podjęta na podstawie analizy sprawozdań dwutygodniowych i mie-
sięcznych Wydziału V MSW z 1966 r.

433 AIPN, 0297/43, t. 270, Biuro „C” MSW, Analiza wywiadowczej penetracji terenu przez perso-
nel placówek dyplomatycznych głównych państw kapitalistycznych za rok 1956, [1957 r.], k. 4–6.
434 Ibidem, k. 7.
435 AIPN, 0297/43, t. 270, Biuro „C” MSW, Wykaz obserwowanych obiektów: Załącznik nr 2 
do Analizy wywiadowczej penetracji terenu przez personel placówek dyplomatycznych głów-
nych państw kapitalistycznych za rok 1956, 1957 r., k. 16–20.
436 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965,  
s. 17–18.
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Tabela 25. Liczba wyjazdów terenowych pracowników zachodnich attachatów wojsko-
wych w 1966 r.437

Miesiąc Liczba wyjazdów attaché
styczeń 8

luty 9
marzec 13

kwiecień 13
maj 12

czerwiec 4
lipiec 11

sierpień 18
wrzesień 5

październik 5
listopad –
grudzień 8
Ogółem ok. 110

– dane nie zachowały się

Tak sprzeczne dane mogły wynikać z przyjęcia różnej metodologii: Wydział V  
być może uwzględniał tylko odnotowane akty wywiadu wizualnego, a w ma-
teriałach szkoleniowych mogły się znaleźć szacunki rzeczywistego poziomu pe-
netracji. Być może w powyższym zestawieniu nie wzięto pod uwagę informa-
cji z wydziałów geograficznych. Rozróżnienie miesięczne oddaje za to dobrze 
zróżnicowanie natężenia penetracji w zależności od pór roku: najwyższy poziom 
osiągano wiosną i latem, kiedy wzrastała też aktywność jednostek wojskowych. 
Panowała wtedy lepsza pogoda, można również było z łatwością zastosować le-
gendę w postaci wyjazdu urlopowego.

Według innych, węższych danych z 1966 r. w samym województwie warszaw-
skim odnotowano 38 aktów penetracji 19 obiektów wojskowych i strategicznych 
(13 jednostek wojskowych, lotniska w Modlinie i Janowie, zakłady przemysłowe 
w Płocku, Opinogórze i Ciechanowie, a także obiekt KBW w Górze Kalwa-
rii)438. Warszawska KW MO starała się także obliczyć ogólną liczbę przejazdów 
lub/i pobytów dyplomatów na terenie województwa stołecznego: rozumiano 
zatem różnicę między „zwykłą” podróżą terenową a aktem wywiadu wizualne-
go. I tak w 1965 r. doliczono się 1004 przejazdów (273 dotyczyły dyplomatów 

437 Opracowane na podstawie sprawozdań dwutygodniowych i miesięcznych Wydziału V 
MSW z roku 1966, dostępnych pod sygnaturą AIPN, 01062/24, t. 8, k. 1–117.
438 AIPN, 0201/159, t. 2, Zestawienie penetrowanych obiektów i częstotliwość tych penetracji 
na terenie województwa warszawskiego w 1966 r., 9 II 1967 r., k. 76.
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wojskowych), a rok później – 1181 (504 dotyczyły dyplomatów wojskowych). 
Sugerowano, że wzrost ten wiązał się m.in. z uroczystościami millenijnymi, 
wnikliwie śledzonymi przez dyplomatów439. Niemniej jednak w kolejnym roku 
stwierdzono aż 1598 przejazdów, za to tylko 164 zrealizowane przez pracowni-
ków attachatów wojskowych. Tak jak w poprzednim roku, doliczono się zaled-
wie 38 aktów penetracji obiektów wojskowych i gospodarczych440. Pamiętajmy 
jednak, że akty te dotyczyły tylko województwa: celem podróży dyplomatów 
mogły być po prostu dalej położone miejsca.

W skali ogólnokrajowej w 1968 r. pracownicy zachodnich attachatów woj-
skowych dokonali w sumie 385 penetracji terenowych odkrytych przez Depar-
tament II MSW. Takie ujęcie sugerowałoby, że ów postulowany poziom ok. 500 
wyjazdów terenowych dotyczył jednak stwierdzonych penetracji, a nie ogólnych 
szacunków. Celem tych wyjazdów było 351 obiektów wojskowych, do których 
dyplomaci próbowali dotrzeć w sumie 728 razy. Wśród tych obiektów znalazły 
się: 244 jednostki koszarowe, 46 lotnisk, 16 poligonów, 18 stacji radiolokacyj-
nych, 25 magazynów i 2 obiekty sanitarne. Najaktywniejszy był attachat brytyj-
ski (157 wyjazdów), który już od połowy lat sześćdziesiątych miał wysunąć się 
na pierwsze miejsce, przed Amerykanów. Dziewięciu pracowników brytyjskiego 
attachatu wojskowego spędziło w sumie 246 dni w terenie. Szczególnie aktywni 
byli w sierpniu i październiku, w okresie manewrów wojsk radzieckich i inwazji 
na Czechosłowację441.

Co ciekawe, w kolejnej dekadzie w materiałach szkoleniowych MSW można 
znaleźć bardzo podobne ogólne szacunki liczby penetracji. W połowie lat sie-
demdziesiątych obliczano, że ogólna liczba aktów wywiadu wizualnego dokona-
nych przez pracowników zachodnich attachatów wojskowych wynosiła 400–500 
rocznie442. Czy nie powtarzano tu automatycznie starych ustaleń?

Tym razem dokumenty Departamentu II MSW częściowo potwierdzają te sza-
cunki. Według bardziej konkretnych obliczeń kontrwywiadu, w 1976 r. stwier-
dzono 561 wypadków „zainteresowań obiektami o znaczeniu obronnym”, ale nie 

439 Ibidem, t. 10, Analiza pracy kontrwywiadowczej na odcinku zabezpieczenia terenu wo-
jewództwa warszawskiego przed penetracją ze strony dyplomatów państw kapitalistycznych,  
7 III 1967 r., k. 18–30.
440 Ibidem, Kontrwywiadowcza charakterystyka sprawy kryptonim „Dyplomaci” za rok 1967 r., 
25 I 1968 r., k. 31–41.
441 AIPN, 01062/35, t. 17, Informacja Departamentu II MSW na temat najważniejszych wy-
darzeń w środowiskach kontrolowanych przez Departament II MSW w okresie 25 styczeń–24 
luty 1969 r., [luty 1969 r.], k. 216–230.
442 Zob. np. AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad 
państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich 
penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 58)
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tylko ze strony dyplomatów, lecz również zachodnich cudzoziemców innych kate-
gorii zawodowych. Rok później doszło już do 1025 takich prób – wzrost wynikał 
z przeprowadzanych w tym roku ćwiczeń wojskowych (np. międzynarodowych 
manewrów „Zachód-77” czy ćwiczeń sztabowych „Fala-77”). Liczby te są o tyle 
mylące, że ponownie uwzględniają nie tylko dyplomatów, ale ogół cudzoziemców. 
Penetratorów najbardziej interesowało województwo koszalińskie, a także poznań-
skie, zielonogórskie, gdańskie i legnickie. W 1977 r. prawie połowa penetracji 
dotyczyła obiektów wojskowych (ok. 90 proc. z nich było zresztą odwiedzanych 
wielokrotnie). Najaktywniejsi w tej działalności mieli być obywatele RFN (219 
penetracji), Wielkiej Brytanii (195), Francji (105) i USA (78)443.

W dalszej części tego samego raportu uszczegółowiono powyższe informacje, 
dzięki czemu można skuteczniej wyodrębnić działalność dyplomatów. W 1976 r. 
pracownicy attachatów wojskowych mieli przeprowadzić 213 penetracji, a re-
prezentanci pionu cywilnego – 42. W następnych roku liczby te wynosiły, odpo-
wiednio, 425 i 80. Na tym polu zdecydowanie najaktywniejsi byli pracownicy 
wojskowego pionu ambasady brytyjskiej (176 penetracji w 1977 r.), a następnie 
Holendrzy (70), Amerykanie (60) i Belgowie (17). Dyplomaci skupiali się na pe-
netracji lotnisk, jednostek rakietowych, składnic wojskowych i obiektów Armii 
Radzieckiej. Niemcy, nieposiadający własnego attachatu wojskowego, koncen-
trowali się, zdaniem kontrwywiadu, na wykorzystywaniu do zadań wywiadow-
czych swych rodaków przebywających czasowo w Polsce (np. myśliwych)444.

Według jeszcze innych danych w 1977 r. dokonano 477 penetracji „jednostek 
wojskowych i obiektów o znaczeniu obronnym”, przy czym i tutaj zaznaczano, 
że ok. 90 proc. z nich odwiedzano więcej niż jeden raz. Pisano też o 26–45 
proc. wzroście penetracji, w porównaniu z 1976 r. (w zależności od rodzajów 
penetrowanych obiektów). Mniej więcej połowę wyjazdów terenowych odbyli 
Brytyjczycy445. Francuzi z kolei odpowiadali za 40 odnotowanych podróży446. 
W tym wypadku informacje z różnych źródeł nie były sprzeczne.

Jeśli chodzi o konkretne nazwiska, kontrwywiad w pierwszej połowie lat siedem-
dziesiątych do najbardziej aktywnych penetratorów zaliczał: brytyjski attaché wojsko-
wy ppłk James Edward Puntan (figurant o pseudonimie „Brek-72”), amerykański 

443 AIPN, 01228/2876, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat zainteresowań wy-
wiadów państw NATO i ich rezydentur działających przy placówkach dyplomatycznych obiek-
tami o znaczeniu obronnym, [1978 r.], k. 51–67.
444 Ibidem.
445 AIPN, 02174/26, Biuletyn informacyjny Departamentu I i Departamentu II MSW, [sty-
czeń 1978 r.], b.p. (s. 22).
446 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 22).
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attaché lotniczy ppłk Vladimir Walter Skuby („Akrobata”) oraz attaché wojskowy USA 
ppłk Peter Lonis [?] („Artur”). Puntan był zawsze gotowy do wyjazdu: w teczce nosił 
szczegółowe mapy Polski i szkła powiększające, w samochodzie trzymał część rzeczy 
przeznaczonych na podróż, a w salonie swego mieszkania miał przygotowane spako-
wane śpiwory. W organizacji wyjazdów Puntan często współpracował ze Skubym447.

W tym czasie, zgodnie z prawidłowością odkrytą przez SB, to Brytyjczycy wy-
kazywali największą aktywność na polu penetracji. W 1971 r. pracownicy attachatu 
brytyjskiego odbyli 51 odnotowanych podróży penetracyjnych, czyli 1/3 wszystkich 
wyjazdów zachodnich dyplomatów wojskowych. Najaktywniejszy był attaché woj-
skowy i morski ppłk Donald Lear, który w 1971 r. wyjechał 26 razy i przebywał w te-
renie w sumie pięćdziesiąt dni. Wyjeżdżał szczególnie często w okresie manewrów 
wojskowych448. O aktywności Leara pisze Jacek Tebinka449. Z kolei w 1973 r. SB 
doliczyła się 42 penetracji ze strony Brytyjczyków, co stanowiło ok. 40 proc. wszyst-
kich wyjazdów450. Rok wcześniej angielscy dyplomaci mundurowi mieli spędzić na 
wyjazdach aż 1/3 swego czasu pracy451. Jak wiemy, tę przewagę polskie służby tłu-
maczyły ustaleniami sojuszników NATO z 1972 r., według których penetracja PRL 
przypadła właśnie Brytyjczykom. Liczby potwierdzały te tezy452.

Jeśli wierzyć statystykom MSW, lata osiemdziesiąte przyniosły najpierw pe-
wien spadek poziomu wywiadu wizualnego w porównaniu do poprzedniej deka-
dy, a następnie – gwałtowny przyrost liczby penetracji. W 1980 r. odnotowano 
204 wyjazdy w teren (głównie do województw zielonogórskiego i koszalińskiego, 
a także do gorzowskiego, gdańskiego, pilskiego, bydgoskiego, słupskiego i szcze-
cińskiego)453. Rok później sami tylko dyplomaci amerykańscy (zarówno cywilni, 

447 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 31–38).
448 AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności w Polsce am-
basady Wielkiej Brytanii, British Council oraz ambasady Kanady w 1971 r., [luty 1972 r.], k. 1–20.
449 J. Tebinka, R. Techman, Z archiwów brytyjskich: raport attaché morskiego i wojskowego D.J. 
Leara z wizyty fregaty HMS „Ashanti”…, s. 131–158.
450 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb 
wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 1–68); 
zob. ten sam dokument w: AIPN, 1510/282, b.p. (s. 52).
451 AIPN, 01228/2876, t. 1, Notatka Wydziału II Departamentu II MSW w sprawie aktywno-
ści brytyjskich służb specjalnych w ramach ambasady w Warszawie i British Council, [grudzień 
1972 r.], k. 106–108.
452 Ibidem, Raport Wydziału II Departamentu II MSW na temat działalności rezydentur wy-
wiadowczych w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, [lipiec 1974 r.], k. 66–80.
453 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 31–32).
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jak i wojskowi) mieli dokonać 143 penetracji terenowych (120 przeprowadzili 
wojskowi, a 23 – cywilni)454. W 1983 r. stwierdzono ogółem już 631 faktów pe-
netracji, a rok później – aż 850. Ogólna liczba odnotowanych wyjazdów dyplo-
matów w teren w 1984 r. sięgnęła 4 tys., przy czym przyznawano, tak jak w po-
przednich dekadach, że nadal udawało się identyfikować co najwyżej 60 proc. 
takich wyjazdów455.

Skąd te nagłe zmiany? Nie bez znaczenia pozostawała napięta sytuacja mię-
dzynarodowa związana ze stanem wojennym. Pewien wpływ miał też, być może, 
szybki rozrost sieci agenturalnej MSW, co dawało większe niż wcześniej możli-
wości stwierdzania wyjazdów. Pamiętajmy ponadto, że w okresie stanu wojenne-
go na drogach całego kraju działało wyjątkowo dużo punktów kontrolnych MO 
i wojska. Ponownie jednak analizę utrudniają sprzeczne ustalenia różnych źródeł. 
Według materiałów szkoleniowych MSW w 1983 r. SB odnotowała tylko 124 
wyjazdy penetracyjne pracowników zachodnich attachatów wojskowych. W tym 
okresie szczególne zainteresowanie budziły transporty wojskowe przemieszczają-
ce się tranzytem przez Polskę, z ZSRR do NRD, w ramach przezbrojenia jedno-
stek Armii Radzieckiej456. Trudno ocenić, które dane były bliższe prawdy.

Być może większą wiarygodność mają informacje dzienne Departamentu II 
MSW, gdzie prezentowano bardziej szczegółowe analizy. I tak np. w pierwszym 
kwartale 1985 r. kontrwywiad doliczył się 59 podróży penetracyjnych pracowników 
zachodnich attachatów wojskowych, trwających w sumie 122 dni. Dyplomaci mieli 
interesować się 165 obiektami WP i Armii Radzieckiej. Najaktywniejsi okazali się 
tradycyjnie Amerykanie, Francuzi i Brytyjczycy457. W pierwszym półroczu 1985 r. 
odnotowano ogółem 351 penetracji jednostek wojskowych, a łączny czas wyjaz-
dów wyniósł 245 dni. Po Brytyjczykach, Francuzach i Amerykanach największą 
aktywność wykazywali Duńczycy, Holendrzy i Kanadyjczycy. Poza przedstawicie-
lami państw NATO w teren zapuszczali się jeszcze Szwedzi, Szwajcarzy, Finowie 
i Japończycy458. Z kolei w trzecim kwartale tego roku zachodni dyplomaci wojskowi 

454 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 57).
455 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 31–32).
456 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 27).
457 AIPN, 0731/8, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący aktyw-
ności attaché wojskowych w Polsce, 26 IV 1985 r., k. 70.
458 AIPN, 0731/9, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący aktywno-
ści penetracyjnej zachodnich attaché wojskowych w I półroczu 1985 r., 19 VII 1985 r., k. 55.
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dokonali (według obliczeń kontrwywiadu) 166 penetracji obiektów wojskowych, 
co zajęło im łącznie 98 dni. Brytyjczycy przeprowadzili 40 proc. penetracji. Intensy-
fikacja wyjazdów w teren wiązała się ze zorganizowanymi w tym czasie manewrami 
wojskowymi „Ocelot 85” i zwłaszcza „Przyjaźń 85”, w których brały udział od-
działy wschodnioniemieckie, radzieckie i polskie. Okolice, w których odbywały 
się manewry, penetrowano 3–4-krotnie częściej niż zazwyczaj459. Potwierdzała się 
jednocześnie tendencja, że wiosną i latem aktywność penetracyjna była najwyższa. 
W czwartym kwartale 1985 r. kontrwywiad doliczył się „ponad 120 ewidentnych 
penetracji obiektów strategiczno-obronnych WP i AR”. Tym razem attachaty sku-
piły się na jednostkach lotniczych, wojskach rakietowych i łączności460.

Ogólnie, według tych danych w 1985 r. kontrwywiad doliczył się 748 wypad-
ków penetracji obiektów militarnych dokonanych tylko przez dyplomatów woj-
skowych. Najaktywniejszymi cudzoziemcami byli attaché brytyjski, francuski 
i amerykański, w dalszej kolejności: duński, kanadyjski, szwedzki, belgijski, szwaj-
carski, fiński, włoski i japoński. W porównaniu z poprzednim rokiem podróże 
trwały przeciętnie krócej (nieco ponad dwa dni), ale obejmowały z reguły więcej 
obiektów. 82 proc. wyjazdów tego typu dotyczyło zachodnich, południowo- 
-zachodnich i przygranicznych rejonów Polski. Oprócz miejsc stacjonowania 
jednostek i rozlokowania obiektów strategicznych badano ciągi komunikacyjne, 
dostrzeżone zmiany w dyslokacji oddziałów, obserwowano ćwiczenia i manew-
ry oraz transporty wojskowe na linii NRD–PRL–ZSRR. Starano się też ustalić 
obecność nowych technologii militarnych461. Jak widać, na przestrzeni lat cele te 
– a przynajmniej wiedza SB o nich – się nie zmieniały. Warto dodać, że w latach 
osiemdziesiątych dyplomaci byli częściej niż wcześniej oficjalnie zapraszani na 
niektóre manewry, co wynikało z realizacji jednego z punktów Aktu Końcowego 
KBWE dotyczącego budowy środków zaufania.

Pod koniec dekady natężenie wywiadu wizualnego ze strony dyplomatów 
wojskowych nieznacznie, ale systematycznie malało – przynajmniej w statysty-
kach SB. W 1987 r. doliczono się ponad sześciuset penetracji przeprowadzo-
nych przez dyplomatów „mundurowych” (nie wliczając grudnia tego roku, co 
może wyjaśniać rozbieżność z prezentowanymi wcześniej liczbami dla okresu 
1982–1987)462. Jak zwykle jednak różne źródła prezentowały różne dane: według 

459 AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący pe-
netracji obiektów wojskowych w III kwartale 1985 r., 11 X 1985 r., k. 102.
460 AIPN, 0731/12, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący pe-
netracji obiektów wojskowych w IV kwartale 1985 r., 11 X 1985 r., k. 102.
461 AIPN, 0731/14, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat penetracji obiektów 
wojskowych w 1985 r., 21 III 1986 r., k. 114–116.
462 AIPN 0731/25, Materiał Departamentu II MSW do wystąpienia ministra spraw 
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informacji dyrektora Departamentu II MSW w 1987 r. brytyjski attachat woj-
skowy dokonał (jak obliczał kontrwywiad) 251 penetracji, co miało stanowić aż 
70 proc. ogółu tych działań. W sumie byłoby ich zatem mniej, niż to wynikało 
ze statystyk SB. Dyrektor podkreślał przy okazji, że w czasie podróży dyplomaci 
zaczęli wykorzystywać komputery osobiste463.

Rok później kontrwywiad odnotował 552 wypadki wtargnięcia do obiektów 
wojskowych przez zachodnich dyplomatów (137 dotyczyło jednostek radziec-
kich). Najaktywniejsi byli Brytyjczycy (150 penetracji), Amerykanie (123), 
Francuzi (82) i Kanadyjczycy (36). Departament II zauważał wydłużenie się 
czasu penetracji, niekiedy do 4–5 dób. Typowy „dzień penetracyjny” polegał na 
przejechaniu 500–700 km w ciągu 12–15 godzin, często bocznymi drogami464. 
W innym dokumencie napisano jednak o niemal 700 penetracjach465 – być 
może wzięto tu pod uwagę również cywilów.

W pierwszej połowie 1989 r. kontrwywiad odnotował z kolei tylko 102 
przypadki penetrowania obiektów strategicznych466. Co prawda według inne-
go źródła penetracji tych było 205, ale nadal dawało to wyraźnie niższy wynik 
w stosunku do poprzedniego roku467. Pozostaje otwarte pytanie, czy spadek 
wynikał z rzeczywistych tendencji istniejących w attachatach wojskowych, czy 
też ze spadku efektywności pogrążonych w kryzysie służb.

Jedno jest pewne: owa częściowa przynajmniej bezsilność w kontrolowaniu 
wywiadu wizualnego, o której już wielokrotnie wspominano, uwidacznia się na-
wet w statystykach. Była ona zresztą charakterystyczna nie tylko dla tej płasz-
czyzny inwigilacji dyplomatów. Trzeba przy tym nieustannie mieć świadomość 
niekompletności danych: same służby przyznawały, że wykrywalność wyjazdów 
penetracyjnych pozostawała na poziomie ok. 50–60 proc. Nie sposób odpowie-
dzieć dziś na pytanie, w jakim stopniu szacunki te odpowiadały rzeczywistości.

wewnętrznych na rocznej odprawie kierowniczej kadry resortu spraw wewnętrznych, 9 XII 
1987 r., k. 90–96.
463 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności atta-
chatu wojskowego Wielkiej Brytanii w Warszawie, [maj 1988 r.], k. 159–162.
464 AIPN, 0731/32, Informacja dyrektora Departamentu II MSW w sprawie działalności pe-
netracyjno-wywiadowczej attaché wojskowych państw NATO, [kwiecień 1989 r.], k. 74–76.
465 AIPN, 0731/31, Informacja Departamentu II MSW na temat aktywności zachodnich 
służb specjalnych na terenie Polski, 12 I 1989 r., k. 13–15.
466 AIPN, 0731/33, Informacja dyrektora Departamentu II MSW w sprawie działalności pe-
netracyjno-wywiadowczej attaché wojskowych państw NATO, 4 X 1989 r., k. 156–157.
467 AIPN, 0731/34, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat wywiadowczej 
infiltracji Polski, 1 XII 1989 r., k. 96–99.
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4.3.4. Wywiad gospodarczy
Stosowane przez SB podziały szpiegowskiej działalności dyplomatów opie-

rały się na różnych założeniach. Wymienione dotychczas typy – biały wywiad, 
kontakty z Polakami i wyjazdy penetracyjne – koncentrowały się na formach 
aktywności pracowników ambasad. Oprócz tego kontrwywiad interesował się 
również technikami uzyskiwania informacji. Pod tym kątem najczęściej mówiło 
się o wywiadzie technicznym, a także biograficznym i gospodarczym. Odrębną 
całość stanowiła problematyka tajnych współpracowników zachodnich służb. 
W naszych rozważaniach również zostanie ona omówiona osobno.

Pojęcie wywiadu gospodarczego ściśle wiązało się z rodzajem informacji, jakie 
znajdowały się w polu jego zainteresowania – w tym kontekście można by rów-
nież mówić o wywiadzie kulturalnym, społecznym, politycznym itd. W doku-
mentacji SB w ten sposób, w miarę konsekwentnie, wyodrębniano jednak tylko 
kwestie ekonomiczne, dlatego i w tej książce poświęciliśmy im osobne miejsce.

Zdobywaniem informacji z dziedziny gospodarki zajmowały się głównie oso-
by związane z pionami handlowymi zachodnich placówek. Radcy handlowi czy 
też pracownicy tych wydziałów starali się dotrzeć do Polaków zatrudnionych na 
różnych stanowiskach w przemyśle i handlu. Dobrą okazją do takich rozmów – 
podobnie jak i wszystkich innych – były przyjęcia, ale także spotkania organizo-
wane przy okazji negocjacji handlowych oraz wizytacje polskich zakładów pod 
pretekstem kontaktów służbowych. Funkcjonariusze kontrwywiadu z niepokojem 
zauważali przy tym praktykę wręczania łapówek polskim przedsiębiorcom pań-
stwowym przez dyplomatów, a zwłaszcza przez przedstawicieli zachodnich firm468.

W rzeczywistości „demokracji ludowej” wątki gospodarcze blisko krzyżowały 
się z politycznymi. Korzystając ze stosunkowo bardziej otwartej postawy apara-
tu państwowo-administracyjnego PRL w latach siedemdziesiątych i częściowo 
osiemdziesiątych, zachodni dyplomaci starali się utrzymywać kontakty i prowa-
dzić rozmowy z przedstawicielami lokalnego i centralnego szczebla kierownicze-
go, zwłaszcza w organach PZPR (np. poszczególne wydziały KC), państwowych 
(np. komisje sejmowe) i gospodarczych. W ten sposób usiłowali poznać kon-
dycję ekonomiczną PRL. Próby takich rozmów podejmował np. w połowie lat 
osiemdziesiątych I sekretarz ds. ekonomicznych ambasady brytyjskiej Richard 
Jenkins, zabiegając m.in. o spotkania w Wydziale Rolnym KC PZPR469.

468 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb 
wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 1–68); 
zob. ten sam dokument w: AIPN, 1510/282, b.p. (s. 50).
469 AIPN, 0731/7, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych elementów w działal-
ności brytyjskich służb specjalnych przeciw Polsce, 2 V 1985 r., k. 84–88.
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W prowadzeniu wywiadu gospodarczego pomagały wyspecjalizowane insty-
tucje. I tak np. na gruncie polskim Francuzi wykorzystywali utworzoną w 1969 r. 
na zlecenie resortu gospodarki Agencję ds. Współpracy Technicznej, Przemysło-
wej i Ekonomicznej (Agence pour la Coopération Technique, Industrielle et 
Économique, ACTIM). Agencja, zajmująca się problematyką kontaktów go-
spodarczych Republiki z zagranicą, przyznawała m.in. liczne stypendia i staże 
– w tym dla Polaków. W latach 1958–1974 ACTIM ufundowała im 1492 staże 
w firmach francuskich. Tym samym Polska znalazła się na trzecim miejscu, za 
Brazylią (2122 stażystów) i Indiami (1526) oraz zdecydowanie wyprzedziła inne 
państwa socjalistyczne (Rumunię – 574 stypendia, Bułgarię – 371 czy Czecho-
słowację – 350)470. W 1976 r. ACTIM przesłała do części swych byłych stypen-
dystów z PRL ankiety z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie. Ankieta służyła 
poszerzeniu wiedzy o polskich specjalistach z zakresu gospodarki i techniki. Jak 
oceniano w MSW, akcja była inspirowana przez francuskie służby specjalne471.

W miarę pogłębiania się zapaści gospodarczej PRL zachodni dyplomaci coraz 
bardziej interesowali się faktycznym stanem jej finansów. Czynili to tym chętniej, 
że Polska znalazła się wręcz na skraju bankructwa i usilnie zabiegała o zachodnie 
kredyty. Kontrwywiad regularnie donosił o prowadzonych w ambasadach anali-
zach tego zagadnienia472. W tym czasie dyplomaci szczególną uwagę kierowali ku 
planom reformy gospodarczej, bezskutecznie wprowadzanej w latach osiemdzie-
siątych przez ekipę gen. Jaruzelskiego473.

W dziedzinie informacji gospodarczych bardzo interesujące dla zachodnich 
służb specjalnych i dyplomatów pozostawały niezmiennie nowoczesne techno-
logie i ich zastosowanie w praktyce. Pod koniec lat osiemdziesiątych pod tym 
kątem analizowano następujące zakłady: 

– Huta „Katowice”, 
– Huta „Zawiercie”, 
– Zakłady Hutnicze im. Kościuszki w Chorzowie, 
– Huta „Łabędy”, 

470 AMSZ, Departament IV, Wydział Francusko-Iberyjski, Zespół 1/83, w. 3, Fr. 540, Staże 
naukowe i techniczne we Francji w roku 1976, [luty 1977 r.], b.p.
471 AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady 
Francji w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 
1985, b.p. (s. 14–17).
472 Zob. np. AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
sytuacji finansowej Polski w ocenie dyplomatów zachodnioeuropejskich, 19 X 1985 r., k. 123.
473 AIPN, 0731/12, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący za-
interesowania Amerykanów problematyką ekonomiczną PRL, 6 XI 1985 r., k. 27; por. P. Kowal, 
Koniec systemu władzy. Polityka gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989, Warszawa 2012, 
s. 89–169.
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– Huta „Baildon”,
– Huta i Rafineria Miedzi w Głogowie, 
– Huta „Stalowa Wola”, 
– Zakłady Azotowe w Puławach, 
– Zakłady Elektroniczne „Elwro” we Wrocławiu, 
– Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie, 
– Stocznia Północna w Gdańsku, 
– Stocznia im. Lenina w Gdańsku, 
– Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 
– Zakłady Motoryzacyjne „Ursus”, 
– Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie, 
– Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Tychach i Bielsku Białej, 
– Fabryka Wagonów w Zielonej Górze, 
– Zakłady Włókien Syntetycznych „Elana” w Toruniu i „Stilon” w Gorzowie, 
– rafinerie ropy naftowej w Płocku, Gdańsku i Blachowni Śląskiej, 
– Zakłady Mechaniczne „Zamech” w Elblągu, 
– Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. R. Luksemburg w Warszawie, 
– Zakłady Budownictwa Mostowego im. L. Waryńskiego w Warszawie,
– Zakłady Mechaniczne „H. Cegielski” w Poznaniu, 
– Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, Świdniku i Mielcu, 
– Państwowe Zakłady Lotnicze na Okęciu474. 
Otwarta pozostaje kwestia, czy lista ta, wynikająca z ustaleń kontrwywiadu, 

rzeczywiście pokrywała się z priorytetami wywiadu gospodarczego, realizowane-
go przez zachodnie placówki dyplomatyczne w Warszawie.

4.3.5. Wywiad biograficzny
Wyróżnienie wywiadu biograficznego – w przeciwieństwie do gospodarcze-

go – opierało się na sposobie zbierania danych, a nie na ich rodzaju. W tym 
obszarze działalności, praktykowanym szczególnie wyraźnie przez Amerykanów, 
chodziło o tworzenie baz informacyjnych, najlepiej takich, które pozwalały na 
ujęcia statystyczne. Najbardziej naturalnym „tworzywem” takich baz były osoby 
kontaktujące się w różnych sprawach – od oficjalnych po towarzyskie – z placów-
kami dyplomatycznymi. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej interesantów 
służyło nie tylko względom bezpieczeństwa (kontrolowanie kontaktów persone-
lu placówki), lecz także gromadzeniu informacji personalnych, które w efekcie 

474 AIPN, 0731/23, Materiał Departamentu II MSW na posiedzenie Komisji ds. Koordynacji 
Kontroli Eksportu, załącznik nr 2: Wykaz zakładów przemysłowych szczególnie interesujących 
zachodnie służby specjalne, 18 VIII 1987 r., k. 72.
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tworzyły pokaźną kartotekę obywateli polskich. Na jej podstawie można było ty-
pować ciekawe i użyteczne dla potrzeb placówki osoby, z którymi nawiązywano 
trwalszy kontakt, niekoniecznie o wywiadowczym charakterze. Chodziło też, jak 
przekonywano w MSW, o „działalność destrukcyjną” – kształtowanie krytycz-
nych wobec ustroju i życzliwych dla zachodniej cywilizacji poglądów polityczno-
-społecznych u ludzi zaliczających się do szeroko rozumianych elit PRL475.

Według stanu wiedzy kontrwywiadu z połowy lat siedemdziesiątych w reali-
zowaniu tego ostatniego celu wywiadu biograficznego wyspecjalizował się w am-
basadzie USA pion polityczny, działający w tym zakresie na podstawie wytycz-
nych Sekcji Polskiej Wydziału Łączności Wywiadowczej Biura Wywiadu i Badań 
Departamentu Stanu. Z racji swoich zainteresowań skupiał się on na problema-
tyce państwowej: podstawowym zadaniem, jakie przed nim postawiono, stało 
się stworzenie i uzupełnianie kartoteki rejestrującej Polaków, którzy zajmowali 
ważniejsze stanowiska w państwie (po 1975 r. od szczebla wojewódzkiego). Wpis 
dotyczący danej osoby powinien zawierać jej dane personalne, adres zamieszka-
nia, zajmowane stanowisko (wraz z oceną możliwości awansu) oraz krótki życio-
rys uwzględniający poglądy i postawy polityczne, a także słabostki, wady i inne 
cechy charakteru476.

Uogólniając, amerykański system wywiadu biograficznego prowadzonego 
w państwach bloku wschodniego składał się (wedle wiedzy MSW) z trzech pod-
stawowych elementów organizacyjnych: Sekcji Biograficznej Wydziału Łączności 
Wywiadowczej Biura Wywiadu i Badań Departamentu Stanu, pracowników am-
basad i konsulatów oraz rezydentur amerykańskiego wywiadu rozsianych w re-
gionie. Jednostką nadrzędną była właśnie Sekcja Biograficzna477.

Do 1961 r. każdy pion ambasady USA sporządzał własny rejestr nawiązanych 
kontaktów z Polakami. W tym roku, w celu uniknięcia dublowania danych, 
postanowiono stworzyć jedną, centralną ewidencję wszystkich Polaków utrzy-
mujących kontakty z placówką. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się ok. 
20-tysięczna grupa byłych obywateli USA, którzy aktualnie mieszkali w Polsce. 
Ambasada starała się uzyskać ich kompletny wykaz. Zdobywane i uzupełniane 

475 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 38).
476 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 76–77; AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego am-
basady amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, 
Legionowo 1987, b.p. (s. 62).
477 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 48–51).
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życiorysy oraz fotografie przesyłano regularnie do Departamentu Stanu478. Warto 
podkreślić, że dostęp do tych danych mieli tylko wybrani pracownicy placów-
ki479. Jak wiemy, podobną bazę swych licznych rodaków starali się tworzyć dy-
plomaci niemieccy.

Amerykanie opracowywali okresowe sprawozdania dla Departamentu Stanu, 
dotyczące także „zwykłych” obywateli polskich, którzy utrzymywali kontakty 
z ambasadą USA. Kartoteką kierował oddelegowany pracownik – w drugiej po-
łowie lat siedemdziesiątych był nim II sekretarz pionu politycznego480. Jak dono-
sił w 1964 r. zastępca naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW, analo-
gicznie postępowali pracownicy ambasad Wielkiej Brytanii i Francji. Tutaj także 
istniały rozbudowane kartoteki osobowe, stale aktualizowane i uszczegółowiane. 
Zamieszczano w nich m.in. zdjęcia ciekawszych interesantów481.

Prostym i niezwykle skutecznym narzędziem tworzenia baz wywiadu biogra-
ficznego były wnioski wizowe składane przez obywateli polskich w zachodnich 
placówkach dyplomatycznych. Ich gromadzenie samoistnie tworzyło znakomity 
zbiór danych dotyczący pokaźnej liczby obywateli polskich. Szczególnie korzy-
stała na tym ambasada RFN, gdzie składano więcej dokumentów tego typu niż 
gdzie indziej482. Wątek ten podejmowaliśmy w rozważaniach dotyczących gro-
madzenia informacji przez ambasady.

Już na początku lat sześćdziesiątych kontrwywiad podkreślał, że pracownicy 
wydziałów konsularnych zachodnich ambasad wykorzystywali nie tylko informa-
cje zawarte we wnioskach, lecz także same rozmowy z petentami, zadając niekie-
dy bardzo szczegółowe pytania, wykraczające poza rubryki wypełnianych przez 
petentów formularzy. Czasami proszono ich nie tylko o doprecyzowanie danych 
osobowych, ale też pytano o stacjonujące w pobliżu miejsca zamieszkania jed-
nostki wojskowe czy o nastroje ludności483. W ten sposób wywiad biograficzny, 

478 AIPN, 0201/159, t. 10, Informacja naczelnika Wydziału X Departamentu II MSW 
w sprawie rejestracji kontaktów ambasady USA, 30 I 1962 r., k. 13 (błędna paginacja); AIPN, 
01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat nowych metod działania zachod-
nich dyplomatów w Polsce, [czerwiec 1963 r.], k. 42–50.
479 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 48–51).
480 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 62).
481 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 95–96.
482 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego 
zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych 
w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 47).
483 AIPN, 0201/159, t. 10, Informacja dotycząca niektórych aspektów działalności Wydziału 
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wojskowy i ogólne gromadzenie informacji całkowicie się mieszały – zarówno 
w dokumentacji SB, jak i zapewne i w rzeczywistych działaniach dyplomatów.

Zdając sobie sprawę z możliwości gromadzenia danych w ramach aplikacji 
wizowych, 2 stycznia 1987 r. konsulat brytyjski w Warszawie wprowadził nowy 
formularz wniosku wizowego, który był dwukrotnie obszerniejszy niż dotychcza-
sowy. Zawierał wiele nowych rubryk pozwalających uszczegółowić informacje, 
do tej pory przekazywane przez petenta. Rozszerzenie miało nie tylko aspekt 
wywiadowczy: jak wiarygodnie argumentowano w ambasadzie, nowy formularz 
miał lepiej zabezpieczać przed nielegalną emigracją484. Oba cele zresztą się nie 
wykluczały. Kilka miesięcy wcześniej na podobne rozwiązanie zdecydowała się 
ambasada amerykańska, wprowadzając dodatkowy zestaw pytań przeznaczony 
dla polskich naukowców pragnących wyjechać do USA na staż bądź stypendium. 
Jak ostrzegał Departament II, „dodatkowe pytania pozwalają na głębokie rozpo-
znanie potencjału naukowego PRL oraz kierunków rozwoju polskiego przemy-
słu pod kątem zastosowania nowych technologii i wynalazków”485. Oczywiście 
Amerykanie, zdobywając takie rozeznanie, po prostu chcieli się zorientować, kto 
zamierza osiedlić się w ich ojczyźnie.

Dogodnym narzędziem uzyskiwania materiałów biograficznych były – podob-
nie jak w wypadku innych celów wywiadowczych – organizowane przez ambasa-
dy przyjęcia i spotkania. W połowie lat osiemdziesiątych, jako przykład potwier-
dzający tę metodę, wskazywano posunięcie pionu handlowego jednej z placówek 
w Warszawie, który w salach pewnego hotelu zorganizował sympozjum dla przed-
stawicieli jednej z ważniejszych gałęzi polskiego przemysłu. W organizację przyję-
cia mieli zaangażować się pracownicy rezydentury szpiegowskiej. Organizatorzy 
prosili delegatów o wpisanie się na listę, na której dodano określenie „ściśle tajne”. 
Lista zawierała następujące rubryki: nazwisko i imię, pełniona funkcja, adres i na-
zwa zakładu pracy, adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu służbowego 
i prywatnego. Adnotacja „ściśle tajne” stanowiła pewien chwyt psychologiczny: 
upewnieni o całkowitej dyskrecji, delegaci mieli rzekomo mniejsze opory przy 
ujawnianiu danych. W ten sposób placówka zdobyła wykaz osób pełniących odpo-
wiedzialne funkcje w przemyśle. Stworzyło to możliwość indywidualnego dotarcia 
do wyselekcjonowanych osób i zbadania szans na ich werbunek486. Fakt, że SB do-

Konsularnego ambasady amerykańskiej w Warszawie, 16 V 1961, k. 15–18 (błędna paginacja).
484 AIPN, 0731/20, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW w sprawie no-
wego formularza wizowego konsulatu brytyjskiego, 24 I 1987 r., 49.
485 AIPN, 0731/16, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW w sprawie no-
wych formularzy wizowych dla polskich naukowców, 19 V 1986 r., k. 23.
486 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” 
MSW w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw 
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wiedziała się o tej akcji, świadczy o obecności wśród delegatów (lub/i wśród obsługi 
hotelu) tajnych współpracowników kontrwywiadu.

Dyplomaci, oprócz rejestrowania osób kontaktujących się z ambasadami i śle-
dzenia informacji podawanych w środkach masowego przekazu, wykorzystywa-
li niekiedy inne, bardziej specyficzne metody gromadzenia danych statystycz-
nych, niemające zresztą przeważnie charakteru szpiegowskiego i nielegalnego. 
W 1963 r. wydział kulturalno-prasowy ambasady USA zwracał się bezpośrednio 
(często w formie telefonicznej) do różnych polskich stowarzyszeń artystycznych 
i twórczych, prosząc o wykazy i adresy ich członków. Gromadził w ten sposób 
nie tylko zbiór kontaktów, lecz także wysyłał na zdobyte adresy różne publikacje 
i zaproszenia. MSW kilkakrotnie interweniowało w tej sprawie w MSZ, które 
– co ciekawe – miało „nie podzielać” krytycznego stanowiska SB. Dopiero na 
początku 1964 r. wprowadzono zasadę, że ambasada nie powinna otrzymywać 
tego typu informacji, a swoją korespondencję musiała kierować ogólnie do sekre-
tariatów wybranych organizacji. Nad przestrzeganiem tych zasad zaczął czuwać 
kontrwywiad, wraz z Departamentem III MSW487. Można przypuszczać (choć 
brakuje potwierdzeń źródłowych), że placówki potrafiły omijać te nakazy.

Również w ramach przygotowań do tzw. wyjazdów sondażowych, mających 
na celu rozpoznanie problemów ekonomicznych, politycznych czy społecznych 
danego regionu Polski, dyplomaci starali się sporządzać szczegółowe noty biogra-
ficzne typowanych rozmówców (zarówno oficjalnie zatwierdzonych, jak i plano-
wanych nieformalnie)488.

Chociaż w ramach wywiadu biograficznego usiłowano zbierać jak najszersze 
informacje, istniały grupy społeczne, które budziły szczególne zainteresowanie, 
jak choćby wspominani członkowie kierownictwa partyjno-państwowego średnie-
go i wysokiego szczebla, czy też młodzi, ambitni politycy, rokujący na przyszłość. 
Równie interesujący byli dla zachodnich dyplomatów oficerowie WP, na temat 
których próbowano tworzyć odrębne kartoteki. Osiągano tu pewne sukcesy, np. 
w 1964 r. attachat wojskowy USA dysponował niemal pełną listą dowódców po-
szczególnych jednostek polskiego wojska489. Pracownicy ambasad zbierali ponadto 
dane o młodych, dobrze zapowiadających się naukowcach polskich, szczególnie 
z dziedzin ważnych strategicznie, np. atomistyki czy fizyki. Spośród tych osób 

kapitalistycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 65–66).
487 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca działalności dyploma-
tów i korespondentów zachodnich w Polsce, 3 II 1964 r., k. 1–3.
488 AIPN, 0731/15, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat penetracyjno-son-
dażowej działalności dyplomatów USA, 14 IV 1986 r., k. 21–28.
489 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 97.
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typowano potem kandydatów do werbunku dla poszczególnych wywiadów490. 
W ten sposób wywiad biograficzny służył szpiegostwu gospodarczemu.

Poza tym, jak przekonywano w MSW, amerykański wywiad biograficzny wy-
różniał jeszcze kilka priorytetowych kategorii obywateli polskich: opiniotwór-
czych przedstawicieli środków masowego przekazu, pisarzy i artystów; pracowni-
ków MSZ, SB, MO i aparatu sprawiedliwości; a także przedstawicieli środowisk 
krytycznych wobec ustroju491. Ta ostatnia grupa z dekady na dekadę wyraźnie 
zyskiwała na znaczeniu.

4.3.6. Wywiad techniczny
Używając terminu „wywiad techniczny” w odniesieniu do inwigilowania 

dyplomatów, SB analizowała wszelkie udogodnienia technologiczne, jakimi 
dysponowały ambasady w prowadzeniu szeroko rozumianej działalności wywia-
dowczej. W analizach tych można nieraz dostrzec element zazdrości, a nawet 
bezradności polskich służb.

Nowoczesne wyposażenie techniczne, którym dysponował personel najważ-
niejszych ambasad w Warszawie, polski kontrwywiad uznawał za bardzo użytecz-
ny instrument w zbieraniu materiałów wywiadowczych. Wraz z rozwojem tech-
niki i mnożeniem sposobów przekazywania informacji, w latach sześćdziesiątych 
i późniejszych wykorzystanie środków technicznych do działań wywiadowczych 
zyskiwało stopniowo na znaczeniu i stawało się coraz bardziej kłopotliwe dla pol-
skich służb, nienadążających za nowinkami technologicznymi. Jak informowano 
funkcjonariuszy SB w materiałach szkoleniowych z połowy lat sześćdziesiątych, 
w terminologii NATO wykorzystywanie techniki (i elektroniki) określano kryp-
tonimem ELINT (Electronic Intelligence)492. W istniejących dziś klasyfikacjach 
częściej stosuje się pojęcie TECHINT (od Technological Intelligence). Według 
MSW ELINT zaczęto na szerszą skalę stosować właśnie w połowie tej dekady. 
Nie wydaje się to zgodne z prawdą – technika była jednym z pierwszoplanowych 
narzędzi pracy służb wywiadu i kontrwywiadu chociażby w czasie II wojny świa-
towej493. Teraz metodą ELINT mieli się posługiwać przede wszystkim attaché 
wojskowi w czasie wyjazdów penetracyjnych.

490 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 5, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekreta-
riatu KC PZPR, 28 II 1959 r., k. 62.
491 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 48–51).
492 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 20–21.
493 Zob. np. R.V. Jones, The Wizard War. British Scientific Intelligence, 1939–1945, New York 1978.
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Jak wiemy, najczęstszą i najbardziej typową formę penetracji stanowiło fo-
tografowanie (często wraz z filmowaniem) obiektów, w pobliże których udało 
się dyplomacie w jakiś sposób dostać. Była to metoda najbardziej skuteczna: 
prostsza, szybsza i dokładniejsza w porównaniu z robieniem notatek, szkiców 
czy samą obserwacją, zapewniała ponadto natychmiastową dokumentację i two-
rzyła materiał do dalszych analiz. Krótki czas pobytu w pobliżu danego obiektu 
i przeciwdziałania podejmowane przez polskie służby często uniemożliwiały pro-
wadzenie wnikliwej obserwacji, dlatego wykonane fotografie, później w spokoju 
analizowane w bezpiecznym miejscu, stanowiły kluczowe źródło wiedzy. Korzyść 
płynąca z fotografii polegała również na tym, że nawet osoba nieznająca się na 
rodzajach uzbrojenia (czy inwestycjach budowlanych) mogła wykonać dobrą do-
kumentację, którą potem analizowali specjaliści. W wypadku obserwacji naocz-
nej nie było to możliwe. Skuteczność fotografowania brała się poza tym z dużej 
swobody dyplomatów i bezsilności polskich służb – przepisy kodeksu karne-
go zakazywały tylko fotografowania noszącego wyraźne znamiona szpiegostwa 
i ujawnienia tajemnicy państwowej, a to trudno było udowodnić494.

By jednak móc wykorzystać te możliwości, należało dysponować jak najlep-
szym sprzętem. Technika fotografowania tajnych obiektów stanowiła (według 
wiedzy polskiego kontrwywiadu) osobną specjalizację w stosowanych przez Za-
chód metodach wywiadowczych, nazywaną wywiadem fotograficznym. Dzieliła 
się ona na dwie fazy: zwiadu (photographic reconnaissance) – czyli wykonania 
zdjęć i dostarczenia ich centrali; oraz interpretacji (photographic interpretation) 
– badania i analizy dostarczonego materiału. Wydaje się, że poza kontekstem 
dyplomatycznym wywiady z reguły częściej wykorzystywały techniki fotograficz-
ne w powietrzu (używając samolotów i satelitów zwiadowczych) niż na ziemi495.

Polskim służbom kontrwywiadowczym udawało się czasem poznać sprzęt 
wykorzystywany przez dyplomatów w Polsce. Zatrzymany w 1968 r. podczas 
fotografowania lotniska wojskowego w Bydgoszczy attaché wojskowy USA miał 
przy sobie aparat fotograficzny marki Tessina oraz miniaturową kamerę filmową 
produkcji japońskiej496. W tym czasie stosowano też aparaty i kamery działające 

494 Por. AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Po-
granicza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej 
przez personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 
1981, b.p. (s. 30–34); AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działal-
ność pracowników dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa 
w latach 1974–1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 24–26).
495 Por. R.C. Nesbit, Eyes of the RAF. A history of photo-reconaissance, London 1996.
496 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 68–69).
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na podczerwień. Okazywały się one bardzo przydatne w obserwacjach nocnych 
i w wykrywaniu zamaskowanych obiektów. Techniki wykorzystywania podczer-
wieni wprowadzano nawet do wyposażenia samochodów dyplomatycznych, 
przede wszystkim należących do pracowników attachatów wojskowych497.

W MSW przekonywano, że systematyczny rozwój technik satelitarnych nie 
zmniejszył zapotrzebowania na zdjęcia – dokumentacja naziemna i orbitalna 
wzajemnie się uzupełniały. SB informowała, że na kursach dla attaché wojsko-
wych sporo czasu poświęcano doskonaleniu technik fotograficznych. Wykonu-
jący zdjęcia dyplomaci, w myśl poleceń central wywiadu, starali się opatrywać 
fotografie stosownymi komentarzami, zawierającymi informację o dacie i godzi-
nie wykonania, odległości od fotografowanego obiektu, a także charakterystyki 
użytego obiektywu i filmu, czasu naświetlania, stanu pogody itp. Często infor-
macje te zapisywano kodem, z obawy przed ich przejęciem przez polskie służby 
w momencie zatrzymania penetrującego dany obiekt cudzoziemca498.

Aparaty i kamery nie były jedynym specjalistycznym sprzętem, który wyko-
rzystywali dyplomaci w wywiadzie wizualnym. Materiały MSW z połowy lat 
osiemdziesiątych zawierały sygnalizowane już wcześniej informacje, że pracow-
nicy attachatów wojskowych w czasie wyjazdów w teren posługiwali się niekiedy 
specjalnie przygotowanymi ubraniami ochronnymi, umożliwiającymi podkrad-
nięcie się w pobliże penetrowanego obiektu. Na takie wyposażenie składały się 
np. gumowe skarpety i rękawice, zostawiające niewiele śladów, a także kurtki 
w ochronnych kolorach499. Przedmioty te nie przypominały raczej efektownych 
gadżetów Jamesa Bonda.

Od końca lat pięćdziesiątych podczas wyjazdów w teren amerykańscy (i za-
pewne nie tylko) dyplomaci stosowali ponadto dyktafony (nazywane w polskich 
źródłach minifonami), na których na bieżąco nagrywali swoje uwagi, bez ko-
nieczności sporządzania notatek500. Te ostatnie były niebezpieczne: gdyby wpa-
dły w ręce polskich służb, mogłyby stać się przyczyną skandalu dyplomatycz-
nego. Dlatego też równolegle do technik dokumentacji w ramach wywiadu 

497 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 23–24.
498 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 24–26).
499 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 29).
500 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za III kwartał 1960 r., 14 X 1960 r., k. 36–48.
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technicznego rozwijano metody jej niszczenia. Według kontrwywiadu pod ko-
niec 1960 r. amerykańscy attaché wojskowi rozpoczęli próby wykorzystania bez-
wybuchowych granatów zapalających, które szybko i skutecznie niszczyłyby 
gromadzone podczas wypadów w teren materiały w razie zagrożenia ich prze-
jęcia. Podobne granaty termiczne sprowadzono w kilku skrzyniach w 1961 r. 
do ambasady amerykańskiej501. Nie wiadomo, na jaką skalę posługiwano się tą 
technologią.

W celu zrobienia notatek i zdjęć danego obiektu trzeba było najpierw do 
niego dojechać. Według danych polskiego kontrwywiadu największe zachodnie 
ambasady dysponowały specjalnymi „supersamochodami”, dostosowanymi do 
zadań wywiadu wizualnego i wydatnie ułatwiającymi pracę w terenie. Na przy-
kład w 1961 r. wóz służbowy attachatu wojskowego Kanady został w Londynie 
poddany gruntownemu tuningowi, w wyniku którego stał się maszyną niczym 
z filmów szpiegowskich: zamontowano w nim ukryte reflektory, rzekomo emi-
tujące promieniowanie podczerwone, a także m.in. urządzenie do wykonywania 
mikrofilmów502. SB uzyskała te informacje w wyniku włamania się do wozu503 
– widocznie Kanadyjczycy nie pomyśleli o poprawie zabezpieczeń pojazdu (choć 
nie można też wykluczyć celowej dezinformacji). Z opisów w raportach SB nie 
zawsze można wywnioskować, jakiej konkretnie technologii dotyczą – być może 
służby nie potrafiły sprecyzować i zinterpretować uzyskanych danych.

Według SB w stosowaniu zaawansowanego sprzętu samochodowego celo-
wali Brytyjczycy. Według stanu na 1982 r. attachat wojskowy ambasady bry-
tyjskiej posiadał sześć specjalnie przerobionych samochodów terenowych mar-
ki Land Rover i Range Rover, ponadto kilka samochodów osobowych marki 
BMW, Ford, a nawet jeden marki Łada. Niektóre modele miały mieć specjalne 
czujniki rejestrujące każdorazowe otwarcie drzwi, pokrywy bagażnika czy też 
maski504. Nieco inne informacje przynosi wcześniejszy o kilka miesięcy mel-
dunek operacyjny Wydziału II Departamentu II MSW, według którego bry-
tyjski attachat wojskowy sprowadził do Warszawy dwa pojazdy: Range Rovera 
i Forda Cortinę. Na terenie brytyjskiej bazy wojskowej w Mönchengladbach 

501 Ibidem, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW z pracy 
operacyjnej wydziału za IV kwartał 1960 r., 9 I 1961 r., k. 49–66.
502 Ibidem, Sprawozdanie R. Michniewicza, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu 
II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1961 r., 16 I 1962 r., k. 58–79 (błędna 
paginacja).
503 Ibidem.
504 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwy-
wiadowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, 
[czerwiec 1982 r.], k. 23–37.
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samochody zostały poddane specyficznemu tuningowi: zamontowano w nich 
dodatkowe zbiorniki paliwa, bezpośrednio połączone z układem paliwowym, 
dodatkowe reflektory przeciwmgielne, elektryczne wyciągarki, a ponadto wbu-
dowano kompasy i lampy punktowe do czytania map505.

Brytyjskie pojazdy dyplomatyczne przeznaczone do wyjazdów penetracyj-
nych zostały ponadto wyposażone w: silniki o zwiększonej mocy, ramę ochronną 
umieszczaną przed przednim zderzakiem (umożliwiającą przejazd przez zarośla 
i amortyzującą zderzenia), dodatkowe lusterka, specjalną instalację elektryczną 
umożliwiającą zaciemnienie numerów rejestracyjnych, akumulatory o dużej 
mocy, dodatkowe ogrzewanie, a także zabezpieczenie podwozia umożliwiają-
ce przejazd samochodu przez wodę o głębokości do kilkudziesięciu centyme-
trów. Dodatkowe zbiorniki paliwa montowano do 1983 r., później zrezygno-
wano z tego pomysłu. Stało się to po incydencie z 1 marca 1983 r., kiedy to 
jeden z brytyjskich samochodów został ostrzelany przez wartowników pewnej 
jednostki wojskowej. Strzały padły po tym, jak Brytyjczycy nie zatrzymali się 
na wezwanie interweniującego patrolu i potrącili jednego z wartowników (tak 
przynajmniej utrzymywała strona polska). Jeden z pocisków omal nie przebił do-
datkowego zbiornika na benzynę, co mogło doprowadzić do katastrofy. Oprócz 
wymienionych udogodnień, nierzadko w trasę zabierano do pojazdów łopaty, 
wyciągarki ręczne, ekwipunek turystyczny i inny sprzęt, przydatny w nieprzewi-
dzianych sytuacjach506.

Swoje „supersamochody” już na początku lat sześćdziesiątych posiadali także 
Amerykanie. W styczniu 1961 r. attachat wojskowy ambasady USA zaopatrzył 
się w dwa nowe pojazdy marki International, przeznaczone specjalnie do wy-
padów terenowych. Posiadały one silniki o mocy 200 KM, dwa dyferencjały 
i rozwijały prędkość do 165 km na godzinę507. Polskie służby nie były w stanie ich 
dogonić – niekiedy więc dyplomaci nie musieli nawet zasłaniać się immuniteta-
mi, ponieważ mogli po prostu uciec śledzącym ich funkcjonariuszom.

Dotyczyło to także dyplomatów francuskich. Na początku lat osiemdziesią-
tych pracownicy attachatu wojskowego Republiki wykorzystywali do wyjazdów 

505 AIPN, 01211/27, Meldunek operacyjny Wydziału II Departamentu II MSW na temat 
figurantów rezydentury wojskowej w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, 27 X 1981 r., 
k. 69–70.
506 AIPN, 01521/1968, Antoni Jurzak, Działalność wywiadowcza attachatu wojskowego amba-
sady Wielkiej Brytanii w Warszawie, Legionowo 1987, b.p. (s. 84–86).
507 AIPN, 01062/27, t. 4, Meldunek sytuacyjny z pracy Wydziału VIII Departamentu II 
MSW za okres 6–16 styczeń 1964 r., 18 I 1964 r., k. 4–7; AIPN, 01062/35, t. 2, Informacja 
nr 46 Departamentu II MSW na temat penetracji kraju przez zachodnie attachaty wojskowe,  
11 II 1964 r., k. 388.
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terenowych specjalnie sprowadzony model samochodu Renault 18, do które-
go nie mieli dostępu polscy kierowcy zatrudnieni w ambasadzie. Pojazd spra-
wiał niepozorne wrażenie: nie był ani duży, ani mały, pokryto go nieciekawym, 
ciemnozielonym lakierem. Tymczasem, jak stwierdziły polskie służby, miał on 
wzmocniony silnik, zwiększony zbiornik na paliwo oraz specjalną instalację 
grzewczą, dzięki której można w nim było nocować nawet zimą508.

W pojazdach tych montowano też sprzęt przeznaczony do wybitnie szpie-
gowskich zadań. Według kontrwywiadu to Amerykanie zaczęli najwcześniej in-
stalować w samochodach elektroniczne urządzenia pomiarowe. Polskie służby 
po raz pierwszy odnotowały taki wypadek w maju 1964 r. Już pół roku później 
odkryto podobne urządzenia u Brytyjczyków509.

Jak podkreślano w MSW, miniaturowe, krótkofalowe aparaty nadawczo- 
-pomiarowe były nie tylko montowane w samochodach, lecz także stanowiły 
częsty element wyposażenia przenośnego niektórych pracowników ambasad 
w czasie wyjazdów terenowych. Funkcjonariuszom kontrwywiadu udawało się 
nieraz zauważyć, jak dyplomaci „mundurowi”, biwakując w terenie, wnosili do 
postawionego namiotu jakieś paczki i akumulatory, przeciągali kabel do akumu-
latora samochodu albo uruchamiali agregat. Śledzący ich funkcjonariusze byli 
przekonani, że tak poważne źródła zasilania nie służyły wyłącznie do oświetle-
nia namiotu. Podejrzewano, że prąd wykorzystywano właśnie do uruchomienia 
urządzeń nadawczych, za pomocą których porozumiewano się z agenturą lub też 
dokonywano nasłuchów czy pomiarów. Wywiadowcy Biura „B” przyznawali, że 
nie byli w stanie sprawdzić, na czym konkretnie polegała działalność prowadzo-
na w szczelnie zamkniętych namiotach510. (Dokument nr 68)

Podejrzewano, że obiektem tych tajemniczych działań mogły być nawet pol-
skie służby. Kontrwywiad po raz pierwszy odkrył fakt podsłuchiwania przez dy-
plomatów częstotliwości radiowych używanych przez SB w listopadzie 1963 r. 
Podczas śledzenia jeżdżącego po Warszawie attaché lotniczego USA stwierdzono, 
że za pomocą radiostacji odbierał on i rejestrował rozmowy prowadzone przez 
pracowników Biura „B”511. W następnych latach w ambasadach stosowano coraz 

508 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 28).
509 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 66–67).
510 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 24.
511 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché 
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bardziej specjalistyczne i zaawansowane urządzenia. Opisywany już tabor samo-
chodowy ambasady Wielkiej Brytanii z 1982 r. miał być wyposażony w urządze-
nia nasłuchowe do kontrolowania łączności Biura „B”512. Jak przyznawano w po-
łowie lat osiemdziesiątych, zachodni dyplomaci mogli teraz nie tylko prowadzić 
nasłuch, lecz także zakłócać rozmowy radiowe ekip obserwacyjnych513.

Nasłuch polskich służb, postrzegany przez nie jako szczególne, bo bezpo-
średnie zagrożenie, realizowano zarówno w sposób mobilny, jak i stacjonarny. 
W 1988 r. dyrektor Departamentu II MSW alarmował, że z terenu ambasady 
amerykańskiej prowadzono całodobowy nasłuch linii łączności WP, MSW i in-
stytucji cywilnych. Nasłuch ten służył nie tylko rozpoznawaniu łączności stoso-
wanej przez PRL-owskie służby, lecz także wykrywaniu tzw. promieniowań pa-
sożytniczych: prób podsłuchiwania odbiorników należących do ambasady przez 
polski radiokontrwywiad. Oprócz tego w placówce zainstalowano bardzo czułe 
mikrofony kierunkowe, umożliwiające podsłuchiwanie najbliższego sąsiedztwa 
ambasady – w tym m.in. kabin polskich strażników z Batalionu Specjalnego 
MO. Dyrektor informował ponadto, że Amerykanie zwiększyli liczbę stałych 
pracowników pionu łączności do sześciu osób514, co miało dowodzić wagi, jaką 
przywiązywali do tej problematyki. (Dokument nr 122)

Podobną postawę prezentowali w tym czasie Brytyjczycy. W latach osiem-
dziesiątych pracownicy brytyjscy attachatu wojskowego posługiwali się urzą-
dzeniami elektronicznymi o nazwie Radatec, które umożliwiały nasłuch oraz 
zakłócanie łączności polskich służb obserwacyjnych, penetrację radiową woj-
skowych jednostek radarowych i radiolokacyjnych, analizę promieniowania 
radiowego, a nawet nagrywanie rozmów prowadzonych między załogami sa-
molotów wojskowych a ich naziemną obsługą. Uzyskane informacje po za-
szyfrowaniu były drogą satelitarną przekazywane do central wywiadowczych. 
Urządzenia te wykorzystywał m.in. brytyjski attaché lotniczy Anthony Ra-
mus w latach 1982–1983515. Z kolei w styczniu 1980 r. w jednym z hoteli 

wojskowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Le-
gionowo 1985, b.p. (s. 67).
512 AIPN, 01228/2876, t. 1, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czer-
wiec 1982 r.], k. 23–37.
513 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 67).
514 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat nowych elementów 
w działalności amerykańskiej rezydentury wywiadowczej w Polsce, 24 II 1988 r., k. 150–157.
515 AIPN, 01521/1968, Antoni Jurzak, Działalność wywiadowcza attachatu wojskowego amba-
sady Wielkiej Brytanii w Warszawie, Legionowo 1987, b.p. (s. 86); zob. SOR „Bistur” dotyczącą 
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w Kołobrzegu dwóch pracowników amerykańskiego attachatu wojskowego 
pracowało na takich urządzeniach w czasie odbywających się na pobliskim lot-
nisku radzieckim ćwiczeń samolotów bojowych516. Przechowywali je w ciężkich 
torbach turystycznych. Jak alarmowano w MSW, dyplomaci prawdopodobnie 
usiłowali nagrywać rozmowy prowadzone przez załogi samolotów wojskowych 
z obsługą naziemną lotnisk, aby w ten sposób rozpracować działanie obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej517.

Powyższe przykłady pokazują, że podsłuchiwanie SB nie stanowiło wcale 
głównego zadania posługujących się zaawansowanym sprzętem dyplomatów. 
Podstawowym celem stosowania nowinek technicznych w działalności szpiegow-
skiej ambasad było właśnie moonitorowanie pracy specjalistycznych radiostacji 
wojskowych, a także stacji kierujących lotem pocisków balistycznych, przyrzą-
dów kontrolno-pomiarowych w rakietach itp.518 W tej działalności ponownie 
bardzo przydatne okazywały się urządzenia montowane we wspominanych „su-
persamochodach”. Na przykład wyspecjalizowany model Renault 18 miał posia-
dać wbudowany sprzęt elektroniczny do rozpoznawania systemu pracy radaru 
i parametrów radiokomunikacyjnych obrony rakietowej WP519.

Szybki postęp technologiczny widoczny w latach osiemdziesiątych wydatnie 
zwiększał możliwości inwigilacji polskich i radzieckich wojsk. W lutym 1985 r. 
dyrektor Departamentu II MSW Janusz Sereda informował o sporządzeniu do-
kumentacji fotograficznej nowoczesnego radioodbiornika, używanego przez zna-
nego nam już brytyjskiego attaché wojskowego Anthony’ego Ramusa podczas 
jego wyjazdów w teren. Radioodbiornik marki Sony (model ICF 2002) charakte-
ryzował się świetnymi parametrami technicznymi i niewielkimi rozmiarami. Wy-
korzystywał technikę mikroprocesorową i cyfrową. Dysponował programatorem 

Anthony’ego Ramusa pod sygnaturą AIPN, 0222/204.
516 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 32–33).
517 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 67).
518 AIPN, 1509 1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p. 
(s. 24); AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapita-
listycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warsza-
wa 1967, k. 20–21.
519 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 66).
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dziesięciu częstotliwości i precyzyjnym mechanizmem kwarcowym. Jego zaletą 
było błyskawiczne dostrajanie do wybranej fali radiowej, emitowanej np. przez 
stację nadawczą. Został ponadto zaopatrzony w gniazdo do podłączenia przy-
stawki telegraficznej i mógł służyć do analizy możliwości odbioru i słyszalności 
przekazu radiowego. Biuro RKW MSW nie miało w związku z tym wątpliwości, 
że urządzenie służy nie tylko do nasłuchu, lecz także do przekazywania informa-
cji agenturalnych drogą radiową520.

Mimo wagi, jaką przywiązywano do tej ostatniej czynności wywiadowczej, 
kontrwywiadowi prawdopodobnie nigdy nie udało się bezspornie stwierdzić „na 
żywo” faktu komunikowania się dyplomaty z agentem za pomocą radia. Odno-
towywano za to jeszcze inne możliwe formy wykorzystywania techniki w po-
dróżach penetracyjnych. Jak podkreślano w materiałach szkoleniowych MSW, 
podczas wypadów w teren zachodni dyplomaci starali się pobierać próbki z te-
renu (np. garść ziemi pod pozorem upuszczonej chusteczki czy też liście drzew 
pod pozorem przypadkowego zerwania), które potem były analizowane pod ką-
tem poziomu radioaktywności przez specjalistyczne urządzenia. Analizy te po-
zwalały zlokalizować strefy wzmożonego opadu promieniotwórczego, a dzięki 
temu – ustalić istnienie określonej aktywności wojskowej521. W latach osiem-
dziesiątych pracownicy attachatu wojskowego USA w czasie wyjazdów w teren 
dysponowali ponadto elektronicznymi urządzeniami służącymi do wykrywania 
ładunków jądrowych. Tą technologią dzielili się ze swymi sojusznikami, m.in. 
z Holendrami522.

Już wcześniej niektórych dyplomatów wyposażano w typowy zestaw mi-
niaturowych gadżetów spod znaku TECHINT, służących do wykrywania 
rakiet. W jego skład wchodziły: detektor wykrywający urządzenia radioelek-
troniczne, antena i potencjometr do ustalania zakresu fal emitowanych przed 
dane urządzenie oraz aparat do rejestracji wydawanych przez nie dźwięków 
(minifon). W czasie pracy zestawu widoczna była tylko słuchawka umiesz-
czona w uchu dyplomaty, przypominająca urządzenie dla niedosłyszących lub 
słuchawkę radia tranzystorowego. Mimo niepozornego wyglądu za pomocą 
takiego zestawu można było lokalizować bazy pocisków rakietowych – i to 

520 AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca radioodbiornika 
attachatu wojskowego ambasady brytyjskiej, 15 II 1985 r., k. 62–63; zob. SOR „Bistur” dotyczą-
cą Anthony’ego Ramusa pod sygnaturą AIPN, 0222/204.
521 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 24.
522 AIPN, 0731/15, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
współdziałania niektórych państw NATO w wyjazdach penetracyjnych, 24 IV 1986 r., k. 68.
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nie tylko z ziemi, ale i z powietrza (dyplomata mógł pod jakimś pozorem 
podróżować samolotem)523.

W latach osiemdziesiątych ambasady w swej działalności (nie tylko wywia-
dowczej, lecz także administracyjnej) na szeroką skalę zaczęły wykorzystywać 
jeszcze jedną technologię, w której Zachód wyprzedził Wschód – mikropro-
cesory i miniaturyzujące się komputery. W marcu 1986 r. dyrektor Departa-
mentu II MSW donosił o coraz powszechniejszym wykorzystywaniu techniki 
mikroprocesorowej przez zachodnie służby wywiadowcze, zwłaszcza w rozwi-
janiu systemów łączności (przewodowych i bezprzewodowych). Kontrwywiad 
z niepokojem dostrzegał ogromne możliwości komputerów osobistych, mogą-
cych współpracować z odbiornikami telewizyjnymi, magnetofonami, antenami 
odbiorczo-nadawczymi czy zestawami krótkofalarskimi. Rozumiano, że znacz-
nie przyspieszały one cały proces łączności i zapewniały większe bezpieczeństwo 
użytkowników524. I chociaż możliwości techniczne nie były duże – według rozpo-
znania kontrwywiadu w takim komputerze mieściło się do dziesięciu stron ma-
szynopisu plus oprogramowanie (zawierające tabele szyfrowe i kody transmisji)525 
– to jednak obawiano się tej nowej, słabo jeszcze rozpoznanej techniki.

O rosnącej skali zjawiska najlepiej świadczy fakt, że – jak podkreślał doku-
ment Departamentu II z 1987 r. – od połowy lat osiemdziesiątych działalność 
ambasady USA w Warszawie była już w znacznym stopniu skomputeryzowa-
na (w Departamencie Stanu komputeryzację zaczęto wprowadzać w latach 
siedemdziesiątych). Donoszono, że placówka posiadała autonomiczny system 
informatyczny, złożony z centralnego komputera i połączonych z nim „mikro-
komputerów” umieszczonych w poszczególnych pionach ambasady. System ten 
współpracował z siecią informatyczną NATO i EWG, placówkami amerykań-
skimi we Frankfurcie i Berlinie Zachodnim, a także z ambasadami zachodnimi 
w Warszawie, zwłaszcza brytyjską. Dodatkowo konsulaty w Krakowie i Poznaniu 
dysponowały własnymi, autonomicznymi systemami firmy Wang. Odrębny sys-
tem komputerowy posiadał również British Council526.

523 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pe-
netracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 58–59); AIPN, 01521/1046, 
Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitalistycznych placówek dyplo-
matycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 1967, k. 20–21.
524 AIPN, 0731/14, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat wykorzystywania 
techniki mikrokomputerowej w łączności agenturalnej, 11 III 1986 r., k. 66–68.
525 Ibidem.
526 AIPN, 0731/20, Informacja Departamentu II MSW w sprawie komputerów wykorzysty-
wanych przez placówki USA i Wielkiej Brytanii, 31 I 1987 r., 102–103.
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Polskie służby liczyły się z tym, że komputery poszerzały perspektywy łącz-
ności między dyplomatami czy funkcjonariuszami zachodnich służb a ich tajny-
mi współpracownikami – obywatelami PRL. Analizując sprawę zatrzymanego 
w 1987 r. Alberta Muellera, II sekretarza pionu politycznego ambasady USA 
w latach 1985–1987, wydalonego z Polski pod zarzutami szpiegostwa, przypusz-
czano, że wywiady zachodnie coraz częściej zapisywały instrukcje i inne materiały 
dla agentury na dyskietkach komputerowych, nierzadko dodatkowo je kodując, 
aby zapobiec odczytaniu przez niepowołaną osobę527. Coraz częściej miano też 
wyposażać samych agentów w minikomputery osobiste – prototypy dzisiejszych 
laptopów – służące do gromadzenia, szyfrowania i rozszyfrowywania materiałów 
wywiadowczych528.

Z rosnącego zagrożenia wynikającego ze stosowania takich nowinek technicz-
nych zdawano sobie sprawę również w gronie współpracujących ze sobą służb spe-
cjalnych „bratnich krajów”. Zagadnieniu zabezpieczenia obiektów łączności po-
święcono naradę w Moskwie zorganizowaną w maju 1987 r. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele Wydziału IX Departamentu II MSW, dzieląc się swymi obawami. 
Podczas dyskusji polscy delegaci informowali, że główną rolę w wywiadzie elek-
tronicznym w Polsce odgrywa ambasada USA, wyposażona w najnowocześniejszy 
i systematycznie modernizowany sprzęt elektroniczny. Służył on do nasłuchu łącz-
ności cywilnej, wojskowej i rządowej PRL. Według wiedzy polskich służb w tym 
czasie zwiadem elektronicznym zajmowało się dwóch pracowników ambasady, 
specjalistów z zakresu łączności. Dodatkowo regularnie na teren placówki przyby-
wali fachowcy w tych dziedzinach z Departamentu Stanu i Konsulatu Generalnego 
USA we Frankfurcie (w 1986 r. odnotowano 21 takich przyjazdów, trwających od 
kilku do kilkunastu dni). Kontrwywiad zaczął też dostrzegać niebezpieczeństwa 
kryjące się w szybko rozwijającym się środowisku krótkofalowców. Podejrzewano, 
że łączność krótkofalowa może być wykorzystywana przez zachodnie służby, ale nie 
zdobyto pewnych dowodów na takie praktyki529.

W zagadnieniach związanych z aktywnością dyplomatów zdecydowanie 
mniejsze znaczenie ma podstawowe od lat sześćdziesiątych narzędzie wywiadu 
technicznego – satelity. To nie ambasady były ośrodkami stosującymi tę tech-
nologię, co najwyżej wykorzystywały przesłane im z central informacje, zdobyte 

527 AIPN, 0731/22, Informacja dotycząca zatrzymania kadrowego pracownika wywiadu USA 
Alberta Muellera, [czerwiec 1987 r.], k. 63–67.
528 AIPN, 0731/24, Materiał Departamentu II MSW do wystąpienia gen. S. Gronieckiego na 
naradzie służb radiokontrwywiadu państw socjalistycznych w Berlinie w dniach 16–20 listopada 
1987 r., 26 X 1987 r., k. 98–100.
529 AIPN, 0731/21, Tezy do wystąpienia naczelnika Wydziału IX Departamentu II MSW na 
naradzie w Moskwie w dniach 18–20 maja 1987 r., [maj 1987 r.], k. 171–174.
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drogą satelitarną. W połowie lat osiemdziesiątych w MSW przyznawano, że 
zdjęcia wykonywane przez najnowocześniejsze satelity szpiegowskie państw 
NATO pozwalają na rozpoznanie przedmiotów mających 15 cm średnicy530. Sa-
telity stawały się bardziej dokładne niż lornetki i aparaty penetrujących teren 
dyplomatów. 

Technologia satelitarna służyła jednocześnie usprawnianiu pracy samych pla-
cówek dyplomatycznych. W początkach 1987 r. ambasada USA przystąpiła do 
modernizacji sprzętu łącznościowego i elektronicznego, w celu usprawnienia 
łączności satelitarnej z centralą w Waszyngtonie. Polski kontrwywiad, stwierdza-
jąc dostarczenie nowego sprzętu w styczniu 1987 r., nie był jednak w stanie po-
dać o nim bliższych danych531. Uważnie za to śledził informacje o wykrywanym 
w innym państwach amerykańskim sprzęcie szpiegowskim, licząc się z tym, że 
może on być stosowany również w Polsce. (Dokument nr 124)

Jeszcze w 1990 r. w dokumentach MSW pisano o aparaturze fotograficznej, 
filmowej, urządzeniach na podczerwień czy miniaturowych aparatach nadaw-
czych jako o podstawowych instrumentach wywiadu wizualnego, wykorzysty-
wanych przez dyplomatów podczas „wyjazdów penetracyjnych”. Zatem na tej 
płaszczyźnie formy wywiadu technicznego nie zmieniały się, co, rzecz jasna, nie 
oznaczało braku ewolucji technologicznej. Co więcej, SB mogła się po prostu 
w takich nowinkach nie orientować, chociaż zarazem zwracała na tę formę dzia-
łalności wywiadowczej coraz większą uwagę532. Wydaje się, że ewolucja nasta-
wienia polskich służb była zgodna z tendencjami panującymi w tym czasie we 
wszystkich służbach wywiadu i kontrwywiadu, w coraz większym stopniu pole-
gających w swojej pracy na rozwijającej się technice.

Polski kontrwywiad, zapewne świadomy swego narastającego zacofania 
technologicznego, w końcu lat osiemdziesiątych mnożył coraz bardziej śmiałe 
przypuszczenia dotyczące nowych możliwości szpiegowskich zachodnich służb 
specjalnych, działających w krajach bloku wschodniego. Wśród „ujawnio-
nych środków wywiadu technicznego” wymieniano: elektroniczne urządzenia 

530 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché woj-
skowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 75); por. P. Norris, Spies in the Sky: Surveillance Satellites in War and Peace, 
New York 2007.
531 AIPN, 0731/20, Informacja dyrektora Departamentu II MSW o wyposażeniu ambasady 
USA w sprzęt elektroniczny nowej generacji, 19 I 1987 r., k. 128.
532 Zob. np. AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji 
w obserwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Le-
gionowo 1990, b.p. (s. 24); AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego 
ambasady Republiki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 29).
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podsłuchowe, instalowane na podziemnych lub podwodnych kablach łączących 
ważne strategiczne obiekty, a umożliwiające zdalne sterowanie i automatyczny 
odbiór; zautomatyzowane minilaboratorium ukryte w kontenerze kolejowym, 
wyposażone w atomowe źródło zasilania, dokonujące pomiarów najróżniejszych 
rodzajów promieniowania i sporządzające fotograficzną dokumentację przebytej 
trasy; czy też elektroniczne czujniki promieniowania, imitujące pień lub gałęzie 
drzewa, instalowane w pobliżu obiektów strategicznych i przekazujące wyniki 
pomiarów dzięki systemom satelitarnym533. 

Nie sposób stwierdzić, czy któreś z tych urządzeń było stosowane przez dy-
plomatów. Nie jest również pewne, jak dalece wiedza polskich służb była zgodna 
z rzeczywistością: czy niektórych możliwości nie przeceniano, a innych – w ogóle 
nie dostrzegano.

4.4. Tajni współpracownicy dyplomatów
Jak wspomniano, specyfika lat czterdziestych i okresu stalinizmu prze-

kładała się na metody wywiadowczej działalności zachodnich służb, w tym 
również ambasad. Wydaje się, że opierano się wtedy w dużej mierze na oso-
bowych źródłach informacji. Wynikało to z istnienia naturalnego zaplecza 
(np. zbrojne podziemie), a także stosunkowo niewielkiej liczby dyplomatów 
oraz ograniczonych możliwości stosowania białego wywiadu (słabo rozwi-
nięte kontakty z Polakami, nieurozmaicona polska prasa itp.). Między 1946 
a 1956 r. ówczesny UB zdemaskował dwie siatki agenturalne nadzorowane 
bezpośrednio przez pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych USA 
w Polsce: 9-osobową grupę Anieli Koryckiej (działaczki Polonii amerykań-
skiej) i 4-osobową grupę Tadeusza Chabla (repatrianta i żołnierza armii gen. 
Andersa). Ponadto wykryto dziewięciu agentów działających indywidualnie, 
ale w kontakcie z amerykańskimi placówkami534. Sprawy te nie odbiły się 
jednak tak szerokim echem, jak afery szpiegowskie dotyczące cudzoziem-
ców powiązanych z przedstawicielstwami dyplomatycznymi (np. płk. Tur-
nera, André Robineau)535 czy też propagandowe procesy wytoczone przez 
władze przeciwnikom politycznym, oskarżanym z pozycji ideologicznych 

533 AIPN, 0731/30, Przeciwdziałania kontrwywiadu MSW wrogiej aktywności służb specjal-
nych NATO w latach 1980–1988 (I wersja), [wrzesień 1988 r.], k. 7–13.
534 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 49–50).
535 Zob. D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni…; zob. wspominany referat Andrzeja 
Paczkowskiego, wygłoszony 19 kwietnia 2012 r. na konferencji naukowej „Cudzoziemcy w War-
szawie 1945–1989”.
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o współpracę z obcymi wywiadami (gdzie wątek dyplomatyczny pojawiał się 
co najwyżej drugoplanowo)536.

Co charakterystyczne, w okresie liberalizacji politycznej po 1956 r. SB nie 
mogła już pochwalić się takimi osiągnięciami. Być może miała mniejsze moż-
liwości działania albo też dyplomaci stali się sprytniejsi. Najbardziej prawdo-
podobna jest jednak hipoteza o ograniczeniu tego typu działalności przez za-
chodnie placówki. Po 1956 r. wykorzystywanie sieci tajnych współpracowników 
i informatorów przez działających w przedstawicielstwach dyplomatycznych 
funkcjonariuszy zachodnich wywiadów coraz bardziej ustępowało bezpośrednim 
formom zdobywania informacji, które były szybsze, bardziej efektywne i bez-
pieczniejsze. Można przypuszczać, że stanowiło to różnicę w stosunku do innych 
typów działalności obcych służb w Polsce, niezwiązanych bezpośrednio z amba-
sadami. Zagadnienie to wymaga dalszych badań. 

Jak już sugerowaliśmy, dyplomaci dysponowali po prostu innymi, skutecz-
niejszymi możliwościami działania pod przykryciem pracy dyplomatycznej niż 
obywatele polscy czy ewentualni „nielegałowie” obcych wywiadów. Dlatego też, 
jak niekiedy przyznawały same polskie służby, sieci agenturalne tkane przez pla-
cówki były bardzo cienkie. Z drugiej strony zdarzały się w materiałach SB nawet 
tak wyolbrzymione opinie, jak ta, że dzięki agentom dyplomaci zdobywali aż 
90 proc. wszystkich informacji wywiadowczych537. Kwestie ideologiczne i zwykłe 
stereotypy mieszały się z doświadczeniem zawodowym pracowników MSW. 

Na pewno nie było tak, by owe sieci agenturalne nie istniały w ogóle. Mimo 
wszystko wydaje się, że na ogólnym poziomie służby kontrwywiadowcze z reguły 
przeceniały znaczenie tej formy działalności szpiegowskiej dyplomatów oraz po-
święcały jej niewspółmiernie wiele czasu i wysiłku.

W tym kontekście nie do końca odpowiada rzeczywistości panujące w SB 
przekonanie, że w swej wywiadowczej działalności zachodnie placówki dyplo-
matyczne najbardziej ceniły informacje uzyskiwane od zwerbowanych agen-
tów538. Nie ulega za to wątpliwości, że przywiązywały do nich dużą wagę. Agenci 
ci byli o tyle trudni do namierzenia przez kontrwywiad, że najczęściej zdoby-
wali informacje w sposób legalny – ze względu na miejsce pracy, zajmowane 

536 Zob. np. M. Lasota, F. Musiał, Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej, 
Kraków 2003; P. Semka, Zaszczuwanie biskupa, „Rzeczpospolita”, 19 I 2011.
537 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 59).
538 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 61–62.
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stanowisko czy miejsce zamieszkania. Jednocześnie dekonspiracja agenta wprost 
ujawniała szpiegowską działalność placówki i groziła konsekwencjami dyploma-
tycznymi. Dlatego ambasady starały się bardzo starannie dobierać współpracow-
ników, biorąc pod uwagę ich możliwości działania i przede wszystkim względy 
bezpieczeństwa539.

4.4.1. Werbunek, współpraca – niejasne definicje
Dogodnym instrumentem wstępnej selekcji i rozpoznania kandydatów do 

werbunku była działalność wizowa, prowadzona przez placówki. Jak wiemy, oso-
by pragnące wyjechać za granicę (najczęściej stażyści i osoby wyjeżdżające służ-
bowo) musiały wypełnić liczne kwestionariusze i ankiety, złożyć egzamin z języ-
ka, przejść rozmowy kwalifikacyjne. Cała procedura mogła trwać bardzo długo, 
co pozwalało pracownikom danej placówki zorientować się w predyspozycjach 
i poglądach kandydata na wyjazd czy wręcz zastosować wobec niego element 
szantażu. Dodatkowe możliwości stwarzała sytuacja, kiedy dana osoba posiadała 
rodzinę za granicą – można wtedy było dotrzeć do tych krewnych bez obawy 
przed polskimi służbami540.

Jeszcze bezpieczniejszą możliwość stanowiło dotarcie do wytypowanego na 
współpracownika człowieka już w czasie jego pobytu za granicą – z dala od czuj-
nych oczu polskich władz i służb. Oficerowie zachodnich wywiadów mieli wtedy 
zdecydowanie większą niż w Polsce swobodę działania, a także dużą siłę oddzia-
ływania: bardzo efektywną formą werbunku było np. wykorzystywanie szantażu 
wobec świeżych emigrantów z Polski (groźba deportacji)541. Z tych względów jak 
uważała SB, to właśnie werbowanie za granicą zdecydowanie najczęściej stoso-
wały rezydentury wywiadowcze działające w ambasadach (przy współpracy z ma-
cierzystymi centralami). Jak sugerowaliśmy, podobne przedsięwzięcia w Polsce 
podejmowano rzadko, z racji dużego ryzyka, jakie ze sobą niosły i groźby kom-
promitacji dyplomatycznej.

Naturalnym, bo najbliższym źródłem tajnych współpracowników pozosta-
wali polscy pracownicy placówek – dyplomaci zdawali sobie jednak sprawę, że 
byli oni szczególnie interesującą grupą również dla „ludowego” kontrwywiadu. 
Rodziło to zrozumiałą nieufność. I chociaż w materiale szkoleniowym KdsBP 
z 1955 r. zauważano, że zachodni dyplomaci usiłowali werbować na współpra-
cowników polski personel zatrudniony w ich placówkach (np. w charakterze 

539 Ibidem.
540 Ibidem. Więcej na ten temat zob. w: J. Tebinka, Nadzieje i rozczarowania…, s. 180 i n.
541 AIPN, 0731/13, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat werbunków i prób 
werbunków obywateli PRL, 4 II 1986 r., k. 73–77.



455

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

łączników między rezydenturą a siatką agenturalną), to w późniejszym okresie 
tego typu informacje w zasadzie się nie pojawiały. Może to świadczyć o tym, że 
rezydentury uznały próby werbowania osób z tej grupy za zbyt ryzykowne542.

Specyficznym środowiskiem, z którego dyplomaci najważniejszych krajów za-
chodnich starali się werbować tajnych współpracowników, byli inni obcokrajow-
cy przebywający służbowo w Polsce, często pochodzący z krajów rozwijających 
się. W ich przypadku skuteczny mógł okazać się finansowy aspekt współpracy. 
Z reguły należeli oni do personelu dyplomatycznego placówek swoich krajów 
lub pracowali w najróżniejszych agencjach, biurach podróży itp. Kontakt z nimi 
mógł być realizowany na drodze oficjalnej – oczywiście po ukryciu rzeczywistych 
powodów takiego kontaktu543.

Odrębną kategorię dla placówek zainteresowanych pozyskaniem tajnych 
współpracowników stanowili przebywający w Polsce, a niebędący dyplomatami 
obywatele ich własnych państw. Z naturalnych względów często kontaktowali 
się oni ze swoim przedstawicielstwem w Warszawie. Pracownicy ambasad niezo-
bowiązująco prosili ich przy takich okazjach o zdobycie informacji, podzielenie 
się swymi spostrzeżeniami, zwrócenie uwagi na jakiś fakt. Część osób samorzut-
nie przekazywała pewne informacje, które przynajmniej w jakimś stopniu mo-
gły okazać się cenne. Jeszcze bliższe kontakty starano się utrzymywać z rodakami 
przebywającymi w Polsce jako stażyści, stypendyści, fachowcy, a zwłaszcza – lek-
torzy języków obcych. Mieli oni obowiązek (nie zawsze przestrzegany) utrzymy-
wania kontaktu ze swoją ambasadą, a także sporządzania raportów i sprawoz-
dań, których wzór bywał przygotowywany najczęściej przez attaché naukowych. 
Kontrwywiad uznawał, że część tego środowiska należałoby traktować po prostu 
jako współpracowników rezydentur544.

Zwracano uwagę, że np. lektorzy języka francuskiego w Polsce byli zobo-
wiązani do systematycznego informowania o sytuacji na uczelniach, gdzie 
wykładali, charakteryzowania kadry profesorskiej, zachowania studentów itp. 
Również stypendyści z tego kraju mieli obowiązek składania raportów z poby-
tu w Polsce545. Źródła francuskie częściowo potwierdzają fakt, że stypendyści 

542 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], k. 20.
543 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 66–67.
544 Ibidem.
545 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 14).



456

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

musieli sporządzać dość szczegółowe sprawozdania. Był to jednak wymóg ad-
ministracyjny, powszechnie stosowany w krajach bloku wschodniego i zachod-
niego546. Niekiedy jednak sprawozdania tego typu przekraczały administracyjne 
normy – funkcjonariuszom kontrwywiadu udało się dotrzeć do ankiety wypeł-
nionej przez pewnego Francuza odbywającego staż na Politechnice Gdańskiej, 
w której znalazły się informacje na temat jednostek WP i charakterystyki prze-
mysłu stoczniowego547. SB docierała ponadto do informacji, że piony handlowe 
ambasad zlecały niekiedy stażystom, zwłaszcza mającym rozeznanie w tematyce 
gospodarczej, sporządzenie analiz dotyczących tych zagadnień, zbliżających się 
do kategorii wywiadu ekonomicznego548.

Nawet przed 1956 r., kiedy w Polsce przebywało bardzo mało cudzoziem-
ców, dyplomaci starali się uzyskiwać od nich interesujące informacje. Najczę-
ściej byli to fachowcy zatrudnieni okresowo w Polsce – przedstawiciele innych 
kategorii obcokrajowców z Zachodu praktycznie nad Wisłę nie przyjeżdżali549. 
W późniejszych dekadach placówki dyplomatyczne dużą wagę przywiązywały 
do stale rosnącej grupy turystów odwiedzających Polskę, starając się skłonić 
niektórych z nich do współpracy. W sierpniu 1965 r. do Warszawy przyby-
ła z Wielkiej Brytanii wycieczka, a wraz z nią pewne małżeństwo. W hotelu, 
w którym zatrzymała się wycieczka, z małżeństwem tym spotkał się III sekre-
tarz ambasady brytyjskiej. Po tygodniu doszło do kolejnego spotkania – para 
rozmawiała z dyplomatą w jego samochodzie. Jak ustaliło Biuro „B” MSW, 
podejrzana para sfotografowała bloki pracowników MSW. Niedługo potem 
zaobserwowano nietypowe zachowanie innego angielskiego turysty: przez trzy 
dni z rzędu podjeżdżał on w pobliże radzieckiego obiektu wojskowego koło 
Świnoujścia, pozorując zbieranie grzybów550.

546 Zob. np. AMAE, DGRCST, 248, Pismo Biura Misji Departamentu Stosunków Kultural-
nych MAE do ambasadora Francji w Polsce, 22 III 1956 r., b.p.; CAC, MEN, Sprawozdania: 
misje w Polsce, 1977 1364, art. 13, Sprawozdanie Jeana Le Coza z pobytu w Polsce w celu pro-
wadzenia badań geograficznych, [1969 r.], b.p.; AEHESS, Zbiory Louisa Velaya (1958–1972), 
Akta polskie, CPLV 86, Nota dla osób wyjeżdżających z ramienia Departamentu Stosunków 
Kulturalnych, Naukowych i Technicznych MAE, [1966 r.], b.p.; CAC, Stosunki międzynaro-
dowe, CRH–Misje, 2000 0071, art. 13, Notatka Joergela Muriela z Biura Wymiany Kulturalnej 
EHESS, 14 II 1980 r., b.p.; por. P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi. Kontakty polskich historyków 
z francuskim środowiskiem „Annales” w latach 1945–1989, Warszawa 2010, s. 306–330.
547 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republiki Francji 
w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. (s. 25).
548 Ibidem.
549 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], k. 17.
550 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitalistycznych 
placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 1967, k. 22–23.
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Podobne wypadki odnotowywano dość często. Mimo to, według SB, za 
cenniejsze źródło informacji dyplomaci mieli jednak uważać przyjeżdżających 
specjalistów i naukowców (nierzadko również w charakterze turystów) – byli 
oni w stanie zdobyć bardziej specjalistyczną wiedzę. Dużą wagę przywiązywano 
również do relacji z dziennikarzami, którzy z oczywistych powodów – wymia-
ny informacji – mniej lub bardziej ściśle współpracowali z ambasadami swoich 
krajów. Zdaniem SB współpraca ta przybierała nieraz typowo wywiadowczy cha-
rakter, np. w 1963 r. Eugene Kramer, korespondent Associated Press, miał – na 
życzenie amerykańskiego attaché wojskowego – obserwować lotnisko wojskowe 
w okolicach Szczecina551.

Funkcjonariusze kontrwywiadu, świadomi tych zagrożeń, przy pomocy wy-
wiadowców Biura „B” MSW starali się odtwarzać kontakty inwigilowanych 
dyplomatów z ich rodakami (obok ustalania kontaktów z obywatelami PRL). 
Stwierdzono na przykład, że attaché prasowy ambasady RFN z połowy lat sie-
demdziesiątych ps. „Hindus” niejednokrotnie spotykał się ze swymi krajanami 
w hotelach, podczas licznych wyjazdów terenowych (doliczono się 46 takich 
podróży). Przed spotkaniami wywiadowcy Biura „B” obserwowali intensywną 
samokontrolę stosowaną przez figuranta. Z tego względu przypuszczano, że ci 
obcokrajowcy mogli być kurierami pracującymi dla wywiadu552. Dowodów jed-
nak nie zdobyto. Pozostaje faktem, że rozsiane po całej Polsce hotele były czę-
stymi miejscami spotkań również amerykańskich dyplomatów z przybyłymi do 
Polski krajanami. Ci ostatni stanowili pokaźną grupę: pomiędzy 1970 a 1974 r. 
na pobyt czasowy do PRL (od turystycznego po służbowy) przyjechało ponad 
185 tys. obywateli USA553.

Ogólnie, według danych Biura „B” MSW, agenci rekrutowani spośród przy-
jeżdżających do Polski amerykańskich turystów, dziennikarzy czy handlowców 
otrzymywali zadanie docierania do środowisk interesujących wywiad, zbierania 
informacji, wizualnej penetracji wyznaczonych obiektów, opracowywania kan-
dydatów do werbunku oraz generalnie zjednywania sobie spotykanych osób554. 

551 AIPN, 01062/19, t. 9, Notatka Departamentu II MSW dotycząca Eugene’a Kramera, 28 X 
1965 r., k. 91–93.
552 AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 53).
553 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 94–95).
554 AIPN, 02376/3, Informacja i dyrektywa nr I dyrektora Biura „B” MSW dotyczące stanu 
rozpoznania działalności rezydentury szpiegowskiej ambasady USA, 29 V 1979, k. 9–14.
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Z tych bardzo ogólnych sformułowań kontrwywiadowi trudno było wydobyć 
jakąś praktyczną korzyść.

Należy przy tym wciąż pamiętać o niewielkiej mimo wszystko skali opisy-
wanego zjawiska. Jak już sugerowaliśmy, z rzadka potrafiła to przyznać sama 
SB. W analizie działalności rezydentury wywiadowczej działającej w ambasadzie 
RFN w latach 1970–1975 Wydział VIII Departamentu II stwierdzał: „z po-
siadanych materiałów operacyjnych nie wynika jednoznacznie, by pracownicy 
rezydentury prowadzili typową działalność agenturalną w postaci obsługiwania 
bądź też łącznikowania agentury zawerbowanej spośród obywateli polskich”. Za 
podejrzane uznano kontakty „Zesłańca” – zastępcy kierownika referatu prawno-
-konsularnego placówki. Nie zdobyto jednak żadnych konkretnych dowodów na 
jego szpiegowską działalność555.

W SB zauważano, że również wcześniej, w czasie funkcjonowania Przedsta-
wicielstwa Handlowego RFN w Polsce, nie udało się natrafić na żaden wypadek 
wykorzystywania przez tę placówkę agentury. Niemniej przekonywano, że pra-
cownicy Przedstawicielstwa prowadzili taką działalność, np. Wolfgang Schun-
dau, który w listopadzie 1965 r. przedostał się na zamknięty teren wojskowy 
w okolicy Mińska Mazowieckiego w czasie, gdy odbywały się tam ćwiczenia556. 
Blisko dwadzieścia lat później, w czerwcu 1983 r., Departament II wciąż przy-
znawał, że „dotychczas nie uzyskano bezpośrednich dowodów wskazujących na 
prowadzenie przez rezydenturę pracy agenturalnej z pozycji placówek, a zwłasz-
cza danych o dokonywanych werbunkach czy łącznikowaniu i kierowaniu dzia-
łalnością agentury”557. W zamian, jak zwykle, przekonywano o stwierdzonych 
faktach „podejrzanego zachowania się” niektórych pracowników ambasady. Na-
wet dla dyrektora kontrwywiadu nie ulegało jednak wątpliwości, że „działalność 
pozaagenturalna rezydentury jest dominującym elementem działalności placów-
ki dyplomatycznej RFN i to zarówno ze względu na jej skalę, jak i przyjęte formy 
i metody działania” – miał zatem na myśli biały wywiad i „zwykłe” kontakty 
z Polakami558. Wniosek ten można zastosować do aktywności wszystkich zachod-
nich placówek, choć pamiętajmy zarazem, że przypadek zachodnioniemiecki był 
specyficzny. (Dokument nr 108)

555 AIPN, 01228/2935, Wydział VIII Departamentu II MSW, Działalność rezydentury wy-
wiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie w okresie 1970–1975, [1976 r.], k. 2–20.
556 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego 
zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych 
w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 21–22).
557 AIPN, 01211/100 (56032/II), Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat 
działalności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie, 11 VI 1983 r., k. 7.
558 Ibidem, k. 8.
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O tym, że działalność werbunkowa niektórych pracowników ambasad sta-
nowiła jedynie margines nie tylko ich ogólnej, ale nawet wywiadowczej dzia-
łalności, przekonują dane statystyczne Departamentu II z tej dekady. W latach 
1983–1985 kontrwywiadowi udało się ujawnić ok. 500 prób werbowania oby-
wateli polskich przez służby specjalne państw NATO (ok. 140 w 1983 r., 160 
w 1984 r. i 200 w 1985 r.). Dominującą rolę odgrywały tu wywiady RFN i USA. 
Co jednak najważniejsze, według obliczeń SB ponad 90 proc. tych prób odbyło 
się poza granicami Polski559 – omawialiśmy już powody takiego działania. Am-
basady, funkcjonujące w obcym kraju, musiały odgrywać na tym polu zdecydo-
wanie marginalną rolę.

Nawet jeśli już dyplomaci decydowali się na werbunek, byli, według MSW, 
bardzo „wybredni”, gdyż obawiali się znacznego ryzyka takich posunięć. Skłania-
li się ku nim tylko w stosunku do wyjątkowo cennych kandydatów560. Ci ostatni 
musieli przy tym spełniać surowe kryteria. Jak przypuszczano w SB, istniały co 
najmniej trzy niezbędne okoliczności werbunku: dana osoba nie miała możli-
wości wyjazdu za granicę (gdzie mogłaby bezpieczniej przekazywać informacje); 
rokowała dostarczanie wyjątkowo cennych i terminowych danych, których nie 
była w stanie przesłać za granicę; a po trzecie, waga uzyskiwanego materiału 
wywiadowczego uzasadniała nawet ryzyko kompromitacji w razie ujawnienia ta-
kiej działalności561. Na podstawie rozpracowania agenta wywiadu brytyjskiego 
Adama Kaczmarzyka, zdekonspirowanego w połowie lat sześćdziesiątych, polski 
kontrwywiad ustalił uzupełniające kryteria werbunku: kandydat musiał umoż-
liwiać zdobycie atrakcyjnych wiadomości, do których nie można było dotrzeć 
w inny sposób oraz powinien dostarczać je zgodnie z zapotrzebowaniem (tylko 
wtedy utrzymywano z nim kontakt)562.

Nie może dziwić, że wobec takich surowych wytycznych sieć agenturalna ob-
sługiwana wyłącznie przez ambasady nie była duża. Na jej tworzenie decydowa-
no się niechętnie, i to tylko z braku lepszych możliwości. W praktyce więc, jak 
analizowano w MSW, rezydentury placówkowe najczęściej ograniczały się do 

559 AIPN, 0731/13, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat werbunków i prób 
werbunków obywateli PRL, 4 II 1986 r., k. 73–77.
560 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 52).
561 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1952, b.p. (s. 55).
562 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich 
służb wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. 
(s. 53–54).
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typowania kandydatów na agentów, którym organizowano wyjazdy na Zachód 
(drogą oficjalną) i tam dopiero byli oni werbowani. Poza tym szpiedzy-dyplomaci 
„obsługiwali” wspominaną już grupę swych rodaków, którzy też zostali zwerbo-
wani w swym macierzystym kraju i przyjeżdżali do Polski z różnych powodów, 
jako stażyści, studenci czy turyści. Ostatnim polem działalności związanej z sie-
cią agenturalną, powiązanym z poprzednimi, miało być łącznikowanie (głównie 
w postaci obsługi „martwych skrzynek”) działających na terenie Polski agentów-
-Polaków, zwerbowanych przez centrale za Zachodzie563. Jak widać, podziały nie 
były jasne: takie czynności „usługowe” w rzeczywistości niewiele przecież różniły 
się od pracy z własnymi tajnymi współpracownikami.

Ze względu na powyższe kryteria, według nazewnictwa stosowanego w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, SB wyróżniała trzy kategorie agentury, 
jaką mogli wykorzystywać zachodni dyplomaci:

–  agenci źródłowi (najcenniejsi, bo działający w miejscu swojej pracy – np. 
jednostce wojskowej),

–  agenci obserwacyjno-meldunkowi (mający możliwości dotarcia w pobliże 
obiektów interesujących zachodnie wywiady),

–  agenci wykonujący specjalne zadania (np. osoby przyjeżdżające do Polski 
z zagranicy).

Jednocześnie w MSW przyznawano, że działalność wywiadowcza samych 
pracowników placówek była „najtrudniejsza do udokumentowania” (a więc 
i najbardziej skuteczna)564.

Wśród wymienianych form werbunku agentów wspomniano m.in. o wy-
wiadowczym odpowiedniku umowy o dzieło: pracownik wywiadu prosił Polaka 
o wykonanie jakiegoś zadania (np. dziennikarza o opracowanie raportu dotyczą-
cego danego zagadnienia), nie wspominając wprost o werbunku czy współpracy 
wywiadowczej565.

Ta ostatnia informacja naprowadza nas na bardzo ciekawą, ale trudną do 
odtworzenia – zarówno dla funkcjonariusza kontrwywiadu w epoce, jak i dla 
badacza problemu dzisiaj – problematykę płynnych granic między działalnością 
agenturalną a zwykłym informowaniem; poważnych trudności w zdefiniowa-
niu pojęcia „donoszenie” i jego różnych stopni czy odcieni. Również dla wątku 

563 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1952, b.p. (s. 55).
564 AIPN, 001708/1580, Zenon Kasjan, Penetracyjno-wywiadowcza działalność pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA na terenie m.st. Warszawy i województwa w latach 1974–
1980, Legionowo 1982, b.p. (s. 20).
565 Ibidem.
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agenturalnego aktualne pozostają wszystkie problemy, niejasności i nieokreślo-
ności, których doświadczyliśmy przy próbach definiowania aktywności szpie-
gowskiej i wywiadowczej. Co więcej, zachodnie służby (w tym dyplomaci) umie-
li z tych „szarych sfer” doskonale korzystać.

Zachodnie placówki dyplomatyczne zdawały sobie sprawę, że podjęcie współ-
pracy z wywiadem państw kapitalistycznych stanowiło dla obywatela polskiego 
bardzo duże ryzyko – o wiele większe niż dla samych dyplomatów-rezydentów. Za 
taką działalność groziła przecież kara śmierci. Dlatego też rzadko kiedy stosowa-
no pełną drogę werbunku, uwzględniającą podpisanie zobowiązania do współpra-
cy, przyjęcie pseudonimu i pokwitowanie odbioru pieniędzy. Najczęściej w ogóle 
unikano słów typu „wywiad” czy „szpiegostwo”, proponując niewinnie brzmiące 
„konsultacje” czy „opracowania” na dany temat. Nie musiały one zresztą zawierać 
tajnych danych. Często chodziło o jednorazowe zadanie na wspomnianej zasadzie 
„umowy o dzieło”566. Ponadto skutecznie wydobywano ciekawe informacje od Po-
laków dzięki obdarowywaniu ich prezentami. W ramach rekompensaty rozmówcy 
często sami przekazywali szczegółowe fakty – w ten sposób nie trzeba było w ogóle 
poruszać sprawy werbunku, współpracy i zobowiązań567.

Już w 1955 r. w KdsBP zauważano, że zachodni dyplomaci, chcąc „oswoić” 
potencjalnych agentów i nie przestraszyć ich, starali się nadawać proponowanej 
współpracy jak najmniej cech klasycznego szpiegostwa. Najczęściej zaczynało się 
od tego, że dany dyplomata prosił o błahą informację w zamian za wyświadczoną 
przysługę, nawiązywał osobistą znajomość. W ten sposób współpraca realizowała 
się niejako automatycznie i naturalnie, jako wynik kontaktów między znajomy-
mi (w grę wchodził jeszcze kontekst znajomości intymnej)568.

Tworzona za pomocą powyższych zabiegów grupa informatorów była płynna, 
trudna do zdefiniowania, ale na pewno liczniejsza niż „klasyczni” tajni współpra-
cownicy. Do niejasnej kategorii informatorów można przecież zaliczyć co bar-
dziej gadatliwych gości opisywanych już imprez i przyjęć, organizowanych przez 
pracowników ambasad. Zaproszeni mogli zupełnie mimowolnie przekazywać 
bardzo cenne wiadomości – czy jednak należy ich zaliczyć do grupy agentów? 
Trudno także jednoznacznie określić tym mianem uczestników organizowanych 

566 Por. AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowa-
nych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 
1978, k. 69.
567 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 26–27).
568 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], k. 14.
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w zachodnich placówkach akcji kulturalnych czy prasowych, przejmujących za-
chodni punkt widzenia. Przejawy tego typu nie do końca zdefiniowanych dzia-
łań można mnożyć. Na przykład w lutym 1964 r., przed wizytą w Polsce Roberta 
F. Kennedy’ego (ówczesnego prokuratora generalnego USA), ambasada, poprzez 
amerykańskich stażystów, starała się wpłynąć na polskich studentów, by ci nie 
zadawali kłopotliwych pytań na spotkaniu z politykiem569. Czy można w związku 
z tym nazwać tych stażystów (a konkretnie – Allana Rossa) „agentami wpływu”? 
To bardzo niejasna kategoria i niewiele w sumie mówiąca.

Z tych trudności i niejasności zdawano sobie sprawę także w samym kontr-
wywiadzie. Dlatego też w ramach rozpracowań sugerowano funkcjonariuszom, 
by ocena szkodliwości działań danego informatora/współpracownika zachod-
niego wywiadu była uzależniona nie od kryterium „urzędowego” (podpisanego 
zobowiązania do współpracy), lecz tworzona „według kryterium przekazywania 
informacji oficjalnemu przedstawicielowi obcego państwa z uwzględnieniem 
świadomości tego czynu”570. Łatwiej jednak sformułować takie zalecenie, niż je 
zrealizować. Wobec praktyk stosowanych przez dyplomatów trudno było odróż-
nić wypadek kontaktów agenturalnych od towarzyskich i wyodrębnić rzeczywi-
stą, świadomą współpracę wywiadowczą. Nie jest wykluczone, że z odróżnieniem 
tych dwóch płynnych sfer mieli kłopot również sami dyplomaci.

W gąszczu niejasności, ale też konspiracji ze strony dyplomatów, a zarazem 
ograniczonych możliwości inwigilacji ze strony MSW, polskim służbom udawa-
ło się niekiedy natrafić na tropy, które ułatwiały zdobycie danych dotyczących 
kontaktów ambasad z własną siecią agenturalną. Dane te pozwalają nam częścio-
wo wniknąć w rzeczywiste przejawy aktywności dyplomatów na tym polu – rzecz 
jasna ukazane w krzywym zwierciadle dokumentacji SB.

4.4.2. Łączność
Jak mogliśmy się przekonać, w MSW oceniano, że polscy tajni współpracowni-

cy zachodnich placówek dyplomatycznych (a przez to zachodnich wywiadów) byli 
nieliczni, ale za to wartościowi i głęboko zakonspirowani. Czy tak było naprawdę?

Wykorzystywanie sieci agenturalnej wiązało się z dostarczaniem jej aparatu-
ry, dokumentów, środków chemicznych, pieniędzy oraz, rzecz jasna, instrukcji. 
Kontrwywiad przekonywał, że zachodnie placówki, realizując te zadania, starały 

569 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja nr 261 Departamentu II MSW dotycząca wizyty w Polsce 
prokuratora generalnego USA Roberta F. Kennedy’ego, 29 II 1964 r., k. 35–38.
570 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 69.
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się unikać zbyt częstych bezpośrednich kontaktów z tą agenturą, preferując meto-
dy pośrednie: „martwe skrzynki”, łączność radiową i pocztę571. Sygnalizowaliśmy 
już, że utrzymywanie ogólnej łączności z siecią agenturalną rezydentur działają-
cych w ambasadach należało do zadań tzw. operatorów – jednej z kategorii rezy-
dentów, wyróżnianych przez SB w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych572. 

W latach osiemdziesiątych w MSW szczegółowo określano różne typy łącz-
ności między uprawiającym szpiegowską działalność dyplomatą a obsługiwaną 
przez niego siecią agenturalną. W materiałach szkoleniowych wymieniano:

1. Łączność osobową bezpośrednią:
 – spotkania instruktażowe,
 – „zwykłe” spotkania związane z omawianiem bieżących działań,
 – spotkania nadzwyczajne (wynikające z konieczności, pilnej potrzeby),
 –  spotkania hasłowe (nawiązanie łączności w sytuacji, gdy rozmówcy się 

nie znają i muszą potwierdzić swoją rolę za pomocą hasła),
 – błyskawiczne przekazanie materiałów szpiegowskich (bez rozmowy),
 – spotkania kontrolne (nawiązanie kontaktu wzrokowego bez rozmowy).
2. Łączność osobową pośrednią (przy pomocy pośredników):
 –  wykorzystującą kurierów (do łączności między ogniwami wywiadu 

działającymi w różnych krajach),
 –  wykorzystującą łączników (do łączności między ogniwami wywiadu 

działającymi w tym samym kraju),
 –  za pomocą punktu korespondencyjnego (dana osoba pośredniczyła 

w wymianie korespondencji),
 –  za pomocą telefonu konspiracyjnego (dana osoba przyjmowała rozmo-

wy telefoniczne z zakodowanymi informacjami).
3. Łączność bezosobową:
 –  z wykorzystaniem fal radiowych,
 –  z wykorzystaniem poczty,
 –  z wykorzystaniem „martwych skrzynek” (schowków kontaktowych)573.

571 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności rezy-
dentury wywiadowczej USA w Polsce, 10 III 1988, k. 50–54.
572 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapita-
listycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 12–14); AIPN, 01521/2065, Jerzy Pływaczewski, Orga-
nizacja pracy Biura „B” w zakresie zapobiegania wywiadowczej działalności prowadzonej przez 
pracowników rezydentury wywiadu cywilnego ambasady USA w latach 1975–1980, Warszawa 
1982, b.p. (s. 50–51).
573 AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustalaniu rezy-
dentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitalistycz-
nych, Legionowo 1988, b.p. (s. 40–42).
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Ten „barokowy” podział ukrywał skromne efekty działań kontrwywiadu 
w wykrywaniu siatek szpiegowskich obcych wywiadów, w których organizowa-
niu ambasady nie odgrywały – jak sugerowaliśmy – kluczowej roli.

Pozostaje faktem, że to kontakt bezpośredni był najbardziej ryzykow-
nym elementem działań zachodnich dyplomatów. Doskonale zdawano sobie 
z tego sprawę w SB, przekonując, że inwigilacja miała doprowadzić przede 
wszystkim do uchwycenia i udokumentowania właśnie owego newralgiczne-
go momentu. Realizacja tego zadania nastręczała jednak wielu problemów. 
Na przykład w maju 1965 r. służby kontrwywiadowcze zaobserwowały, jak 
pewnego poranka attaché wojskowy ambasady francuskiej podwiózł samo-
chodem urzędnika tego attachatu pod jeden z warszawskich mostów, po 
czym niezwłocznie odjechał. Pozostawiony Francuz przeszedł kilka kroków, 
zza drzewa uważnie zlustrował otoczenie, po czym podszedł do balustrady 
odgradzającej bulwar, na którym stał, od brzegów Wisły. Na kamiennym 
słupku postawił teczkę zabraną wcześniej z samochodu. Wyjął z teczki ka-
napkę i zaczął jeść, uważnie rozglądając się wokoło. Następnie postanowił 
pospacerować. Po kilku minutach od strony mostu zbliżył się do spacerujące-
go urzędnika jakiś mężczyzna. Przez chwilę szedł za nim w odległości około 
metra, coś mówiąc, po czym dyskretnie się oddalił. W tym momencie poja-
wił się ponownie samochód attaché wojskowego. Urzędnik wsiadł do pojaz-
du. Tymczasem oddalający się mężczyzna, obserwowany przez wywiadowców 
Biura „B”, zachowywał się podejrzanie: lustrował okolicę, wykazując duże 
podekscytowanie i zdenerwowanie. Oczywiście natychmiast postanowiono 
go śledzić. Okazało się, że nie mieszkał w Warszawie i nie był dotychczas 
notowany jako „kontakt”. Trop się urwał574.

W tym samym miesiącu III sekretarz ambasady brytyjskiej udał się po połu-
dniu do kina. Zajął miejsce na widowni. Po kilku minutach do sali weszła Polka, 
urzędniczka jednej z instytucji państwowych. Wybrała miejsce koło Anglika. Nie 
przywitała się jednak, jej sąsiad także nie zareagował. Mimo to chwilę później 
zaczęli cichą wymianę zdań. Po dwudziestu minutach sekretarz nagle opuścił 
salę, Polka zaś obejrzała film do końca575. Czy na pewno musieli poruszać tema-
tykę wywiadowczą? Może było to wyłącznie prywatne spotkanie? Takie pytania 
musieli sobie stawiać wywiadowcy – nawet po wyłowieniu z bezliku codziennych 
kontaktów dyplomatów podobnych, podejrzanych wypadków.

574 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 31.
575 Ibidem.
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W listopadzie 1965 r., obserwując I sekretarza ds. politycznych ambasady 
brytyjskiej, idącego z domu do pracy, wywiadowcy Biura „B” odnieśli wrażenie, 
że figurant wymienił porozumiewawcze spojrzenie z jednym z przechodniów, 
który na ten znak zbliżył się do dyplomaty. Przez chwilę szli razem, po czym 
rozdzielili się. Wywiadowcy postanowili śledzić tego przechodnia. Przez kilka 
godzin kluczył on po mieście bez wyraźnego celu – być może zdał sobie sprawę 
z inwigilacji. Po ustaleniu okazało się, że osoba ta w 1964 r. przyjechała do Polski 
z Wielkiej Brytanii576. Więcej konkretów nie poznano.

Dwa miesiące później, w styczniu 1966 r., o godzinie 1.05 w nocy, II sekretarz 
ambasady brytyjskiej wszedł do ulicznej budki telefonicznej, gdzie zaczął przeglądać 
książkę adresową. W ręku trzymał długopis. W pewnym momencie zdjął słuchawkę 
z widełek i położył ją na pulpicie. Kiedy opuścił budkę i odjechał, jeden z wywia-
dowców Biura „B” postanowił sprawdzić, czy dyplomata nie zostawił jakichś śladów. 
W tym samym momencie przed budką gwałtownie zahamował samochód na pol-
skich rejestracjach. Kierujący nim mężczyzna zamierzał wysiąść, jednak na widok 
lustrującego budkę funkcjonariusza błyskawicznie odjechał577. Nie wiadomo, czy 
funkcjonariuszom udało się ustalić jego tożsamość. (Dokument nr 68)

Podobne przykłady były rejestrowane i umieszczane w kartotece Biura „B” 
MSW. Stanowiły zbyt słabą podstawę do podjęcia działań legalnych; wywiadowcy 
nie mogli też mieć pewności, że obserwowane spotkanie miało rzeczywiście szpie-
gowski charakter. Rejestracja służyła sprawdzeniu, czy dany kontakt nie powtórzy 
się. W takim wypadku prawdopodobieństwo działań szpiegowskich rosło.

Rzadko udawało się kontrwywiadowi zaobserwować rzeczywisty kontakt mię-
dzy dyplomatą a jego agentem. Do takiej sytuacji mogło dojść 4 lipca 1966 r., 
kiedy to do samochodu, stojącego przed domem II sekretarza ambasady brytyj-
skiej Denisa McAlindona (podejrzewanego o pracę dla SIS), podszedł niezna-
ny osobnik i położył na dachu wozu kopertę. Po trzech minutach McAlindon 
wyszedł z mieszkania i ją zabrał. Funkcjonariusze kontrwywiadu zdołali jeszcze 
dostrzec, że po zabraniu koperty wsiadł do samochodu i obejrzał znajdujący się 
w niej arkusz papieru formatu A-4, po czym ruszył wozem w kierunku centrum 
Warszawy. Podkreślano, że godzinę wcześniej McAlindon prowadził intensywną 
samokontrolę. Kontrwywiad, rzecz jasna, nie pozwolił wymknąć się nieznanemu 
osobnikowi – szybko ustalono, że był to elektromonter o nazwisku Napora-Rut-
kowski, który pracował w zakładach wykonujących zlecenia MSW i MON578. 

576 Ibidem, k. 30.
577 Ibidem, k. 31.
578 AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdanie z pracy operacyjnej Wydziału V Departamentu II 
MSW za lipiec 1966 r., 2 VIII 1966 r., k. 58.
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Na tym ślad sprawy się urywa, a personalia podejrzanego Polaka nie widnieją 
w dostępnych badaczom bazach danych.

Wymienione powyżej przykłady nie mogą przesłonić faktu, że nawet te naj-
bardziej niebezpieczne bezpośrednie kontakty były mimo wszystko łatwe do 
zakamuflowania. Kontrwywiad w połowie lat siedemdziesiątych przyznawał, że 
nie potrafił rozpoznać i kontrolować tego typu spotkań. Bezradnie stwierdzano 
tylko: „istnieją przypuszczenia, że rezydentura przeprowadza tzw. spotkania bły-
skawiczne z agenturą”579. Ich ukrycie było tym łatwiejsze, że ambasady działały 
przecież w Warszawie, gdzie w miejscach publicznych przebywały tłumy ludzi, 
stanowiące naturalne zabezpieczenie przed dekonspiracją. Ponadto takie spotka-
nia mogły polegać wyłącznie na kontakcie wzrokowym: wystarczyło, że pracow-
nik rezydentury spojrzał na agenta, by po jego ubiorze czy ustalonym wcześniej 
znaku charakterystycznym domyślił się treści przekazywanej w ten sposób infor-
macji580. Równie błyskawicznie przebiegało przekazywanie sobie w tłumie (np. 
na przystankach, dworcach, sklepach, przejściach dla pieszych itp.) niewielkich 
przedmiotów, zawierających materiały wywiadowcze bądź instrukcje. Nawet ob-
jęcie dokładną obserwacją danego pracownika ambasady lub jego współpracow-
nika nie gwarantowało odnotowania tego typu kontaktu. Łatwiej było stwierdzić 
fakt podwożenia przez dyplomatę danej osoby samochodem – takie wypadki 
wywiadowcy Biura „B” zauważali często581.

Kontrwywiad przeważnie pozostawał bezradny także wobec innej formy 
kontaktów bezpośrednich, wykorzystującej oficjalną działalność ambasady, 
która to forma wielokrotnie już pojawiała się na kartach tej książki w różnych 
kontekstach: mowa o organizowanych przez placówkę imprezach, spotkaniach, 
wystawach, przyjęciach, zamkniętych pokazach filmowych itp. Możliwości te 
wykorzystywano, kiedy polski współpracownik mógł, z racji pełnionej przez 
siebie funkcji, otrzymać oficjalne zaproszenie na wydarzenie tego typu. Spo-
tkanie w ramach oficjalnych okazji rozpoczynano czasami hasłem umownym, 
np. jeden z agentów CIA (a także SB i KGB…) Bogdan Walewski, o którym 
będzie jeszcze mowa, na pytanie „czy studiował pan na uniwersytecie w… [tu 
padała nazwa uczelni stanowej]” miał po angielsku odpowiedzieć: „nie, studio-
wałem na Columbia University”. Co ciekawe, w tym wypadku przećwiczony 

579 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 65.
580 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na działalności rezydentury 
wywiadowczej USA w Polsce, 10 III 1988 r., k. 50–54.
581 Por. ibidem.
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w czasie pobytu Walewskiego za granicą scenariusz nie został ani razu zastoso-
wany w Polsce582.

Niekiedy MSW udawało się uzyskać bardziej zadowalające wyniki, szczegól-
nie wtedy, gdy kontaktujący się z dyplomatami agent zachodnich służb był jed-
nocześnie tajnym współpracownikiem SB. Na obecnym etapie badań nie jest 
możliwe określenie, ile takich osób funkcjonowało w interesującym nas okresie. 
Nie było ich jednak wiele. Zaliczał się do nich dziennikarz i tłumacz Mariusz 
Dastych, zwerbowany przez kontrwywiad w 1961 r., a przez CIA – w 1973 r. 
podczas pobytu w Sajgonie. Według kontrwywiadu łącznikowaniem Dastycha 
(występującego w materiałach MSW jako TW o pseudonimie „Mec”) zajmo-
wał się od 1976 r. attaché prasowy ambasady USA Richard Virden. Spotykał 
się on z Dastychem w warszawskich lokalach, na przyjęciach dyplomatycznych 
i na terenie ambasady. Corocznie widywali się też na targach w Poznaniu (Da-
stych pełnił funkcję rzecznika prasowego Japońskiej Organizacji Handlu Zagra-
nicznego (Japan External Trade Organization, JETRO). Po wyjeździe Virdena 
łącznikowanie Dastycha miał przejąć jego następca Steven Dubrow. Do spotkań 
dochodziło podczas różnych przyjęć i wizyt w ambasadzie. Dubrow interesował 
się szczególnie sytuacją w partii, nastrojami różnych grup społecznych, powsta-
jącymi niezależnymi inicjatywami związkowymi583. Wcześniej, bezpośrednio po 
powrocie z Wietnamu w 1974 r., łącznikowaniem Dastycha miał początkowo 
zajmować się Carl Gebhard, kierujący działaniami szpiega Stanisława Dembow-
skiego, o którym będzie jeszcze mowa. Dastych dostarczył SB w stanie niena-
ruszonym korespondencję przesłaną do niego przez Amerykanów, z adresem 
skrzynki kontaktowej na terenie USA. Po porównaniu listu z przechwyconą 
korespondencją Gebharda z Dembowskim stwierdzono, że to właśnie Gebhard 
sporządził list przesłany Dastychowi584. (Dokument nr 122)

Podobne sukcesy kontrwywiad odnosił bardzo rzadko. Ogólnie bardziej nie-
bezpieczne dla dyplomatów były nieplanowane, błyskawiczne kontakty osobi-
ste z agenturą. Na podstawie sprawy przyłapanego na działalności szpiegowskiej 
amerykańskiego dyplomaty Alberta Muellera Departament II MSW doszedł do 

582 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1952, b.p. (s. 72–75); zob. 
streszczenie sprawy Walewskiego w: AIPN, 01304/527, Sprawa operacyjnego rozpracowania 
kryptonim „Ikar” – opracowanie Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, 
1987 r., b.p.
583 AIPN, 00191/397, t. 2, Informacja Wydziału I Departamentu II MSW [?] na temat Mariu-
sza Dastycha, [październik 1980 r.], k. 19–22.
584 AIPN, 00191/397, t. 2, Analiza SOR „Merkury”, sporządzona w Wydziale I Departamentu II  
MSW, 1 IX 1981 r., k. 30–43.
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wniosku, że wywiad amerykański, działający poprzez ambasadę USA w Warsza-
wie, w takich sytuacjach wykorzystywał kilka miejsc w dzielnicach mieszkanio-
wych stolicy, posiadających swobodny dostęp kilkoma różnymi drogami i umoż-
liwiających skuteczną samokontrolę585.

Równie ryzykowne były spotkania w prywatnych mieszkaniach personelu dy-
plomatycznego, ale niekiedy podejmowano to ryzyko. Trudno ustalić, jak często: 
wobec ogółu przebadanych dokumentów SB niezbyt wiarygodnie brzmi nie-
sprecyzowana informacja pracownika brytyjskiego kontrwywiadu Petera Wrigh-
ta, dotycząca sytuacji mniej więcej z połowy lat sześćdziesiątych, według której 
w stosunkowo krótkim czasie (nie wiadomo, jakim) w mieszkaniu jednej z se-
kretarek ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie miało dojść aż do osiemna-
stu spotkań brytyjskich dyplomatów z tajnymi informatorami – obywatelami 
polskimi. Wright zwracał uwagę na słaby kamuflaż tych kontaktów i sugerował, 
że SB mogła dopuszczać do tej działalności ze względu na posiadanie własnych 
prowokatorów w agenturalnej sieci brytyjskich służb586. Autorowi nie udało się 
zweryfikować tych informacji, choć jest bardzo prawdopodobne, że Wright miał 
na myśli sprawę Adama Kaczmarzyka.

Tylko pozornie i teoretycznie jedną z bezpieczniejszych form łączności mię-
dzy rezydenturą działającą w danej ambasadzie a jej współpracownikami była 
korespondencja listowna z wykorzystaniem tajnopisów. Jak oceniano w MSW, 
to właśnie droga pocztowa stanowiła najczęstszą formę kontaktów dyplomatów 
z agentami ze względu na powszechną dostępność poczty i obsługiwanie przez nią 
olbrzymiej liczby przesyłek; w dodatku właściwą treść można było zaszyfrować. 
Korzystanie z poczty nie wymagało poza tym wykonywania ruchów, które mogły 
wzbudzić podejrzenia SB – tak jak w wypadku obsługi „martwych skrzynek” czy 
kontaktów osobistych. Sam kontrwywiad przyznawał, że wykrywanie tego typu 
łączności sprawiało szczególnie wiele problemów, zwłaszcza że dyplomaci starali 
się wysyłać listy w sposób niezauważony587. Kontakt korespondencyjny ponadto 
dawało się łatwo ukryć wśród masowo rozsyłanych przez daną ambasadę prze-
syłek, zawierających pisma administracyjne czy urzędowe, czasopisma, książki 
i broszury. Wśród tych materiałów nietrudno było przemycić tajnopis z instruk-
cjami dla agenta588.

585 AIPN, 0731/22, Informacja dotycząca zatrzymania kadrowego pracownika wywiadu USA 
Alberta Muellera, [czerwiec 1987 r.], k. 63–67.
586 P. Wright, P. Greengrass, Łowca szpiegów…, s. 270.
587 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1952, b.p. (s. 57–61).
588 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności rezy-
dentury wywiadowczej USA w Polsce, 10 III 1988 r., k. 50–54.
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Aktywność pionu „W” MSW, odpowiedzialnego za perlustrację korespon-
dencji, sprawiała jednak, że przynajmniej czasami metoda ta mogła w praktyce 
okazać się bardziej ryzykowna niż błyskawiczne spotkania bezpośrednie. Polskie 
służby nie miały tu żadnych skrupułów. Dyrektor Departamentu II w piśmie 
z 19 stycznia 1957 r. do zastępcy komendanta MO ds. SB w Warszawie stwier-
dzał, że zachodnie ośrodki wywiadu stosują do łączności ze swymi agentami 
w Polsce pocztę dyplomatyczną, obsługiwaną przez ambasady (głównie Wielkiej 
Brytanii i USA). W związku z tym podkreślał, że pion „W” powinien szczególną 
uwagę skupić na tej właśnie korespondencji589. Było to złamanie podstawowych 
zasad stosunków międzynarodowych. Uznano jednak, że gra jest warta świeczki. 
(Dokument nr 32)

Mimo to częściej przechwytywano korespondencję nieposiadającą tego sta-
tusu – po prostu łatwiej było do niej dotrzeć. Na podstawie wypadków nielicz-
nych zidentyfikowanych na przestrzeni lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
agentów kontrwywiad w dość szczegółowy sposób poznał obowiązujące na tym 
polu praktyki. Listy kierowano na adres prywatny, w formie zwykłej korespon-
dencji wysłanej przez fikcyjnego nadawcę (ale jego adres był prawdziwy). List 
zawierał treść jawną, zajmującą pierwszą stronę listu (np. informacje od kolegi 
poznanego na urlopie; krewnego, który nie zastał adresata w domu itp.). Treść 
utajona mieściła się na odwrocie, czasem na wewnętrznej stronie koperty. W jaki 
sposób pracownicy polskich służb mogli nabrać podejrzeń co do prawdziwej na-
tury listu? Istniały pewne przesłanki, wzbudzające wątpliwości funkcjonariuszy 
kontrwywiadu i pionu „W” np.: rzadkie w Polsce formy (skrót „ob.” przy adresa-
cie), pewne nieścisłości logiczne (np. owemu znajomemu czy krewnemu łatwiej 
byłoby zadzwonić czy zostawić kartkę niż przesłać list) lub stylistyczne (w tekście 
jawnym użyto zwrotów nietypowych dla krewnych czy znajomych), a także np. 
bardzo staranne pismo (sugerujące, że nadawca miał dużo czasu na napisanie 
listu)590. Oczywiście stwierdzenie tych przesłanek wymagało dość dokładnych ba-
dań, na które ograniczone kadrowo piony MSW często nie były w stanie sobie 
pozwolić.

Niekiedy oprócz tajnopisu list zawierał mikrofotografie (na miniaturowej kli-
szy z tekstem, np. o wymiarach 1 × 1 cm) ze spisem zadań wywiadowczych czy 
instrukcjami. Funkcje informacyjne mogły ponadto pełnić umówione zwroty 

589 AIPN, 01178/849/J, Pismo dyrektora Departamentu II MSW do zastępcy komendanta 
MO ds. SB m.st. Warszawy, 19 I 1957 r., k. 39.
590 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 84–86).



470

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

i wyrażenia z tekstu jawnego – tzw. krótkoznaki, np. w tytułach, podpisach, 
datach; używanie określonych imion, specyficznych liter. Służyły one najczęściej 
do krótkich, sygnalizacyjnych przekazów591 i były najtrudniejsze do wykrycia.

O ograniczonych mimo wszystko możliwościach działania kontrwywiadu 
na tym polu świadczy fakt, że chociaż w SB natrafiano na wypadki przesyłania 
agentom tajnych wiadomości przez ambasadę, to ani razu nie udało się udowod-
nić (przynajmniej do drugiej połowy lat siedemdziesiątych), by agenci wykorzy-
stywali ambasadę do przekazywania meldunków dla zachodnich central drogą 
korespondencyjną592.

Inna podstawowa forma utrzymywania łączności z agenturą, określa-
na niekiedy mianem „kontenerowej”, to wspominane wielokrotnie „martwe 
skrzynki”, czyli zamaskowane miejsca, gdzie można było bezpiecznie złożyć, 
przechowywać i odbierać materiały wywiadowcze, instrukcje i pieniądze593.  
(Dokument nr 122) Pełniły one zatem funkcję dwukierunkowej łączności. 
Przymiotnik „martwy” wywodził się od pojęcia „martwej sfery”: terminu uży-
wanego przez kontrwywiad w obserwacji zewnętrznej, oznaczającego obszar, 
gdzie inwigilacja była znacznie utrudniona (np. tunele, zasłonięte miejsca 
albo też ruchliwe miejsca publiczne). Sama „martwa skrzynka” nie oznaczała 
jakiegoś przedmiotu, tylko miejsce, gdzie ukrywano i przechowywano dane 
materiały. Musiało ono zapewniać łatwy i naturalny dostęp, uniemożliwić 
prowadzenie obserwacji przez kontrwywiad i być zabezpieczone przed przy-
padkowym odkryciem. Zadaniem pracowników rezydentury w ambasadach 
było więc również odpowiednie wytypowanie miejsc na „martwe skrzynki”594. 
W nomenklaturze MSW niekiedy odróżniano „martwą skrzynkę” od „tajnego 
schowka”: od „skrzynki” różnił się tym, że wykorzystywano go jednorazowo595. 
Podziałów tych nie stosowano konsekwentnie.

Skrzynki i schowki najczęściej organizowano albo w miejscach publicz-
nych (restauracje, kina, biblioteki), albo opuszczonych czy odludnych (np. 
w ruinach budowli, parkach, na cmentarzach). Polskie służby miały duży kłopot 

591 Ibidem.
592 Por. ibidem.
593 Por. AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracow-
ników ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” 
MSW, Legionowo 1985, b.p. (s. 36–37, 42).
594 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 62–71).
595 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 88).
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z odkrywaniem tego typu działalności. W latach siedemdziesiątych podejrzewa-
no np. pracowników ambasady RFN o używanie „martwych skrzynek” w Lesie 
Kabackim, a także nad rzeką Świder, ale nie potrafiono potwierdzić tego faktu596. 
Albo więc dyplomaci potrafili świetnie zorganizować ten typ działalności, albo 
po prostu z rzadka działali w taki sposób.

Mimo częstych niepowodzeń PRL-owskie służby poświęcały wiele uwagi i środ-
ków inwigilacji w tym zakresie. Odkrycie „martwej skrzynki” stanowiło bowiem 
dobitny i niepodważalny dowód na działalność szpiegowską. Otwierało także sze-
rokie perspektywy gier kontrwywiadowczych. Departament II i Biuro „B” mogły 
pośrednio zdobywać informacje o używaniu „martwych skrzynek” dzięki obserwacji 
zachowania szczególnie podejrzanych dyplomatów. Na przykład 29 września 1979 r. 
kadrowy pracownik CIA i II sekretarz ambasady USA Peter Burke, wracając nocą 
samochodem z przyjęcia, nie udał się prosto do domu, tylko zjechał z głównej trasy, 
przejechał dwiema bocznymi ulicami (z których jedna przebiegała pod wiaduktem), 
po czym wrócił na główną trasę i pojechał do domu. Cały czas poruszał się wolno 
i stosował samokontrolę. Analizując trasę, kontrwywiad ustalił trzy martwe sfery, 
gdzie mogły być umieszczone tajne schowki. W wyniku selekcji starannie zbadano 
drewniany słup telefoniczny, umieszczony ok. 2,5 m od jezdni, pod wiaduktem. Przy 
słupie znaleziono szary kamień. Jak się okazało, był to pojemnik z wyposażeniem 
szpiegowskim597. Taka gratka trafiała się rzadko. (Dokumenty nr 123, 129)

W tej sprawie spróbowano do końca wykorzystać nieoczekiwaną szansę: 
funkcjonariusze kontrwywiadu, chcąc zapoznać się z zawartością schowka bez 
dekonspiracji, podłożyli atrapę i zabrali spod słupa prawdziwy pojemnik do ana-
lizy. Zawierał on: instrukcje i zadania dotyczące zbierania informacji z dziedziny 
sprzętu i łączności w WP; dwa arkusze kalki sympatycznej; instrukcje sporządza-
nia tajnopisów, 20 tabletek z substancją chemiczną wywołującą tajnopisy; adres 
korespondencyjnej skrzynki kontaktowej, na który agent miał wysyłać meldunki 
oraz wynagrodzenie w dolarach. (Dokument nr 126)598 

Na podstawie znaleziska wysnuto ogólny wniosek, że paczki dla agentów za-
zwyczaj umieszczano w specjalnych pojemnikach, upodobnionych do natural-
nie wyglądających obiektów, np. cegieł, kamieni, kabli, opakowań, blachy, ter-
mosów. Pojemniki, które miały być przyczepiane do innych przedmiotów (np. 

596 AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 36–37, 42).
597 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 62–71).
598 Zob. też materiały dotyczące zatrzymania Petera Burke’a pod sygnaturą AIPN, 01304/893. 
Resortową ocenę sprawy można znaleźć pod sygnaturą AIPN, 01304/301.
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rynien, samochodów), wyposażano w małe magnesy. Materiały obowiązkowo 
musiały być zawinięte w nieprzemakalną folię i dopiero wtedy były wkładane 
w pojemnik czy opakowanie. Umieszczano je nie tylko na terenach odludnych 
(gdzie pobyt danej osoby mógł wzbudzić podejrzenia), ale przede wszystkim na 
terenach rekreacyjnych, ciągach spacerowych, parkingach i w miejscach pamięci 
narodowej, gdzie obecność cudzoziemców wydawała się naturalna599.

Ten i inne stwierdzone wypadki szpiegostwa pozwalały PRL-owskim służbom 
na poznanie systemu łączności stosowanego przy obsłudze „martwych skrzy-
nek”. Zakładał on istnienie punktu sygnalizacyjnego: ustalonego z góry miejsca, 
w którym agent, po zabraniu lub dostarczeniu materiałów, powinien pozostawić 
umówiony znak (np. oznaczenie drzewa w pobliżu martwej skrzynki). Również 
cudzoziemski pracownik wywiadu musiał w odpowiedni sposób zaznaczyć (cza-
sem nie pojedynczym, ale kilkoma znakami sygnalizacyjnymi), że agent może 
odebrać przesyłkę z „martwej skrzynki”. Ustalenia w tych kwestiach przekazywa-
no agentowi np. podczas jego pobytu za granicą. Termin składania materiałów 
był często ustalany drogą korespondencyjną w tajnopisach. I tak np. skazany za 
szpiegostwo na rzecz CIA w 1982 r. wysoki rangą dyplomata Bogdan Walewski 
(I sekretarz polskiej ambasady w Moskwie w latach 1977–1980) w przeddzień 
podłożenia pojemnika przez pracownika rezydentury ambasady amerykańskiej 
musiał sprawdzić, czy na skrzynce łącz telefonicznych przy zbiegu ul. Dolnej 
i Sobieskiego znajduje się pozioma kreska narysowana białą kredą. Następnego 
dnia, przed podjęciem paczki, sprawdzał kolejny sygnał: pionową kreskę sporzą-
dzoną za pomocą kredy na skrzydle bramy znajdującej się nieopodal „martwej 
skrzynki”. Po przechwyceniu pojemnika Walewski sporządzał kredą znak (pozio-
mą kreskę) na słupku furtki przy ul. Woronicza600.

Niekiedy jako „martwe skrzynki” wykorzystywano również samochody nale-
żące do ambasady: wspomniany Walewski wrzucał przez lekko uchyloną szybę 
zaparkowanego niedaleko jego mieszkania samochodu na rejestracjach dyploma-
tycznych materiały szpiegowskie w pudełku od zapałek czy paczce papierosów. 
Czynił to niepostrzeżenie, bez zatrzymywania się. Akcja ta miała duży, wręcz 
„międzynarodowy” rozmach: sygnałem do złożenia pojemnika była zaszyfrowa-
na informacja zamieszczona w rubryce ogłoszeń paryskiego wydania dziennika 

599 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności rezy-
dentury wywiadowczej USA w Polsce, 10 III 1988 r., k. 50–54.
600 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 62–71); zob. 
streszczenie sprawy Walewskiego w: AIPN, 01304/527, Sprawa operacyjnego rozpracowania 
kryptonim „Ikar” – opracowanie Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, 
1987, b.p.



473

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

„New York Herald Tribune”, dostępnego dla Walewskiego w Polsce. Ogłoszenie 
powtarzano przez tydzień, by agent go nie przeoczył. Treść wyglądała niewinnie, 
np. „Handlowcy Stowarzyszenia Columbia spotykają się w dniu …, o godz. … 
w lokalu nr …”. Dzień i godzina były autentyczne (oznaczały termin wrzucenia 
paczki), numer lokalu zaś zawierał zaszyfrowaną informacją o miejscu podsta-
wienia samochodu: wskazywał on na numer strony książki telefonicznej indy-
widualnych abonentów Warszawy – ostatni adres na dole pierwszej kolumny 
wskazywał miejsce podstawienia samochodu. W podobnej formie informowano 
Walewskiego o czasie i miejscu złożenia materiałów w jednej z obsługujących go 
„martwych skrzynek” – i tutaj wykorzystywano zaparkowane samochody dyplo-
matyczne: np. na przednich prawych drzwiach pojazdu, na wysokości klamki, 
umieszczano łatwy do oderwania pojemnik. W razie nagłych sytuacji pracowni-
cy wywiadu dysponowali kluczykiem do samochodu Walewskiego: raz pozosta-
wili mu na pedale gazu paczuszkę z 40 tys. zł601.

Wydaje się, że przypadek Walewskiego był specyficzny i wyjątkowy. Sam 
agent nawiązał zresztą na początku lat sześćdziesiątych współpracę z Amery-
kanami najprawdopodobniej z inspiracji SB i KGB. Później rozwinęła się ona 
w niepożądanym dla komunistycznych służb kierunku602. Jeszcze kilka lat przed 
skazaniem Walewskiego w materiałach MSW dotyczących lat siedemdziesiątych 
przyznawano, że nie udało się do tej pory stwierdzić praktyki wykorzystywania 
„martwych skrzynek” przez dyplomatów603. Ponownie wypada zapytać, czy wy-
nikało to z braku wykrywalności, czy też z faktu, że ambasady rzadko stosowały 
tę metodę? Jedno nie wyklucza drugiego. O wyjątkowości sprawy Walewskiego 
świadczy też fakt, że w 1985 r. został on włączony do słynnej wymiany szpiegów, 
przeprowadzonej na moście Glienicke na rzece Haweli, łączącym Berlin z Pocz-
damem. Wyjątkowość i rzadkość tego typu spraw skłania zarazem do zadania 

601 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 62–71).
602 Relacje Walewskiego z zachodnimi i wschodnimi służbami specjalnymi, z racji stopnia 
skomplikowania i niejednoznaczności, zasługują na odrębną analizę. Nie została ona podjęta 
w tej książce z powodu drugorzędnej roli warszawskich ambasad w tej bardzo ciekawej sprawie. 
Biografia Walewskiego została pobieżnie omówiona w jednym z odcinków serialu dokumental-
nego „S jak szpieg” („Trzy etaty dyplomaty”, Warszawa 2004). Materiały archiwalne dotyczące 
Walewskiego (w tym przesłuchania procesowe) można znaleźć pod następującymi sygnaturami: 
AIPN, 939/323; 939/324; 939/325; 939/326; 939/327; 939/328; 939/329; 1217/14; 0582/157; 
01211/164; 01220/89, t. 1–2; 01220/148; 01220/152; 01220/250; 01228/3013/J; 01255/480/J; 
01285/667/J; 01304/527.
603 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 60).
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pytania, w jakim stopniu szersze wnioski, wyciągane przez analityków MSW na 
podstawie nielicznych przykładów, były uzasadnione i trafne. Bez analizy źródeł 
zachodnich kwestia ta musi pozostać otwarta.

Prawdopodobnie rzadziej stosowaną metodą łączności z agenturą była dro-
ga radiowa: choć pozwalała ona na uniknięcie skomplikowanych manewrów 
ulicznych, ograniczała jednak rozmiary przekazywanych informacji, wymagała 
przeszkolenia agentów i mogły ją wykryć służby RKW. Dlatego, jak oceniał kon-
trwywiad, w latach sześćdziesiątych zachodnie służby zrezygnowały z tej formy 
komunikacji, wykorzystywanej najbardziej intensywnie w okresie przed 1956 r.604 
Być może w latach osiemdziesiątych, wraz z analizowanym już postępem w dzie-
dzinie wywiadu technicznego, powrócono na większą skalę do tej metody. SB nie 
wykryła jednak takich przypadków.

Przez cały okres „ludowej” Polski stosowano za to łączność radiową w obustron-
nych kontaktach danej rezydentury działającej w ambasadzie z jej centralą wy-
wiadowczą. Na tym polu SB dysponowała wieloma poszlakami, a niekiedy 
i namacalnymi dowodami. Na przykład w mieszkaniu pracownika ambasady 
RFN ps. „Hindus”, przebywającego w Polsce w połowie lat siedemdziesiątych, 
wykryto dwa tranzystorowo-sieciowe radioodbiorniki ze specjalnymi antenami 
i szerokim zakresem fal. „Hindus” korzystał z tego sprzętu wyłącznie przy użyciu 
słuchawek. Mógł w ten sposób odbierać przesyłane instrukcje lub nasłuchiwać 
sygnałów stacji nadawczych605. Wątek ten pojawił się już przy okazji problema-
tyki wywiadu technicznego.

Jak zaznaczaliśmy, rezydenci pracujący w placówkach mieli nie tylko organizo-
wać własną sieć agenturalną, lecz także – a nawet przede wszystkim – pośredniczyć 
w kontaktach między centralą wywiadowczą a podlegającymi jej agentami, którzy 
nie zostali zwerbowani przez placówki. Byli nimi zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy 
przybywający nad Wisłę pod przykrywką negocjacji handlowych, stypendiów na-
ukowych, stażów, kontraktów czy misji. Jeśli chodzi o „obsługę” rodaków, rezyden-
tura wywiadowcza danej ambasady ułatwiała pracę przybyłego agenta, dostarczając 
mu przy okazji służbowych lub towarzyskich spotkań w ambasadzie potrzebnych 
informacji, wskazówek i kontaktów606. Tak przynajmniej stwierdzano w SB. 

O pracę dla wywiadu brytyjskiego podejrzewano np. Łucję Jordan-Rozwa-
dowską, obywatelkę brytyjską, która pochodziła z Wileńszczyzny i w 1939 r. 

604 Ibidem, s. 86–87.
605 Ibidem.
606 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 67.
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wyemigrowała z Polski. Według kontrwywiadu jej mąż był przedwojennym ofi-
cerem II Oddziału Sztabu Generalnego WP, a sama Rozwadowska w czasie wojny 
miała pełnić funkcję osobistej sekretarki prezydenta Władysława Raczkiewicza607. 
Nie może dziwić, że polskie służby z najwyższym zainteresowaniem przyjęły in-
formację o jej czasowym przyjeździe do Polski pod koniec sierpnia 1961 r. i ob-
jęły ją wszechstronną inwigilacją (okazało się, że był to jej trzeci pobyt w „lu-
dowej” Polsce). Sprawa miała również wymiar sądowy: 14 września 1961 r., na 
podstawie informacji przekazanych przez Biuro Śledcze MSW, Naczelna Proku-
ratura Wojskowa (a ściślej: Samodzielny Wydział do Spraw Szczególnej Wagi) 
wszczęła śledztwo przeciw Rozwadowskiej w celu ustalenia jej szpiegowskiej 
działalności608. Dwa dni późnej dokonano aresztowania Brytyjki609. Bezpośred-
nią przyczyną aresztowania było stwierdzenie faktu prowadzenia przez Rozwa-
dowską obserwacji radzieckich obiektów wojskowych w okolicach Wrocławia, 
Krakowa i Gdańska. Oskarżona przyznała się do kontaktów na terenie Paryża 
(gdzie pracowała) z Tadeuszem Parczewskim, przedstawicielem Polonii i współ-
pracownikiem wywiadu francuskiego. Parczewski miał ją poprosić o dokonanie 
penetracji610. Ostatecznie została skazana na sześć lat pozbawienia wolności611. 
Co charakterystyczne, w obszernych materiałach śledztwa praktycznie brakuje 
wątku dyplomatycznego612.

Według wiedzy kontrwywiadu pośrednictwo ambasad w kontaktach zachod-
nich wywiadów z Polakami polegało na tym, że centrale wywiadowcze przesyłały 
drogą dyplomatyczną przesyłki do wybranych pracowników ambasad, którzy z ko-
lei, już pocztą krajową, rozsyłali je do osób współpracujących z obcymi wywiada-
mi613. Rzecz jasna i w tych sytuacjach – prawdopodobnie najczęstszych – stosowano 
wszystkie inne, omówione powyżej metody łączności. Jak zauważano w materiałach 

607 AIPN, 949/2437, Notatka służbowa Biura Śledczego MSW w sprawie Łucji Jordan-Roz-
wadowskiej, 7 IX 1961 r., k. 6–7.
608 Ibidem, Postanowienie o wszczęciu śledztwa przez Naczelną Prokuraturę Wojskową prze-
ciw Łucji Jordan-Rozwadowskiej, 14 IX 1961 r., k. 8.
609 Ibidem, Postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej o tymczasowym aresztowaniu 
Łucji Jordan-Rozwadowskiej, 16 IX 1961 r., k. 61.
610 Ibidem, Protokół przesłuchania Łucji Jordan-Rozwadowskiej, 17 IX 1961 r., k. 67–75.
611 AIPN, 949/2440, Wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w sprawie Łucji Jordan- 
-Rozwadowskiej, 7 III 1962 r., k. 175–180.
612 Zob. AIPN, 949/2437, 949/2438, 949/2439, 949/2440. Ambasada brytyjska starała się za to 
w MSZ o możliwość kontaktu pracownika placówki z oskarżoną. Było to zupełnie naturalne 
działanie, AIPN, 949/2440, Pismo dyrektora Departamentu III MSZ do prezesa Sądu War-
szawskiego Okręgu Wojskowego w sprawie Łucji Jordan-Rozwadowskiej, 19 I 1962 r., k. 24.
613 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 21–22).
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MSW, po 1956 r. to pośrednictwo w pewnej mierze zastąpiło dotychczasowe próby 
budowania własnych sieci. SB nie miała tu jednak dobrego rozeznania. Dyspono-
wano tylko przesłankami – np. w 1957 r. stwierdzono, że John W. Berg, attaché 
wojskowy ambasady USA, trzykrotnie wysłał w teren listy zawierające tajnopisy614. 
Nawet takie wyrywkowe informacje nie występują w dokumentach często.

W pewnym stopniu odrębnym zagadnieniem, szczególnie ważnym dla SB, 
było posługiwanie się agenturą właśnie przez attaché wojskowych. Wydaje się 
jednak, że tutaj wykorzystywanie osobowych źródeł informacji zdarzało się jesz-
cze rzadziej niż w wypadku dyplomatów cywilnych: pracownicy attachatów sku-
piali się przecież na wywiadzie wizualnym. Mimo to w MSW polecano funk-
cjonariuszom i wywiadowcom zwracać uwagę na przejawy charakterystycznych 
zachowań attaché wojskowych, które sugerowałyby posługiwanie się przez nich 
zwerbowaną agenturą. Do tych zachowań zaliczano:

–  pojawianie się dyplomaty w miejscach, gdzie dopiero planowano przepro-
wadzenie przedsięwzięć wojskowych (manewrów, transportów), o których 
nie informowano oficjalnie;

–  ujawniona wiedza danego dyplomaty „mundurowego” na temat sprzętu 
wojskowego, którego nie można było dostrzec w ramach penetracji (np. 
znajdującego się w magazynach);

–  zabieranie przez attaché na wyjazdy znacznych sum pieniężnych;
–  wizyty w pozawarszawskich urzędach pocztowych, oficjalne spotkania np. 

z pracownikami firm, lotnisk, przedsiębiorstw, odbieranie przesyłek kon-
duktorskich itp.615

Nie były to tak wyraźne przesłanki, jak posługiwanie się „martwymi skrzyn-
kami” czy konspiracyjne spotkania z Polakami, jednak o wiele trudniejszymi do 
wykrycia. MSW przyznawała zresztą niekiedy (np. pod koniec lat siedemdziesią-
tych), że służbom nie udało się dotąd zdobyć rzeczywistych dowodów na posłu-
giwanie się agentami przez attaché wojskowych616. Być może w tym akurat wy-
padku niewiedza kontrwywiadu wynikała z rzeczywistych praktyk dyplomatów.

Wobec powyższych niejasności, niewiedzy służb, a także braków w dokumen-
tach trudno jest pokusić się o statystyczne ujęcie liczby agentów pracujących dla 

614 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 49–50).
615 Ibidem, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché wojskowych państw 
NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 101–107).
616 Zob. np. AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dy-
plomatycznych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 54).
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zachodnich ambasad – chodzi przy tym o obliczenia, które byłyby niezależne 
od pełniejszych wykazów osób skazanych za szpiegostwo. Obie grupy nie były 
przecież tożsame: ani nie schwytano wszystkich szpiegów, ani wszyscy skazani nie 
byli winni. Niezwykle trudno jest poza tym wyodrębnić tajnych współpracowni-
ków ambasad z ogółu agentów zachodnich służb działających w Polsce – zwłasz-
cza, że ci drudzy również mogli kontaktować się z dyplomatami.

Wydaje się, że sam kontrwywiad nie był w stanie określić ogólnej liczby taj-
nych współpracowników zachodnich wywiadów działających przy ambasadach. 
Na przykład w połowie lat siedemdziesiątych potrafiono podać jedynie cztery wy-
padki werbunku obywateli polskich przez personel dyplomatyczny Wielkiej Bry-
tanii w okresie 1968–1972, z których dwa miały w dodatku miejsce poza Polską. 
Werbunków mieli dokonywać III sekretarz ds. kulturalnych ambasady brytyjskiej 
Richard Sands oraz zastępca attaché wojskowego mjr David Charles Munn617.

Dużym, ale pojedynczym sukcesem kontrwywiadu – i to wojskowego, a nie 
cywilnego – było zdekonspirowanie i ujawnienie w połowie lat sześćdziesiątych 
agenta SIS Adama Kaczmarzyka. Wiemy już, że dzięki tej akcji ustalono pięciu 
pracowników rezydentury wywiadowczej w ambasadzie Wielkiej Brytanii618. Co 
ciekawe, aferze nie nadano rozgłosu medialnego, obawiając się retorsji ze strony 
Brytyjczyków. Później nie udało już się powtórzyć tego sukcesu i tak dokładnie 
zidentyfikować kolejnego cennego agenta brytyjskiego obsługiwanego przez am-
basadę Zjednoczonego Królestwa619.

Do końca lat siedemdziesiątych jeszcze bardziej mizernie wyglądała wiedza 
na temat agentów amerykańskich: według wiedzy kontrwywiadu, w 1964 r. 
attachat wojskowy USA posiadał tylko dwa źródła informacji, których polskie 
służby nie namierzyły620. Oczywiście mogło być ich więcej, ale liczba ta mimo 
wszystko ukazuje niewielką skalę problemu.

617 AIPN, 01062/35, t. 19, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności 
rezydentury wywiadowczej w ambasadzie Wielkiej Brytanii, 30 X 1969 r. (z dwoma załączni-
kami), k. 213–218; AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników 
brytyjskich służb wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 
1977, b.p. (s. 53–54).
618 Por. AIPN, 01062/35, t. 19, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat dzia-
łalności rezydentury wywiadowczej w ambasadzie Wielkiej Brytanii, 30 X 1969 r. (z dwoma 
załącznikami), k. 213–218; AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracow-
ników brytyjskich służb wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, War-
szawa 1977, b.p. (s. 53–54).
619 Zob. AIPN, 01228/2876, t. 1, Raport Wydziału II Departamentu II MSW na temat 
działalności rezydentur wywiadowczych w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, [lipiec 
1974 r.], k. 66–80.
620 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 98.
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Wiele lat później, w 1987 r., w SB ustalono, że radca ds. politycznych amba-
sady USA David R. Pozorski zwerbował do współpracy polskiego obywatela Ma-
cieja Orłowskiego, który miał zbierać dane o porcie wojennym w Oksywiu oraz 
o Stoczni Gdańskiej. Orłowski miał również inspirować „wywołanie niepokoju” 
podczas wizyty Jana Pawła II na Wybrzeżu, w ramach trzeciej pielgrzymki do oj-
czyzny. Chociaż Pozorskiego uznawano za szefa wywiadu działającego w ambasa-
dzie, nie potrafiono podać innych przykładów jego werbunkowej działalności621.

W tym czasie ustalono jednak personalia dwóch agentów zwerbowanych 
przez innego dyplomatę: Jeffreya Platta, pracownika amerykańskiego attachatu 
wojskowego. Jeden z nich, Grzegorz Pajewski622, został aresztowany na począt-
ku 1987 r. Drugiego, Bogdana Waszkiewicza623, aresztowano w styczniu 1988 r. 
Kontrwywiad radził jednak nie wydalać Platta, z obawy przed retorsyjnymi dzia-
łaniami Amerykanów624. (Dokument nr 122)

Czy wydane na Zachodzie opracowania pozwalają na lepsze rozeznanie się 
w tej problematyce? Według brytyjskiego historyka Toma Bowera oficerowie 
SIS pracujący w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie (John Quine, a następnie 
Colin Figures) otrzymywali raporty od trzech agentów będących oficerami SB. 
Pierwszy z nich, pułkownik wywiadu o pseudonimie „Noddy” (zaczerpniętym 
z popularnej bajki dla dzieci), w 1958 r. wrzucił pod drzwi mieszkania jednego 
z dyplomatów brytyjskich pracujących w stolicy kopertę z napisem „Tajne – do-
starczyć brytyjskiemu ambasadorowi”. W kopercie znalazły się trzy strony z opi-
sem struktury polskiego wywiadu w Londynie, listą oficerów SB pracujących 
w Wielkiej Brytanii i przykładami współpracy SB z KGB. Quine podejrzewał 
prowokację, ale list przesłano do londyńskiej centrali i tam stwierdzono jego au-
tentyczność. Postanowiono kontynuować kontakty z „Noddym”. Za współpracę 
otrzymywał pięćset funtów miesięcznie. To on wyznaczał czas i miejsce prze-
kazania informacji – najczęściej w restauracji, muzeum czy samochodach. Jeśli 
wybrał restaurację, Quine miał się zjawiać z żoną i dziećmi, i obserwować, kiedy 
„Noddy”, który oczywiście udawał, że nie zna Anglika, szedł do toalety. Tam 

621 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat wywiadowczej 
działalności radcy ds. politycznych ambasady USA, 27 I 1988 r., k. 49–50.
622 Zob. 8 tomów zmikrofilmowanych akt dotyczących Grzegorza Pajewskiego pod sygnaturą 
AIPN, 01255/743 oraz 2 tomy dokumentów pod sygnaturą AIPN 0582/303, t. 1–2.
623 Zob. 7 tomów zmikrofilmowanych akt dotyczących Bogdana Waszkiewicza pod sygnaturą 
AIPN, 01255/788.
624 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat wykorzystania 
materiałów śledczych wobec Jeffreya Platta, 28 I 1988 r., k. 74; ibidem, Informacja dyrektora 
Departamentu II MSW na temat wywiadowczej działalności pomocnika attaché wojskowego 
USA w Warszawie, [styczeń 1988 r.], k. 78–80. 
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w jednej z kabin pozostawiał kopertę. W muzeach dochodziło do bezpośrednich 
kontaktów, a Quine (potem Figures) miał gubić ewentualny ogon. Dodatkową 
korzyścią wynikającą z pomocy „Noddy’ego” było to, że często wyjeżdżał on do 
Moskwy, skąd przywoził najświeższe plotki i ustalenia625.

Drugi z agentów-oficerów SB zgłosił się sześć miesięcy po „Noddym”. 
Miał on dostarczać Brytyjczykom informacji o akcjach prowadzonych przez 
polskie służby przeciw francuskim i amerykańskim obywatelom mieszkają-
cym w Polsce, w tym m.in. przeciw niezidentyfikowanemu amerykańskiemu 
dyplomacie. Z kolei trzeci oficer miał dostęp do wojskowych i cywilnych do-
stojników w Moskwie. Z czasem został przeniesiony do Waszyngtonu, gdzie 
pozostawał w kontakcie z SIS. Co ciekawe, brytyjskie służby dzieliły się czę-
ścią zdobytych materiałów z CIA626.

Peter Wright w swych wspomnieniach pisze z kolei o operującym na przeło-
mie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych informatorze wywiadu amerykańskiego 
w szeregach SB – „Snajperze” (przez Brytyjczyków określanym jako „Lavinia”)627. 
Pod tym pseudonimem krył się ppłk Michał Goleniewski, naczelnik Wydzia-
łu VI Departamentu I MSW628. Z dostępnych opracowań i materiałów MSW 
nie wynika, by był on „obsługiwany” przez rezydenturę wywiadowczą ambasady 
Wielkiej Brytanii. Współpracę z CIA nawiązał w 1958 r. Przesyłał pisane po nie-
miecku raporty o polskich i radzieckich operacjach wywiadowczych, a po trzech 
latach zbiegł do USA. Historia Goleniewskiego została już opracowana w litera-
turze przedmiotu629.

Tego typu przykłady, jednostkowe i z reguły oparte na bliżej niesprecyzowa-
nych źródłach, nie pozwalają na skonstruowanie ujęcia statystycznego – zwłasz-
cza, że interesują nas agenci placówek dyplomatycznych, a nie znacznie szersze 
grono Polaków współpracujących z zachodnimi służbami.

Kończąc tę część rozważań, warto zwrócić uwagę na główne obszary zaintere-
sowań tajnych współpracowników ambasad. Instrukcje wywiadowcze skonfisko-
wane przy zatrzymaniu amerykańskiego dyplomaty Alberta Muellera w kwietniu 
1987 r. pokazują, jakie zadania otrzymywali współpracownicy rezydentury wy-
wiadu amerykańskiego działającej w ambasadzie USA w Warszawie. Skupiały się 

625 T. Bower, The Perfect English Spy. Sir Dick White and the Secret War, 1935–1990, London 
1995, s. 255–257.
626 Ibidem.
627 P. Wright, P. Greengrass, Łowca szpiegów…, s. 119–120, 131–133, 261–264.
628 Zob. AIPN, 934/1906, Akta sądowe dotyczące ucieczki Michała Goleniewskiego, 1961–
1986, k. 1–175.
629 Zob. przede wszystkim L. Pawlikowicz, Tajny oręż zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich 
służb specjalnych 1956–1964, Warszawa 2004.
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one na problematyce obronności, a zwłaszcza: specyfikacji technicznej polskich 
radarów i stacji zakłóceń radioelektronicznych, urządzeń do zakłócania syste-
mów rakietowych, urządzeń do zakłóceń działania sprzętu wykorzystującego 
mikrofale i podczerwień oraz nowych rozwiązań stosowanych w helikopterach 
wojskowych. Poza tym interesowano się zagadnieniami społeczno-polityczny-
mi, w tym działalnością opozycji, możliwościami strajków, a także personaliami 
funkcjonariuszy MO i SB630. Jak widać, tematyka ta w naturalny sposób pokry-
wała się z zainteresowaniami samych dyplomatów.

Co ciekawe, w ogólnych materiałach dotyczących Muellera ukrywano perso-
nalia jego agenta (miał nim być „wybitny polski naukowiec”631). Jeszcze bardziej 
znamienny jest fakt, że była to jedyna tak ewidentna sprawa w całej dekadzie 
lat osiemdziesiątych (jeśli nie w dłuższym odcinku czasowym). Inne wypadki 
współpracy polskich obywateli z zachodnimi służbami nie dotyczyły bezpośred-
nio aktywności ambasad.

4.4.3. Oferenci
Specyficznym wątkiem w tematyce sieci tajnych współpracowników zachod-

nich ambasad i „krajowego” werbunku są znani nam już oferenci. Z punktu 
widzenia dyplomatów stanowili oni źródło zarówno niezwykle dogodne (sami 
zgłaszali się do współpracy), jak i bardzo niebezpieczne (ryzyko prowokacji czy 
też konfabulacji było wysokie). Co znamienne, oferenci byli równie niebezpiecz-
ni dla polskich służb. Niebezpieczeństwo polegało na tym, że osoby te mogły 
nigdy wcześniej nie kontaktować się z placówkami, przez co nie widniały w kar-
totekach SB i były trudne do namierzenia.

Jak obliczał były szef CIA Allen Dulles w książce The Craft of Intelligence, ok. 
25 proc. wszystkich informacji szpiegowskich pochodziło od osób, które do-
browolnie oferowały swoje usługi wywiadowcze632. Dulles być może przecenił 
tę formę kontaktów – bardzo duże ryzyko prowokacji, jakie niosło ze sobą wy-
korzystywanie tych ochotników, powodowało, że zachodni dyplomaci z dużą 
ostrożnością i podejrzliwością podchodzili do takich ofert. Z drugiej strony 
nieocenione korzyści, jakie mógłby przynieść autentyczny kontakt (chociażby 
wspominany „Noddy”), zachęcały ich do podejmowania działań i ostrożnych 
prób korzystania z nadarzających się okazji.

630 AIPN, 0731/22, Informacja dotycząca zatrzymania kadrowego pracownika wywiadu USA 
Alberta Muellera, [czerwiec 1987 r.], k. 63–67.
631 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat aktywności służb 
specjalnych USA, [styczeń 1988 r.], k. 59–63.
632 A.W. Dulles, The Craft of Intelligence…, s. 129–139.
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W ewidentnych wypadkach podejrzanych ochotników po prostu odprawiano 
z kwitkiem, nawet bez wdawania się w dłuższą wymianę zdań. Kiedy jednak osoba 
budziła zainteresowanie, odpowiedni pracownik placówki przeprowadzał z nią szcze-
gółową rozmowę, wypytując o dane personalne, motywy złożenia oferty, a później 
ewentualnie ustalał możliwości działań i zasady konspiracji. Rozmowę tę z reguły 
przeprowadzano w specjalnym „pokoju ciszy” – zabezpieczonym przed podsłuchem 
czy przypadkowym wejściem. Na podstawie takiej rozmowy decydowano o dalszym 
postępowaniu: kontynuowaniu lub zerwaniu kontaktu633. Z punktu widzenia kon-
trwywiadu najlepszym rozwiązaniem była oczywiście sytuacja, w której fałszywy ofe-
rent zdobył zaufanie dyplomatów. Można go wtedy było wykorzystywać w kolejnych 
ofensywnych przedsięwzięciach, np. w rozpoznaniu zachodnich służb specjalnych.

Ostrożność i podejrzliwość zachodnich dyplomatów w stosunku do oferen-
tów kontrwywiad zauważał już przed odwilżą 1956 r., kiedy liczba „woluntariu-
szy” była jeszcze niewielka (z racji ogólnie niskiego poziomu aktywności placó-
wek i niewielkiej grupy interesantów). Udanie się do placówki i złożenie oferty 
współpracy wymagało wtedy nie lada odwagi, a pracownicy ambasad z tym 
większą nieufnością traktowali ten szczególny typ interesantów. Z drugiej strony, 
jak przekonywano w KdsBP, pracownicy placówek oczywiście starali się wyciągać 
interesujące ich informacje od „niewinnych” petentów, którzy odwiedzali amba-
sady z całkowicie legalnych powodów634.

Należy zwrócić uwagę, że oprócz rzeczywistych i fałszywych oferentów 
istniała jeszcze trzecia, pośrednia kategoria, potencjalnie bardzo niebezpiecz-
na dla dyplomatów, ale jeszcze bardziej – dla samych ochotników. Czasami 
kontrwywiad potrafił wprowadzić w błąd mniej ostrożnych, ale prawdziwych 
oferentów i wykorzystać ich do własnych celów. Funkcjonariusze Wydziału 
VIII Departamentu II MSW 31 stycznia 1958 r. zatrzymali Michała Tobo-
lewskiego, pracownika więzienia w Rawiczu, który od trzech miesięcy starał 
się nawiązać łączność z ambasadami brytyjską i amerykańską, w celu prze-
kazania im sporządzonych planów obiektów wojskowych i przemysłowych. 
Wydział, rozpoznawszy tę aktywność, przygotował kombinację operacyjną: 
oficerowie kontrwywiadu, podając się za pracowników ambasady USA, skło-
nili Tobolewskiego do przekazania im planu więzienia w Rawiczu i jednostki 

633 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 62–63.
634 AIPN, 0297/43, t. 52, Konspekt „Wroga działalność pracowników placówek dyplomatycz-
nych i konsularnych państw kapitalistycznych akredytowanych w Polsce”, [październik 1955 r.], 
k. 17–19.



482

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

wojskowej w Lesznie. Następnie nieszczęsny oferent został aresztowany i prze-
kazany Naczelnej Prokuraturze Wojskowej635. Podobne wypadki zdarzały się 
w okresie 1954–1970 stosunkowo często (co najmniej kilkanaście razy w ro-
ku)636. (Dokument nr 55)

Warto podać kilka bardziej „klasycznych” przykładów ofert współpracy, by 
lepiej uzmysłowić sobie specyfikę szpiegów-wolontariuszy i zrozumieć postawy 
placówek dyplomatycznych. Trzeba zaznaczyć, że pochodzą one ze źródeł SB, 
dotyczą więc jedynie ofert, które zostały zdemaskowane przez polskie służby.

W styczniu 1958 r. do ambasady amerykańskiej przyszedł pewien młody czło-
wiek, prosząc o rozmowę z attaché wojskowym. Prośbę spełniono. Polak poinfor-
mował dyplomatę o wynalazku dotyczącym zwalczania łodzi podwodnych, do 
czego Amerykanin podszedł nieufnie. W maju tego roku do placówki zgłosił się 
inny mężczyzna, przekazując pewien dokument. W treści znalazł się następujący 
fragment: „jestem byłym żołnierzem lotnictwa polskiego i pragnę nawiązać kontakt 
z wywiadem ambasady. Mogę dokładnie podać rozmieszczenie jednostek lotniczych 
polskich i radzieckich na terenie Polski. Pracę mogę rozpocząć od zaraz”637. Kontr-
wywiad na pewno nie pozwolił na realizację tych obietnic. (Dokument nr 10)

Kilkanaście lat później w materiałach szkoleniowych MSW krążył z kolei 
przykład oficera WP, który w listopadzie 1974 r. zgłosił się do ambasady USA 
z propozycją współpracy. Potraktowano go poważnie: został przyjęty przez II 
sekretarza Wydziału Konsularnego. Co więcej, po zidentyfikowaniu oferenta 
i wstępnym rozeznaniu, sekretarz zaprosił go na rozmowę do „pokoju ciszy”. 
Oficer na prośbę Amerykanina narysował szkic miejsca, gdzie mieszkał i złożył 
szczegółowe informacje o jednostce wojskowej, w której pracował. Na zakończe-
nie został poinformowany, że dalsza współpraca uzależniona będzie od decyzji 
Waszyngtonu. W razie pozytywnej reakcji na adres oferenta miał wpłynąć list 
zawierający tajnopis z dalszymi instrukcjami638. Nie wiemy, co się stało dalej: 
skoro SB znała sprawę, to albo oferent okazał się prowokatorem, albo został zde-
maskowany w nieznanych bliżej okolicznościach.

635 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu 
II MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1958 r., 16 IV 1958 r., k. 70–80 (błędna 
paginacja).
636 Zob. sprawozdania kwartalne Wydziału VIII Departamentu II z lat 1954–1970, AIPN, 
01062/27, t. 1–7.
637 AIPN, 01521/352, Biuro „B” MSW, Obserwacja placówek dyplomatycznych państw kapi-
talistycznych, [lipiec 1958 r.], k. 3.
638 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 63–64.
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Podobne historie zdarzały się w kolejnej dekadzie. W lutym 1985 r. funk-
cjonariusze Departamentu II zatrzymali dwóch obywateli polskich, którzy bez 
inspiracji służb oferowali ambasadzie USA w Warszawie usługi wywiadowcze. 
Pierwszym oferentem był Romuald Królak, robotnik mieszkający w hotelu ro-
botniczym w Koszalinie. W liście do ambasady zapewniał, że dysponuje infor-
macjami na temat jednostki wojskowej ulokowanej w tym mieście (8 Dywizji 
Zmechanizowanej). Przesłał nawet kilka dokumentów uwiarygodniających jego 
propozycję, m.in. ankietę personalną kandydata do pracy w WP. Podczas śledz-
twa, wszczętego przez Prokuraturę Wojskową z art. 124 par. 2 kk639, przyznał, że 
motywem jego decyzji była „nienawiść do PRL”640.

Kilka dni później, pod koniec lutego, aresztowano Zdzisława Zubkę, za-
opatrzeniowca w gdańskim Instytucie Morskim. Przed 13 grudnia 1981 r. 
Zubko był dziennikarzem i aktywnym działaczem „Solidarności”. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego został internowany. Pozostawał w kręgu zaintere-
sowania gdańskiego WUSW (utrzymywano z nim pozorne kontakty służące 
rozpracowaniu) z racji zaangażowania w podziemną działalność opozycyjną 
i współpracy z Bogdanem Borusewiczem. W tym wypadku oferta została skie-
rowana listownie, co było najbardziej niebezpieczną formą sygnalizowania go-
towości współpracy – to właśnie za pomocą przechwytywania korespondencji 
PRL-owskie służby najczęściej identyfikowały oferentów. (Dokument nr 111) 
W stosunku do Zubki zdecydowano się na kombinację operacyjną, realizo-
waną według znanego nam już schematu: funkcjonariusze kontrwywiadu 
w spreparowanym liście podali się za przedstawicieli amerykańskiej ambasady 
i zaproponowali spotkanie. Po pierwszej rozmowie umówiono się na kolejną, 
podczas której oferent miał przedstawić konkretne materiały dotyczące kwestii 
militarnych i podziemia. Być może Zubko zaczął coś podejrzewać: nie stawił się 
na tym spotkaniu, w związku z czym postanowiono go aresztować. W wyniku 
przeszukania w mieszkaniu zatrzymanego odkryto m.in. legitymację służbową 
jednego z funkcjonariuszy Wydziału IV WUSW w Gdańsku oraz deklarację 
utworzenia „grupy terrorystycznej”, w której proszono ambasadę USA o broń 
i amunicję. Prokuratura Marynarki Wojennej natychmiast wszczęła śledztwo 
z art. 124 par. 2 kk641.

639 „Kto zbiera lub przechowuje wiadomości w celu ich udzielenia obcemu wywiadowi albo 
podejmuje się działalności na rzecz obcego wywiadu podlega karze pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności”, Kodeks Karny z 19 kwietnia 
1969 r., DzU 1969, nr 13, poz. 94.
640 AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca zatrzymania dwóch 
obywateli PRL oferujących usługi wywiadowcze ambasadzie USA, 28 II 1985 r., k. 98–101.
641 Ibidem.
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Przypadek Zubki pokazuje, że oferty wolontariuszy mogły okazać się bar-
dzo kłopotliwe dla dyplomatów – nie mieli przecież zamiaru przekazywać broni 
i wspierać grup terrorystycznych. Obawiano się zatem nie tylko polskich służb, 
lecz także nawet najbardziej szczerych oferentów. Granica między prowokacją 
a radykalizmem i nieodpowiedzialnością była zresztą bardzo płynna.

Z dokumentów SB wynika, że poszczególne państwa Zachodu poza opisywa-
ną już ogólnie ostrożnością wypracowały nieco odmienne techniki postępowania 
z oferentami. Największą ostrożność i nieufność, zapewne z racji delikatnej na-
tury stosunków z PRL, wykazywała placówka zachodnioniemiecka. Według SB 
dyplomaci RFN co prawda niekiedy przeglądali przyniesione im przez wolon-
tariuszy materiały, ale nie wypłacali wynagrodzeń ani nie ponawiali kontaktów, 
nie chcąc dać jakiegokolwiek pretekstu do podejrzeń o współpracę z agentami. 
Praktyki te dotyczyły nawet osób już znanych ambasadzie642. Ponadto starano 
się, by oferenta przyjmował za każdym razem inny pracownik, podkreślający swą 
niekompetencję w tej dziedzinie. W tym kontekście w 1982 r. Wydział III De-
partamentu II MSW podkreślał, że „nie stwierdzono dotychczas żadnych symp-
tomów podejmowania prób werbunku do współpracy z zachodnioniemieckim 
[wywiadem] z pozycji placówki643.

Francuzi z kolei, chcąc wykorzystać możliwości, jakie oferowali ochotnicy, 
ale pragnąc zarazem uniknąć niepotrzebnego ryzyka, stosowali niekiedy w latach 
siedemdziesiątych następującą praktykę: pożyczali na chwilę dokumenty przy-
niesione przez oferenta, wyjaśniając, że należy je poddać specjalistycznej analizie; 
szybko je kopiowali i odnosili czekającemu oferentowi, po czym mówili mu, że 
w najbliższym czasie ktoś się z nim skontaktuje (co nie było prawdą) i prosili, 
by więcej sam nie przychodził. Jednocześnie wszystkich petentów kierowali do 
attachatu wojskowego, nie chcąc zdradzić obecności funkcjonariuszy wywiadu 
w innych pionach644.

Inaczej zachowywali się Brytyjczycy. Według praktyki stosowanej w latach osiem-
dziesiątych każdy Polak, który zgłaszał się do placówki brytyjskiej w Warszawie z za-
miarem przekazania informacji, był kierowany do specjalnego dźwiękoszczelnego 

642 AIPN, 001708/1170, Janusz Fryłow, Andrzej Plewko, Wybrane problemy operacyjnego 
zabezpieczenia przedstawicielstw dyplomatycznych krajów kapitalistycznych akredytowanych 
w PRL na przykładzie ambasady RFN w Warszawie, Legionowo 1981, b.p. (s. 49–50).
643 AIPN, 01211/87, Analiza Wydziału III Departamentu II MSW dotycząca działalności 
zachodnioniemieckich służb specjalnych z pozycji ambasady RFN w Warszawie, 10 IV 1982 r., 
k. 36–37.
644 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 27).



485

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

pomieszczenia. Nigdy nie rozmawiał z nim pracownik attachatu wojskowego, na-
wet gdy Polak się tego domagał. Pierwsza część rozmowy miała charakter sonda-
żowy. Jeśli rozmówcę oceniono jako interesującego, petent był rejestrowany w kar-
totece. Często jednak (ale nie zawsze) rezygnowano z dalszych kontaktów. W razie 
pozytywnej oceny oferentowi kazano ponownie przyjść po upływie 6–8 tygodni, 
wyjaśniając, że jego sprawa będzie w tym czasie analizowana przez londyńską cen-
tralę. To jednak przede wszystkim w samej placówce weryfikowano personalia 
oferenta i decydowano, czy warto ryzykować dalszy kontakt. W razie pozytywnej 
decyzji albo umawiano się na kolejną wizytę, albo już na drugim spotkaniu wręcza-
no petentowi kopertę, zawierającą m.in. ankietę personalną i szczegółowe pytania 
wywiadowcze. Petent musiał na miejscu wypełnić te dokumenty i odpowiedzieć 
na wszystkie pytania. Informowano go także, w jaki sposób skontaktuje się z nim 
centrala wywiadowcza. Kontakt ten odbywał się najczęściej poprzez przesłanie 
na adres oferenta listu z ukrytym tajnopisem. W tajnopisie tym zawiadamiano 
współpracownika, gdzie znajduje się „martwa skrzynka”, w której czekały na niego 
pieniądze, materiały do tajnopisów oraz zadania wywiadowcze645. Oczywiście ten 
idealny schemat w praktyce ulegał zmianom i wariacjom. Pozostaje też wątpliwość, 
w jakiej mierze te praktyki, odkryte przez SB (zapewne przy pomocy fałszywych 
„oferentów”), były typowe.

Wydaje się, że najbardziej skłonni do ryzyka w stosunku do oferentów stop-
niowo stali się Amerykanie. Jak informował w 1979 r. dyrektor Biura „B” MSW, 
w latach siedemdziesiątych Amerykanie zmienili swój stosunek do oferentów: o ile 
pierwotnie podchodzili do tych osób z dużą nieufnością (podobnie jak pozostałe 
państwa) i przyjmowali tylko nielicznych (Dokument nr 4), tak z czasem – nie 
wyzbywając się nieufności – zaczęli rozważać wszystkie oferty, przydzielając do tego 
zadania osobną grupę pracowników ambasady. (Dokument nr 122) Przeważnie 
po pierwszym spotkaniu wyznaczano kolejne (najczęściej w miesięcznym odstępie), 
sprawdzając szczerość i wartość oferty. W SB nie wykluczano, że w weryfikacji wia-
rygodności oferentów brali udział polscy agenci zachodnich służb – ale nie zdobyto 
potwierdzenia tej informacji646. Wbrew pozorom taka taktyka mogła być skuteczna 
i stosunkowo bezpieczna: skoro wyznaczono stałą grupę pracowników podejmują-
cych oferentów, ryzyko dekonspiracji innych dyplomatów było niewielkie.

Według doniesień Departamentu II MSW, w połowie lat osiemdziesiątych 
rezydentura wywiadowcza amerykańskiej ambasady w Warszawie w dalszym 

645 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat działań oferenc-
kich wobec ambasady Wielkiej Brytanii, 31 V 1988 r., k. 163–165.
646 AIPN, 02376/3, Informacja i dyrektywa nr I dyrektora Biura „B” MSW dotyczące stanu 
rozpoznania działalności rezydentury szpiegowskiej ambasady USA, 29 V 1979 r., k. 9–14.
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ciągu w większym niż inne placówki stopniu – mimo ryzyka prowokacji – in-
teresowała się ofertami Polaków proponującymi usługi wywiadowcze. Musieli 
oni jednak spełniać szczegółowe kryteria, uzupełniające w stosunku do ogólnych 
wymogów stosowanych wobec agentów: 

–  dysponować konkretnymi, sprawdzalnymi i istotnymi z punktu widzenia 
wywiadu informacjami, których przekazanie stanowiłoby wyraźną szkodę 
dla interesów PRL;

–  posiadać wiarygodną motywację do współpracy (nie tylko chęć wzbogace-
nia się, lecz także nienawiść do komunizmu);

–  gwarantować długofalową współpracę i prezentować predyspozycje psycho-
fizyczne (preferowano ludzi młodych i energicznych)647.

Kryteria te miały wyeliminować zarówno prowokatorów, jak i wszelkiej maści 
oszustów, osoby niezrównoważone i nieodpowiedzialne. Zresztą dyrektor Depar-
tamentu II MSW przyznawał, że nawet gdy decydowano się na podjęcie współ-
pracy z oferentem, Amerykanie nie zamierzali czynić z niego „pełnoprawnego” 
agenta kontrwywiadu, tylko – używając polskiej nomenklatury – „TW”, który 
miał dostarczać informacje i ewentualnie wykonywać zadania dostosowane do 
jego możliwości. „Obsługa” takiego współpracownika bliźniaczo przypominała 
metody MSW: podstawą była przyjęcie odpowiedniej legendy oraz ustalenie wy-
nagrodzenia i form kontaktu648.

Rozpoznaniu metod stosowanych przez ambasadę amerykańską bardzo przy-
służyła się sprawa Zbigniewa Jańca – oferenta z Wybrzeża, namierzonego przez 
kontrwywiad, a następnie aresztowanego w marcu 1985 r. Janiec zaproponował 
świadczenie usług wywiadowczych w styczniu 1985 r., podczas wizyty w budyn-
ku ambasady USA. Już na tym pierwszym spotkaniu przekazał klisze z fotogra-
fiami obiektów wojskowych. Klisze na miejscu wywołali i ocenili pracownicy 
rezydentury. Ocena musiała być wysoka, skoro Janiec otrzymał 17 tys. zł i po-
lecenie wykonania nowych fotografii (z obietnicą kolejnych pieniędzy). Z racji 
słabej kontroli Janiec bez problemu spenetrował obiekty chronione na terenie 
województw koszalińskiego i szczecińskiego. Wpadł przez spostrzegawczość wy-
wiadowców obserwujących amerykańską placówkę ze stałego PZ – dostrzegli 
oni, że przebywał na terenie ambasady aż dwanaście godzin. Przekazał wtedy 
nowe zdjęcia i miał za nie otrzymać 1500 dolarów. Tak długi pobyt wynikał 
z faktu, że Amerykanie, po długiej rozmowie z oferentem, postanowili zatrzymać 
go na noc, by jego wyjście późną porą nie wzbudziło podejrzeń. Wywiadowcy 

647 AIPN, 0731/11, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat zainteresowania 
ambasady USA Polakami oferującymi usługi wywiadowcze, 10 X 1985 r., k. 99–101.
648 Ibidem.
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wyłowili go jednak spośród innych interesantów rano. Wkrótce okazało się, że 
ten przedłużony pobyt był już drugim w ciągu doby, w dodatku zrealizowanym 
z inicjatywy oferenta, wbrew zasadom bezpieczeństwa – dlatego kontrwywiad 
go namierzył i aresztował. Przyznawano, że gdyby zachował się ostrożniej, nie 
odkryto by jego działalności649.

Sprawa ta dała dyrektorowi Departamentu II MSW Januszowi Seredzie wie-
le do myślenia. Zalecił większe skoncentrowanie się na problemie oferentów. 
Tzw. agentura obiektowa, działająca w ambasadzie (głównie polscy pracownicy 
recepcji i urzędów konsularnych), miała z większą uwagą rejestrować odbiegające 
od normy kontakty obywateli polskich z Amerykanami (np. próby docierania 
„w sprawach osobistych”, wręczania listów itp.). Również obserwatorzy Biura 
„B”, śledzący z punktów zakrytych ruch osobowy przy placówkach, powinni, 
w myśl zaleceń szefa kontrwywiadu, intensywniej zwracać uwagę (tak jak w wy-
padku Jańca) na podejrzane wizyty (nietypowe np. z racji pory dnia, częstotliwo-
ści, zachowania petenta). Sereda apelował ponadto o wyczulenie funkcjonariuszy 
pionu „W” i Departamentu Techniki na wyszukiwanie wśród napływającej do 
ambasad korespondencji podejrzanych przesyłek i wykrywanie podejrzanych 
fragmentów rozmów telefonicznych. Planował ponadto zwiększenie poziomu 
obserwacji budynków dyplomatycznych przez stworzenie systemu kamer obsłu-
giwanych z punktów obserwacyjnych650. Nie były to nowe pomysły.

Dyrektor nie zamierzał ograniczać się tylko do działań pasywnych. Korzy-
stając ze stwierdzonego zwiększenia zainteresowania Amerykanów oferentami, 
namawiał do akcji podstawiania tajnych współpracowników, przy wykorzysta-
niu zdobytej wiedzy o amerykańskich kryteriach doboru oferentów. Proponował 
również bardziej finezyjną strategię: tajni współpracownicy regularnie kontak-
tujący się z ambasadami (np. stali bywalcy czytelni, imprez, stypendyści) mieli 
swym zachowaniem tylko sugerować chęć współpracy i prowokować CIA do 
wysunięcia oferty tego typu. Na płaszczyźnie ogólnej Sereda mało konkretnie 
postulował podjęcie wysiłków w kierunku mnożenia stref „styku” z rezydenturą 
w ambasadzie651. 

Zalecenia te stanowiły pośrednie przyznanie się do słabości w rozpracowy-
waniu oferentów. Można się ponadto zastanawiać, czy owa teza o większym za-
interesowaniu Amerykanów była prawdziwa, czy też wynikała z przypadkowego 

649 Ibidem; zob. 20 tomów zmikrofilmowanych akt dotyczących Zbigniewa Jańca pod sygnatu-
rą AIPN, 01255/604.
650 AIPN, 0731/11, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat zainteresowania 
ambasady USA Polakami oferującymi usługi wywiadowcze, 10 X 1985 r., k. 99–101.
651 Ibidem.
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odkrycia propozycji współpracy wysuniętej przez Jańca. W 1987 r. ten sam 
Sereda stwierdzał wręcz, że „oferenci uważani są od lat przez Amerykanów za 
najcenniejsze źródło informacji wywiadowczych”. Jak się wydaje, była to opinia 
przesadzona. Dyrektor przekonywał, że pracownicy amerykańskiej ambasady 
mieli obowiązek wysłuchania każdego oferenta, ale tylko na terenie placówki. 
Pracownik przyjmujący takiego petenta powinien wstępnie określić charakter 
propozycji, a następnie osobiście poinformować o sprawie kogoś z rezydentury 
wywiadowczej. Oferenta zapraszano wtedy do osobnego pokoju rozmów, gdzie 
badano jego możliwości. Ambasada analizowała też informacje o nawiązaniu 
kontaktów z oferentami przez pracowników konsulatów w Krakowie i Poznaniu. 
Kontrwywiad zdawał sobie przy tym sprawę, że te odgórne wytyczne nie zawsze 
były realizowane i że dopuszczano możliwość błyskawicznego werbunku szcze-
gólnie interesującej osoby652.

Zwiększenie zainteresowania oferentami ze strony Amerykanów podkreśla-
ła także inna, nieco wcześniejsza informacja Departamentu II z lutego 1986 r. 
Pisano w niej, że od 1984 r., w ramach nowej taktyki, ambasada USA chętnie 
podejmowała współpracę z osobami oferującymi usługi wywiadowcze. Ku podob-
nym tendencjom mieli skłaniać się Brytyjczycy, choć wciąż nie byli oni skłonni do 
podtrzymywania raz nawiązanych kontaktów. Również Francuzi starali się wysłu-
chiwać oferentów, jednak nie podejmując ryzyka związanego z kontynuowaniem 
współpracy. Tak jak wcześniej, odmiennie zachowywano się w placówce RFN, 
gdzie zdecydowanie odcinano się od tego typu rozmów653. Informacje te w zasa-
dzie pokrywały się zatem z analizowanymi już dokumentami z wcześniejszych lat.

Czy jest możliwe określenie choćby przybliżonej liczby rzeczywistych i „fał-
szywych” oferentów, którzy zgłaszali się do najważniejszych placówek dyploma-
tycznych w Warszawie między 1956 a 1989 r.? Podobnie jak w obliczeniach dla 
innych zagadnień, odpowiedź na to pytanie nastręcza wiele trudności. Obok 
niekompletności źródeł trzeba zauważyć, że najczęściej nie rozróżniano w nich 
kategorii oferentów. Co ważne, liczba stwierdzonych przez SB faktów składania 
propozycji wywiadowczych stanowiła co najwyżej dolną granicę obliczeń – nie 
wiadomo, ilu oferentów zostało przeoczonych.

Wydział VIII/V Departamentu II MSW w latach 1956–1970 co kwartał 
donosił średnio o kilku ofertach współpracy (z reguły listownych), z jakimi 

652 AIPN, 0731/23, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat zasad postępo-
wania z oferentami przez amerykańskie placówki dyplomatyczno-konsularne w Polsce, 12 VIII 
1987 r., k. 61–63.
653 AIPN, 0731/13, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat operacyjnych 
aspektów kwestii oferentów, 4 II 1986 r., k. 70–72.
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obywatele polscy zwracali się do zachodnich placówek dyplomatycznych. W rze-
czywistości było ich więcej, tyle że – jak zaznaczano – w sprawozdaniach in-
formowano tylko o tych najciekawszych przypadkach654. (Dokument nr 71) 
W zależności od możliwości wykorzystania przechwyconych ofert, decydowano 
się albo na werbunek oferenta, albo na jego dalsze śledzenie (z zastosowaniem 
kombinacji operacyjnych, najczęściej w formie podawania się funkcjonariuszy 
SB za pracowników ambasady), albo też – w porozumieniu z Biurem Śledczym 
– na zatrzymanie. Sygnalizowaliśmy już, że kombinacji mogło być do kilkunastu 
rocznie. Za typowe dla tego okresu można uznać dane z całego 1964 r., w którym 
Wydział VIII odnotował 22 propozycje oferentów. 11 spośród nich aresztowano, 
6 uznano za osoby niepoczytalne, a wobec 5 wciąż prowadzono dochodzenie655.

Jak zwykle w dokumentacji MSW, różne źródła podają różne szacunki. 
W jednej z prac dyplomowych z 1978 r. (w ich pisaniu opierano się na mate-
riałach szkoleniowych i informacyjnych, takich jak biuletyny) stwierdzono, że 
polskim służbom udało się w latach 1959–1975 zidentyfikować 180 oferentów 
zgłaszających się do ambasady USA w Warszawie656. Nie są to liczby sprzeczne 
z raportami Wydziału VIII/V.

Zgodnie z zauważoną już tendencją, lata osiemdziesiąte przynoszą większą 
liczbę danych, ale za to bardziej jednostkowych. I tak np. w 1985 r. kontrwywiad 
ujął pięciu „poważnych oferentów”, motywując to koniecznością obrony bezpie-
czeństwa państwa657. Można się domyślać, że mniej szkodliwych, a wykrytych 
oferentów po prostu kontrolowano – co było wystarczającym zabezpieczeniem 
i umożliwiało projektowanie kombinacji operacyjnych. Inne dane dla tego roku 
przedstawiło Biuro „B”, które na zlecenie Departamentu II zidentyfikowało 
ośmiu oferentów, odwiedzających samą tylko ambasadę USA. Zaliczali się oni 
do liczby 91 „ciekawszych kontaktów”, ustalonych przez Biuro658.

Ogólnie w latach 1983–1985 Departament II MSW nie dopuścił do kontak-
tów z rezydenturami zachodnich wywiadów dziesięciu „poważnych” oferentów, 

654 Zob. sprawozdania kwartalne Wydziału VIII/V Departamentu II z lat 1954–1970, AIPN, 
01062/27, t. 1–7.
655 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 101.
656 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 47).
657 AIPN, 0731/12, Materiał do wystąpienia ministra SW Czesława Kiszczaka, 19 XII 1985 r., 
k. 140–144.
658 AIPN, 01521/2680, Lechosław Kwiatkowski, Marek Poklepa, Udział tajnej obserwacji ze-
wnętrznej w procesie rozpoznawania i wykrywania wywiadowczej działalności pracowników 
dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie w latach 1983–1985, Legionowo 1987, b.p.  
(s. 72).
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a w jednym wypadku (znanego nam Zbigniewa Jańca) przerwał „agenturalną 
działalność”. Co znamienne, wszystkie te zdarzenia dotyczyły kontaktów z Ame-
rykanami659. Wśród tych oferentów, w informacji podpisanej przez dyrektora 
Janusza Seredę, wymieniono, oprócz Jańca, siedem nazwisk (nie jest pewne, dla-
czego nie dziesięć):

–  Tadeusz Miecznikowski, zatrudniony w jednostce wojskowej w Przasnyszu660,
–  znany nam Romuald Królak, mieszkaniec Koszalina, mający perspektywy 

pracy w „ważnej jednostce wojskowej”,
–  znany nam Zdzisław Zubko, pracownik Instytutu Morskiego w Gdańsku, 

działacz podziemia, miał deklarować „utworzenie grupy terrorystycznej” 
i przekazywanie danych o infrastrukturze marynarki wojennej,

–  M. Lis, mieszkaniec Kalisza, zorientowany przede wszystkim w systemie 
energetycznym regionu,

–  T. Kwiatkowski, podoficer WP z Wrocławia,
–  Kazimierz Szyjut, pracownik administracji z Koszalina661,
–  Bogdan Breyer, pracownik Wojewódzkiego Sztabu Obrony Cywilnej 

w Toruniu662.
Według innych danych w okresie 1981–1986 doprowadzono do zatrzymania 

osiemnastu szczególnie niebezpiecznych (z punktu widzenia PRL) oferentów663. 
Jak widać, w tego typu materiałach skupiano się na osobach, które rzeczywiście 
mogły przekazać cenne informacje. To nastawienie nie pomaga jednak w obli-
czeniach statystycznych.

Jak z kolei kształtowała się liczba „fałszywych” oferentów? Tutaj dane są jesz-
cze bardziej wyrywkowe. W źródłach natrafiamy po prostu na pojedyncze opisy 
działań takich inspirowanych ochotników – i to przeważnie tylko wtedy, gdy 
prowokacja zakończyła się powodzeniem. Na przykład na początku 1959 r., 
pod pretekstem załatwiania spraw rodzinnych, do konsulatu USA w Warsza-
wie skierowano żołnierza będącego informatorem WSW. Został on przyjęty 
przez wicekonsula, który po przedstawieniu żołnierzowi perspektywy uzyskania 

659 AIPN, 0731/13, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat operacyjnych 
aspektów kwestii oferentów, 4 II 1986 r., k. 70–72.
660 Zob. AIPN, 01093/76, Akta kontrolne śledztwa przeciw Tadeuszowi Miecznikowskiemu, 
[1986 r.], k. 1–63.
661 Zob. AIPN, 002393/561, Akta nadzoru szczególnego dotyczące Kazimierza Szyjuta, 
[1985–1986 r.], b.p.
662 AIPN, 0731/13, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat operacyjnych 
aspektów kwestii oferentów, 4 II 1986 r., k. 70–72.
663 AIPN, 0731/15, Materiał Departamentu II MSW do wykorzystania w wystąpieniu ministra 
SW na seminarium dla wojewodów, 12 V 1986 r., k. 129–133.
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obywatelstwa amerykańskiego zaczął go wypytywać o broń rakietową stosowaną 
przez polskie siły powietrzne664.

Dostępne materiały sugerują, że kontrwywiad o wiele częściej próbował wy-
syłać „fałszywych” oferentów niż niweczyć rzeczywiste propozycje współpracy 
z obcymi wywiadami ze strony Polaków. O ile w latach 1983–1985 zdecydowa-
no się na zatrzymanie zaledwie 10 „prawdziwych” oferentów, o tyle w stosun-
ku do ambasad najważniejszych państw NATO (USA, RFN, Wielkiej Brytanii 
i Francji) podjęto w tym czasie aż 107 prób podstawienia ochotnika współpracu-
jącego z SB. Dyrektor Janusz Sereda przyznawał jednak, że nie była to skuteczna 
metoda: udało się uzyskać jedynie „kilka obiecujących styków”665.

Osiągnięcia, którymi mógł się pochwalić szef kontrwywiadu cywilnego, pre-
zentowały się raczej skromnie. Jednemu z TW udało się „zaliczyć” długi okres 
sprawdzania: podczas czwartej wizyty w ambasadzie brytyjskiej w 1984 r. dostał 
kopertę z tajnopisem, kalkę do sporządzania tajnopisów ukrytą w mapie War-
szawy oraz 25 tys. zł za przekazane informacje. Inny fałszywy oferent otrzymał 
z kolei od francuskiego attaché wojskowego instrukcję nawiązywania kontaktu 
z rezydenturą DST w Berlinie Zachodnim, a jeszcze inny – kontakt do placówki 
CIA w Sztokholmie. Nasuwało to wniosek, że współpracowników rezydentur 
mieszczących się w warszawskich ambasadach niekiedy przekazywano dalej666.

Ogólne efekty tych działań nie były jednak zachwycające. Sereda zalecał 
w związku z tym poprawę legendowania oferentów, lepszy dobór kandydatów 
i materiałów oferowanych „na przynętę”667. Mimo nikłych rezultatów służby nie 
ustawały w systematycznym „bombardowaniu” ambasad własnymi oferentami – 
było to po prostu stosunkowo łatwe zadanie, nie wymagające wielu przygotowań 
i nakładu sił. Można zatem przyjąć, że w całym interesującym nas okresie prowoka-
torzy znacznie przewyższali liczbę rzeczywistych ochotników. (Dokument nr 102)

4.4.4. Gry wywiadów? Historia Juana Millera
Warto choćby na jednym przykładzie bliżej przyjrzeć się problematyce współ-

pracy z zachodnimi służbami w kontekście dyplomatycznym. Prezentowana po-
niżej historia, z racji obfitości wątków i źródeł, nie mogła zostać przedstawiona 
w tomie edycji dokumentów. A jest warta przytoczenia, choćby dlatego, że jak 

664 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu 
II MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1959 r., 13 IV 1959 r., k. 1–13 (błędna 
paginacja).
665 AIPN, 0731/13, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat operacyjnych 
aspektów kwestii oferentów, 4 II 1986 r., k. 70–72.
666 Ibidem.
667 Ibidem.
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w soczewce skupiają się w niej rozmaite trudności SB z rozpracowywaniem tego 
typu kontaktów, a przez to – i kłopoty interpretacyjne badaczy problemu. Co 
więcej, poniższa sprawa pozwala poruszyć jeszcze jeden, być może najbardziej 
tajemniczy aspekt zagadnienia – współpracę na dwa fronty oraz gry dezinforma-
cyjne prowadzone przez polskie i zachodnie służby wywiadu i kontrwywiadu.

W październiku 1979 r. Wydział I Departamentu II MSW dowiedział się 
(niestety nie wiadomo, w jaki sposób), że rezydentura wywiadowcza ambasa-
dy USA w Warszawie zamierza zrealizować tajną operację na terenie Krakowa 
z udziałem amerykańskiego konsula Corneliusa Walsha668. Akcję wyznaczono na 
2 listopada 1979 r. Jej celem było spotkanie pracowników rezydentury warszaw-
skiej z nieznaną osobą, określaną przez Amerykanów jako „Orzeł”. Spotkanie 
miało odbyć się albo na „przykrywkowym” przyjęciu w konsulacie, albo w nie-
znanym polskim służbom miejscu o godz. 14.00 tego samego dnia. Dodatko-
wo 30 października Walsh miał spróbować skontaktować się z „Orłem” w celu 
ustalenia szczegółów spotkania669. W razie trudności z koordynacją przewidziano 
przesunięcie spotkania na 16 listopada670.

W reakcji na te informacje kontrwywiad natychmiast założył sprawę ope-
racyjnego rozpracowania o kryptonimie „Krakus” i 30 października obmyślił 
plan działań, realizowany przez warszawski Wydział I Departamentu II oraz 
krakowski Wydział II KW MO671. Służby miały określić ostateczną formę 
spotkania, a także poddać kontroli operacyjnej (ale bez zastosowania obser-
wacji towarzyszącej, która groziła dekonspiracją) warszawskich pracowników 
ambasady, w celu ustalenia, który z nich przyjedzie do Krakowa. Wiedzę tę 
miały zapewnić środki techniki operacyjnej (od 1 listopada Wydział I De-
partamentu Techniki zamierzał podjąć stałą kontrolę PT ambasady ame-
rykańskiej i mieszkań jej pracowników672); wykorzystanie obserwacyjnych 
punktów zakrytych (wraz ze zorganizowaniem obserwacyjnych punktów 
doraźnych na trasie wylotowej Warszawa–Kraków oraz na Dworcu Central-
nym); a także tajni współpracownicy oraz tzw. prace sprawdzeniowe: kontrola 

668 Cornelius C. Walsh był konsulem USA w Krakowie w latach 1977–1980, zob. SOR „Abel”, 
AIPN Kr, 010/12042.
669 AIPN, 0364/93, Kierunkowy plan działania w sprawie kryptonim „Krakus” sporządzony 
przez Naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 30 X 1979 r., k. 5–9.
670 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”,  
29 XI 1979 r., k. 1 (błędna paginacja).
671 Ibidem, Kierunkowy plan działania w sprawie kryptonim „Krakus” sporządzony przez Na-
czelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 30 X 1979 r., k. 5–9.
672 Jak wiemy, mimo istniejącej aparatury, z racji ograniczonej liczby funkcjonariuszy nie pro-
wadzono takich nasłuchów bez przerwy.
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list pasażerów pociągów na trasie Warszawa–Kraków, opracowanie wykazu 
obywateli USA, którzy przybywali do ambasady w celach służbowych do  
1 listopada (liczono, że ktoś spośród nich może być „Orłem”) itp. Równole-
gle podobne czynności miał wykonać w Krakowie Wydział II KW MO. Sama 
akcja miała być – gdyby spotkanie nastąpiło podczas przyjęcia w konsulacie 
– kontrolowana przez PZ, PP, PT oraz przez tajnych współpracowników, któ-
rzy mogli zostać na nie zaproszeni. W drugim wariancie SB musiałaby podjąć 
ryzykowną tajną obserwację. Podstawowym zadaniem w obu wariantach było 
ustalenie tożsamości „Orła”673.

W wyniku tych czynności i przygotowań Wydział II KW MO ustalił, że 1 li-
stopada do Krakowa przyjechał John Siennicki, II sekretarz wydziału admini-
stracyjnego ambasady USA w Warszawie (z żoną i córką), a także Elizabeth Ann 
Kramer, sekretarka wydziału administracyjnego oraz Grace Risbeck, urzędniczka 
tego wydziału. Nie odkryto jednak nic niezwykłego w ich trzydniowym pobycie. 
Podobnie było w wypadku funkcjonariusza CIA Richarda Klingenmaiera, ofice-
ra bezpieczeństwa ambasady, który wraz z żoną przebywał w Krakowie w dniach 
2–4 listopada. To głównie jego podejrzewano o chęć spotkania z „Orłem”674.

Również 16 listopada nie wykryto nic rzucającego się w oczy. Kontrwywiad 
nie zamierzał jednak rezygnować: sam Władysław Pożoga, ówczesny dyrektor 
Departamentu II, w piśmie z 22 listopada do zastępcy komendanta KW MO 
w Krakowie ds. służby bezpieczeństwa prosił o przeprowadzenie „wnikliwej ana-
lizy” informacji uzyskanych w wyniku podjętych czynności obserwacyjnych, 
w celu wyłowienia z nich tropów, które nie zostały na pierwszy rzut oka dostrze-
żone675. Zaangażowanie urzędnika tak wysokiego szczebla świadczyło o wadze 
i wyjątkowości sprawy. Ustalono przy tym, że przejmie ją krakowski kontrwy-
wiad. Już 14 listopada sprawie nadano nowy kryptonim – „Gruda”. Formalny 
wniosek o jej wszczęcie naczelnik Wydziału I Departamentu II złożył 29 listopa-
da676. Powagi sprawy dowodził też fakt, że Pożoga nakazywał przeprowadzenie 
analizy zgromadzonych materiałów filmowych, nagrań z PP i PT, komunikatów 

673 AIPN, 0364/93, Kierunkowy plan działania w sprawie kryptonim „Krakus” sporządzony 
przez Naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 30 X 1979 r., k. 5–9.
674 Ibidem, Meldunek operacyjny nr 3549/79 Wydziału II KW MO w Krakowie, 8 XI 1979 r., 
k. 27–28.
675 Ibidem, Pismo Władysława Pożogi, dyrektora Departamentu II MSW, do Stanisława Go-
łębiowskiego, I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krako-
wie, 22 XI 1979 r., k. 29.
676 Ibidem, Notatka Wydziału I Departamentu II MSW dotycząca sprawy operacyjnego roz-
pracowania kryptonim „Gruda”, 17 I 1980 r., k. 37–39; ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy 
operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 29 XI 1979 r., k. 1.
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z obserwacji zewnętrznej i informacji agenturalnych w tempie ekspresowym, do 
5 grudnia677.

Żądaną informację krakowski Wydział II sporządził jednak dopiero na po-
czątku stycznia 1980 r., w dodatku nie miał nic nowego do zakomunikowania. 
Przyznawano, że nie udało się ustalić, czy do spotkania w ogóle doszło. Obieca-
no jednak rozwijać sprawę przez objęcie rozpracowaniem kontaktów konsulatu 
krakowskiego z interesującego centralę okresu i próbę identyfikacji osób, które 
w tym czasie miały z nim styczność678. Założono, że do spotkania Klingenmaiera 
z „Orłem” mogło dojść 2 listopada 1979 r. po południu, na terenie konsula-
tu, postanowiono więc sprawdzić wszystkich, którzy w tym czasie odwiedzili 
placówkę, m.in. stażystów i stypendystów amerykańskich679. Przystąpiono do 
żmudnej pracy weryfikacyjnej, obejmującej w sumie ponad dwadzieścia tysięcy 
paszportów. W lutym, po wstępnej selekcji, wytypowano kilkaset najbardziej po-
dejrzanych osób680.

Niewdzięczna praca śledcza pochłonęła kolejne tygodnie i miesiące, pełne 
fałszywych tropów. W „drugiej turze” selekcji wybrano 84 osoby, które mo-
gły być potencjalnymi „Orłami”. Wszystkie odwiedziły amerykański konsulat  
2 listopada681. 

Przełom nastąpił 27 czerwca 1980 r., kiedy to Wydział I Departamentu I  
MSW w wyniku udanej akcji penetracyjnej wszedł w posiadanie trzech tajnych 
dokumentów CIA (umieszczonych w jednym z sejfów ambasady amerykańskiej), 
z których wynikało, że 2 listopada na pewno doszło do spotkania z „Orłem”. 
Amerykanie mieli uważać go za cennego agenta i ściśle konspirować utrzymy-
wane z nim kontakty682. Właśnie tego dnia prawdziwy „Orzeł” po raz pierwszy 
pojawia się materiałach SB. Na karcie E-15, wysłanej przez Mariana Plezię, za-
stępcę naczelnika Wydziału I Departamentu II, do Departamentu I, oznaczonej 
adnotacją „bardzo pilne”, widnieje Juan Miller, obywatel amerykański, urodzony 

677 Ibidem, Pismo Władysława Pożogi, dyrektora Departamentu II MSW, do Stanisława Gołę-
biowskiego, I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krako-
wie, 22 XI 1979 r., k. 29.
678 Ibidem, Informacja Wydziału II KW MO w Krakowie w sprawie operacyjnego rozpracowa-
nia kryptonim „Gruda”, 7 I 1980 r., k. 32–36.
679 Ibidem, Wydział I Departamentu II MSW, Założenia robocze do sprawy operacyjnego roz-
pracowania kryptonim „Gruda”, 18 I 1980 r., k. 37–39.
680 Ibidem, Raport Wydziału I Departamentu II MSW dotyczący aktualnego stanu zrealizo-
wanych czynności w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 12 II 1980 r., 
k. 46–48.
681 Ibidem, Wydział I Departamentu II, Streszczenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypto-
nim „Gruda”, II 1985 r., k. 251–254.
682 Ibidem.
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2 października 1950 r. w Buenos Aires, student krakowskiej Akademii Medycz-
nej. To właśnie jego nazwisko wyczytano ze zdobytych przez kontrwywiad mate-
riałów CIA w powiązaniu z pseudonimem „Orzeł”683. Nieco dalej umieszczono 
notatkę służbową dotyczącą Millera, która precyzowała dane na jego temat. Po-
dawano w niej jego polski i amerykański adres zamieszkania. Informowano, że 
Miller studiuje na krakowskiej Akademii od 1973 r.684 

W kierunkowym planie działań w sprawie o kryptonimie „Gruda”, sporzą-
dzonym przez Sekcję I Wydziału II KW MO w Krakowie 7 lipca 1980 r., po-
twierdzono, że to właśnie Miller jest „Orłem”. Podawano kolejne dane na jego 
temat: ze strony matki miał polskie pochodzenie. W 1974 r. ożenił się z obywatel-
ką amerykańską narodowości polskiej Mirosławą M.685, zameldowaną w USA, 
ale przebywającą w Polsce jako lektorka języka angielskiego na UJ. Od stycznia 
1980 r. M. kontrolowano w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim 
„Nauczyciel”. Małżeństwo miało 5-letnią córkę. Mirosława była w drugiej, za-
awansowanej ciąży. Rozwiązanie miało nastąpić na przełomie września i paź-
dziernika, w związku z czym planowała powrót do USA. Miller zamierzał zostać 
co najmniej do września i dokończyć swe studia medyczne – był właśnie na 
szóstym roku686.

Według polskich służb, podpierających się przechwyconymi materiałami, 
Miller miał wykonywać „ważne zadania wywiadowcze” dla rezydentury CIA 
w ambasadzie amerykańskiej, utrzymując kontakty m.in. z oficerem bezpieczeń-
stwa warszawskiej ambasady Richardem Klingenmaierem. Nie znano jednak 
bliższych szczegółów. Co więcej, okazało się przy tym, że sprawa ma drugie dno: 
otóż „Orzeł” był jednocześnie „Carlosem” – tajnym współpracownikiem SB wy-
korzystywanym przez Wydział Paszportów KW MO w Krakowie, a zwerbowa-
nym w styczniu 1978 r. Kulisy werbunku były dość egzotyczne, choć sama meto-
da – typowa. Polskie służby zastosowały bardzo skuteczny instrument szantażu, 
wykorzystując postępowanie karne, jakie toczyło się przeciwko Millerowi, oskar-
żonemu o zażywanie, posiadanie i rozpowszechnianie narkotyków. W efekcie zo-
stał on skazany na 15 tys. zł grzywny i rok pozbawienia wolności. Wtedy właśnie 
do akcji ruszył polski kontrwywiad: w zamian za amnestię Miller zobowiązał się 

683 Ibidem, Karta E-15: Juan Miller, 27 VI 1980 r., k. 81. Materiały dotyczące Juana Millera 
znajdują się również w: AIPN, 0608/212/J; AIPN, 1268/17246; AIPN Kr 009/9706, t. 1–2; 
AIPN Kr, 010/12132, t. 1–3; AIPN Kr, 092/8; AIPN Kr, 00100/1282/J.
684 AIPN, 0364/93, Notatka służbowa dotycząca Juana Millera, 27 [?] VI 1980 r., k. 85.
685 Autor postanowił nie ujawniać nazwiska.
686 AIPN, 0364/93, Sekcja I Wydziału II KW MO w Krakowie, Kierunkowy plan wstępnych 
czynności w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, nr rejestracyjny 22563,  
7 VII 1980 r., k. 88–97.
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podjąć współpracę z SB. Dopełnienie wszelkich formalności zajęło nieco cza-
su: dopiero w wigilię 1978 r. „Carlos” został oficjalnie zarejestrowany, a w jego 
teczce pracy umieszczono podpisane odręcznie zobowiązanie do współpracy. 
W kolejnych miesiącach „Carlos” odbył 21 spotkań z oficerem prowadzącym, 
podczas których przekazywał pisemne informacje o środowisku cudzoziemców 
przebywających w Krakowie. Po niecałym roku współpraca została zawieszona: 
dotychczasowy oficer prowadzący został oddelegowany do innych zadań, a Wy-
dział Paszportów zwlekał z wybraniem jego zastępcy687. Dowodziło to niedowła-
du w funkcjonowaniu tej jednostki.

Polski kontrwywiad przypuszczał (choć nie miał na to dowodów), że Miller 
nawiązał współpracę z SB nie tylko z chęci złagodzenia wyroku. Jak przekony-
wał kpt. Andrzej Brożek, kierownik Sekcji I Wydziału II KW MO w Krakowie, 
„figurant, wchodząc w kontakt z naszą służbą, działał z inspiracji wywiadu ame-
rykańskiego w celu nawiązania z nami gry operacyjnej. Nie można tu wykluczyć, 
że po pozyskaniu go przez nas, z niewyjaśnionych dotychczas powodów ujawnił 
wobec strony amerykańskiej fakt współpracy, co następnie spowodowało zain-
teresowanie się tym oficera bezpieczeństwa ambasady amerykańskiej”688. Byłby 
zatem nie tyle podwójnym agentem, co „wtyczką” – lub też służby amerykańskie 
mogły zainteresować się werbunkiem Millera dopiero po tym, jak wyjawił fakt 
współpracy z SB.

Jakkolwiek było, kontrwywiad niezmiennie podkreślał rzekome duże znacze-
nie Millera dla CIA. Miał on być szczególnie chroniony przez rezydenturę dzia-
łającą w ambasadzie USA w Warszawie. Według kontrwywiadu wykorzystywano 
go m.in. „do łącznikowania źródeł osobowych mogących stanowić dla wywiadu 
amerykańskiego wartościowe jednostki informacyjne”. Przy jego pomocy amba-
sada miała również typować kandydatów na agentów. Przypuszczano ponadto, 
że z ramienia CIA – jako agent kontraktowy – Miller zajmował się kontrolą ope-
racyjną obywateli USA przebywających w Krakowie689. Nie zdołano jednak tak 
naprawdę rozwiązać podstawowej kwestii: czy „Orzeł” podjął współpracę jako 
„Carlos” na polecenie Amerykanów, czy też zdradził przed nimi fakt werbunku 
ze strony SB i wtedy został zwerbowany przez rezydenturę wywiadu USA690.

W związku z tymi nieudowodnionymi przypuszczeniami SB planowała przy-
stąpić do konkretnych akcji. Celem działań wobec Millera miało być dalsze 

687 Ibidem.
688 Ibidem.
689 Ibidem.
690 Zob. AIPN, 0364/93, Wydział I Departamentu II, Streszczenie sprawy operacyjnego 
sprawdzenia kryptonim „Gruda”, [luty 1985 r.], k. 251–254.
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rozpoznanie i potwierdzenie jego faktycznej roli w rezydenturze CIA oraz udo-
kumentowanie działalności wywiadowczej dla potrzeb operacyjnych, a w dalszej 
kolejności – procesowych. W ramach realizacji przyjętych zadań postanowiono 
objąć rozpracowaniem małżeństwo Millerów za pomocą wszelkich dostępnych 
metod operacyjnych: obserwacji (PZ, obserwacja zewnętrzna), przeszukań, pod-
słuchów (PP, PT), perlustracji korespondencji (w celu wykrycia ewentualnych 
szyfrogramów), a także wykorzystania TW mających dostęp do „Orła” (wymie-
niano cztery osoby: TW „Ketlinga”, „Nosacza”, „Alexa” oraz KO „M”). Dzia-
łania te podjęła Sekcja I Wydziału II KW MO w porozumieniu z warszawską 
centralą oraz wojewódzkimi Wydziałami „B” i „T”. Szczególną uwagę miano 
zwrócić na zbieżność dat wyjazdów Millera i pracowników ambasady USA. Do-
datkowo zamierzano jeszcze objąć rozpracowaniem krąg znajomych Millerów, 
w celu stwierdzenia wśród nich ewentualnych źródeł informacji dla CIA czy też 
jej tajnych współpracowników691.

Planowano także wykorzystać epizod Millera jako „Carlosa”: bez informowa-
nia go o podjętym rozpracowaniu postanowiono wznowić kontakt z nim jako 
TW i wyznaczyć mu takie zadania, które z jednej strony dezinformowałyby CIA, 
a z drugiej doprowadzały do pożądanych przez SB skutków (np. spotkania kon-
spiracyjnego z Klingenmaierem)692. W ten oto sposób „Carlos”-„Orzeł” prowa-
dził podwójne życie także w dokumentach SB.

W kolejnych dniach przystąpiono do realizacji zdefiniowanych zadań. Usta-
lono m.in. personalia i adresy krewnych Millerów (szczególnie Mirosławy) za-
mieszkujących w Polsce i za granicą693. 2 lipca kpt. Andrzej Brożek sporządził 
z kolei notatkę, która uszczegółowiała kwestię współpracy Millera z SB jako „Car-
losa”. Okazało się, że por. Jan Krawczyk, kierownik Sekcji I Wydziału Paszpor-
tów KW MO w Krakowie, nawiązał kontakt z Millerem jeszcze przed wyrokiem 
– w chwili, kiedy ten ostatni był kolejny raz przesłuchiwany pod wspomniany-
mi zarzutami. W odstępie kilku tygodni przeprowadzono z nim trzy rozmowy,  
a 14 marca 1978 r. został zarejestrowany jako kandydat na TW. 6 czerwca Miller 
po raz pierwszy podpisał się pseudonimem „Carlos”. Miesiąc później został ska-
zany na rok więzienia, ale niemal natychmiast zwolniono go w ramach amnestii.  
10 października 1978 r. dossier „Carlosa” trafiło do rąk ppor. Kazimierza Kalandyka 

691 Ibidem, Sekcja I Wydziału II KW MO w Krakowie, Kierunkowy plan wstępnych czynno-
ści w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, nr rejestracyjny 22563, 7 VII 
1980 r., k. 88–97.
692 Ibidem.
693 AIPN, 0364/93, Wykaz kontaktów rodzinnych Mirosławy M. do sprawy operacyjnego roz-
pracowania kryptonim „Gruda”, 1 VII 1980 r., k. 104–106.
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– nowego kierownika Sekcji I Wydziału Paszportów. Jak wiemy, oficjalne pozy-
skanie nastąpiło 24 grudnia, w hotelu „Monopol”. Ustalono, że w razie nagłej 
potrzeby kontakt będzie następował za pomocą hasła („pańska sprawa została 
pozytywnie załatwiona – Kazimierz”), przekazywane w formie kartki pozosta-
wionej na portierni w miejscu zamieszkania „Carlosa”. Regularne spotkania mia-
ły odbywać się co dwa tygodnie. Obiecano pokrywać koszty związane z wykony-
waniem zadań. Jak wspominaliśmy, do końca listopada 1979 r. odbyto łącznie 
21 spotkań z „Carlosem” (z dłuższą przerwą od czerwca do listopada), nie licząc 
kontaktów telefonicznych. Rozmowy prowadzono na terenie Wydziału Paszpor-
tów oraz hoteli „Monopol” i „Pod Złotą Kotwicą”. SB interesowała się szczegól-
nie środowiskiem studentów polonijnych i ich kontaktami z krakowskim konsu-
latem USA, ale także m.in. rozpoznawaniem ruchu dysydenckiego694.

Kpt. Brożek zauważał, że „Carlos” bez oporów pisał raporty i obiecywał reali-
zować wszystkie otrzymywane polecenia, ale nie zawsze zadowalająco wywiązywał 
się z nałożonych zadań. Ponadto trzykrotnie udzielano mu pomocy w sytuacjach 
krytycznych: po pierwsze, SB pomogła mu wyciszyć sprawę wyroku sądowego; 
po drugie, udzielono mu bliżej niesprecyzowanej pomocy na uczelni; po trzecie, 
niezależnie od procesu, Millerowi groziło dyscyplinarne wydalenie z uczelni za 
zażywanie narkotyków, ale po interwencji Wydziału Paszportów i tę sprawę wyci-
szono, motywując to potrzebą rozwoju pozytywnych stosunków z USA. Z pew-
nym krytycyzmem kpt. Brożek zaznaczał na koniec swego raportu, że „Carlos” 
był słabo kontrolowany: jedynie sporadycznie jego działania sprawdzano, przez 
inwigilację korespondencji oraz wykorzystanie innych agentów: TW „Counta” 
i KO „Ryszarda”695.

2 lipca 1980 r. przedłużono Millerowi wizę pobytową do 30 września (przed-
tem była ważna do 30 czerwca). Uważnie śledzono jego pobyt w Wydziale Pasz-
portów przy okazji załatwiania tej sprawy. Zauważono, że w rozmowie z polskimi 
urzędnikami „chętnie podejmował dialog, nie wykazując żadnego zdenerwowa-
nia”696. 9 lipca kpt. Brożek przedstawił plan przywrócenia kontaktu z Millerem 
jako „Carlosem”. Planował zorganizować dwa następujące po sobie spotkania, na 
których miały zostać przedstawione nowe zadania dla TW, zbliżone do poprzed-
nich (przede wszystkim rozpoznanie środowiska zagranicznych studentów). 

694 Ibidem, Notatka służbowa Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO 
w Krakowie, sporządzona na podstawie przeglądu teczek personalnej i roboczej TW „Carlos”, 
nr rejestracyjny 20053, 7 VII 1980 r., k. 88–97.
695 Ibidem.
696 AIPN, 0364/93, Notatka służbowa Bolesława Gromczyńskiego, starszego inspektora 
Wydziału Paszportów KW MO, z rozmowy z Juanem Millerem, 2 VII 1980 r., k. 116.
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Spodziewano się, że o tym fakcie „Carlos” – jako „Orzeł” – poinformuje rezyden-
turę CIA w Warszawie. Oczywiście polskie służby zamierzały ściśle kontrolować 
posunięcia Millera, m.in. za pomocą punktów zakrytych: „Malwa” (w miejscu 
zamieszkania), „Strych” i „Szklarnia”697. Tego samego dnia krakowski Wydział II 
KW MO przesłał do warszawskiej centrali datowany na 2 lipca wniosek o zało-
żenie PP w mieszkaniu Millera. Wniosek zatwierdzono kilka dni później698.

Tymczasem SB zdobyła informację, że w dniach 18–20 lipca 1980 r. do Kra-
kowa ma przybyć Klingenmaier. Kontrwywiad postanowił sprawdzić, czy oficer 
bezpieczeństwa ambasady USA wykorzysta ten pobyt do spotkania z „Orłem”. 
Stąd też swoje spotkanie z „Carlosem” SB planowała odbyć bezpośrednio po 
tej dacie. Rozmyślano też nad przygotowaniem skutecznej dezinformacji, np. 
zasugerowaniem „Carlosowi” w ramach wyznaczanych mu zadań, jakimi oso-
bami interesują się polskie służby i kto może z nimi współpracować. Planowano 
ponadto, tuż przed wyjazdem Millera do Stanów, umówić go z pracownikiem 
polskiego wywiadu i zasugerować potrzebę dalszej współpracy na terenie USA. 
Podczas spotkania zamierzano też nieoczekiwanie przeszukać „Carlosa”, aby 
sprawdzić, czy nie ukrywa on aparatury nagrywającej rozmowę699.

Misterny plan został jednak zweryfikowany przez rzeczywistość – niespodzie-
wanie dla SB Miller wraz z rodziną (w tym z bratem, który go odwiedził w Pol-
sce), wyjechał na wakacje do Czechosłowacji i Austrii. Czy wyjazd ten pokrzy-
żował również plany spotkania z Klingenmaierem? Polskie służby podkreślały, 
że do błyskawicznego spotkania „Orłem” z amerykańskim funkcjonariuszem 
mogło dojść 18 lipca na mieście lub 19 lipca rano, na trasie z Krakowa na po-
łudnie. Z obawy przed dekonspiracją w tym czasie nie prowadzono obserwa-
cji towarzyszącej obu figurantów, więc nie można było dokładnie stwierdzić, co 
robili700. W każdym razie 19 lipca 1980 r. Miller z całą pewnością przekroczył 
granicę w Cieszynie. Gdy tylko z Cieszyna przyszło potwierdzenie przejazdu 
Millerów, krakowski Wydział „T”, korzystając z ich nieobecności w mieszkaniu, 

697 Ibidem, Projekt zadań dla TW pseudonim „Carlos”, nr rejestracyjny 20053, 9 VII 1980 r., 
k. 126–128.
698 Ibidem, Notatka służbowa kpt. Andrzej Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO 
w Krakowie, dotycząca celowości instalacji PP w mieszkaniu figuranta sprawy operacyjnego 
rozpracowania kryptonim „Gruda”, 2 VII 1980 r., k. 130; ibidem, Pismo zastępcy naczelnika 
Wydziału I Departamentu II MSW do zastępcy naczelnika Wydziału II SB K/W MO w Kra-
kowie, 14 VII 1980 r., k. 133.
699 Ibidem, Założenia taktyczne dotyczące figuranta sprawy kryptonim „Gruda”, 12 VII 1980 r., 
k. 134–136.
700 Ibidem, Informacja Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO w Kra-
kowie, dotycząca sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 10 VIII 1980 r., 
k. 206–212.
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przeprowadził akcję penetracyjną. Grupa penetracyjna wtargnęła do budynku za-
mieszkanego przez „Orła”-„Carlosa” o północy z 19 na 20 lipca. „Zabezpieczono” 
budkę portiera, ustawiono czujki, zaklejono wizjery sąsiednich drzwi i spróbowa-
no wtargnąć do mieszkania Millera. Jeden z funkcjonariuszy bez trudu uporał się 
z zamkiem typu Yale, ale z drugim zamkiem Alfa, zainstalowanym przez Mille-
ra, męczono się aż do godz. 3.00; trzeba było m.in. pojechać po specjalistyczny 
sprzęt. W końcu o 3.20 do mieszkania włamali się starszy inspektor Wydziału I  
Departamentu II MSW ppłk Henryk Połeć, kierownik Sekcji Wydziału I kpt. An-
drzej Brożek, Jan Krawczyk z Biura RKW MSW oraz oficer techniki operacyjnej 
Wydziału „T” por. Władysław Musiał. Natychmiast sprawdzono, czy nikogo nie 
ma w środku i zarzucono na okna czarne zasłony. W wyniku gorączkowego prze-
szukania (starano się zdążyć przed świtem) sporządzono sto kilkadziesiąt fotogra-
fii i stwierdzono obecność wysokiej jakości sprzętu: radioodbiorników „Sony” 
i „Elizabeth”, nieużywanych radiomagnetofonów japońskich, reklamowego radia 
z napisem „Coca-Cola” oraz aparatu fotograficznego „Zenit”. Przypuszczano, że 
aparat „Sony”, z urwaną anteną na zakres fal krótkich i z oznaczonym taśmą 
przylepną określonym pasmem fal, mógł służyć do kontaktów z rezydenturą wy-
wiadowczą. I chociaż stwierdzono „olbrzymi nieporządek, niechlujstwo i brud”, 
to nie znaleziono przedmiotów i dokumentów jednoznacznie wskazujących na 
działalność szpiegowską Millera, mimo szczegółowej analizy nazwisk i adresów 
umieszczonych w notatniku podejrzanego. Parę godzin później w mieszkaniu 
zamontowano PP701.

30 lipca 1980 r. doszło do spotkania „Carlosa” z ppor. Kazimierzem Kalandy-
kiem w hotelu „Monopol”. Zgodnie z założeniami Kalandyk przedstawił tajne-
mu współpracownikowi kpt. Brożka i poinformował, że teraz to Brożek będzie 
jego oficerem prowadzącym. Rozmowa miała charakter zapoznawczy, a Miller 
miał wykazywać duże zdenerwowanie i cały czas palił papierosy „Marlboro”702. 
4 sierpnia kpt. Brożek po raz drugi spotkał się z „Carlosem”, tym razem w ho-
telu „Cracovia”. TW miał zachowywać się bardziej swobodnie. Poinformował, 
że w ciągu kilku dni jego żona powinna udać się do USA. On sam planował 

701 Ibidem, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO w Krako-
wie, z realizacji tajnego przeszukania w mieszkaniu figuranta sprawy operacyjnego rozpracowa-
nia kryptonim „Gruda”, 23 VII 1980 r., k. 145–149; ibidem, Analiza materiałów operacyjnych 
uzyskanych z tajnego przeszukania mieszkania figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania 
kryptonim „Gruda”, 29 VII 1980 r., k. 152–167; ibidem, Informacja Andrzeja Brożka, kierowni-
ka Sekcji I Wydziału II KW MO w Krakowie, dotycząca sprawy operacyjnego rozpracowania 
kryptonim „Gruda”, 10 VIII 1980 r., k. 206–212.
702 Ibidem, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO w Krakowie, 
z przejęcia na kontakt TW pseudonim „Carlos”, 1 VIII 1980 r., k. 213–217.
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wyjazd po zakończeniu studiów we wrześniu. Ze swej strony Brożek przedstawił 
„Carlosowi” analizowane wyżej zadania. Jak zauważył, w trakcie czytania zadań 
TW „był mocno zdenerwowany (zaczerwieniły mu się policzki, drżały mu ręce 
i w sposób charakterystyczny dla człowieka zdenerwowanego połykał głośno śli-
nę). Podpisał jednak czytany dokument pseudonimem «Carlos»”. Brożek de-
likatnie próbował przy tym wypytywać Millera o jego kontakty z konsulatem 
i ambasadą USA. Na koniec ustalono kolejne spotkanie na 9 sierpnia703.

Oceniając rozmowę, funkcjonariusz zaznaczał, że Miller jest mało odporny psy-
chicznie i szybko się denerwuje, choć nie zgłaszał żadnych uwag do wyznaczonych 
mu zadań. Wyglądał, zdaniem Brożka, jak człowiek, który znalazł się między mło-
tem (SB) a kowadłem (placówkami USA) i nie wiedział, jak wyplątać się ze współ-
pracy z polskimi (a może i amerykańskimi) służbami. W związku z tym Brożek 
przypuszczał, że w razie ostrej rozmowy „Carlos” może wyjawić, że jest „Orłem” 
i określić charakter swych relacji z rezydenturą CIA. Wbrew wcześniejszym przy-
puszczeniem kontrwywiadu funkcjonariusz sugerował też, że jeśli „Orzeł” rzeczy-
wiście współpracuje z amerykańskimi służbami, to nie należy do doświadczonych 
i sprawnych agentów704. Dodatkowo fachowa analiza radioodbiornika „Sony” 
wykazała, że co prawda mógł on służyć do komunikacji wywiadowczej, ale od 
dłuższego czasu nie wykorzystywano go do tego celu (z racji urwania anteny)705. 
Czyżby więc „Carlos” nie był „Orłem”? Może przestał nim być?

Jeśli nawet funkcjonariusze kontrwywiadu zaczynali mieć wątpliwości, to 
w dużej mierze rozwiała je informacja znanego nam Zbigniewa Twerda, ówcze-
śnie naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, datowana na 21 sierpnia, 
w której stwierdził on, że w ostatnich dniach rezydentura wywiadowcza w ame-
rykańskiej ambasadzie poleciła nowemu amerykańskiemu konsulowi w Krako-
wie Cezarowi Beltranowi706 nawiązanie kontaktu z Millerem707. Jak się okaże, 
nieznana w tym momencie polskim służbom przyczyna tego polecenia mogła 
mieć zupełnie inny charakter niż oczekiwałby kontrwywiad. Charakter o wiele 
bardziej dla polskich służb niepożądany.

Nie jest pewne, czy umówione na 9 sierpnia spotkanie Brożka 
z „Carlosem” doszło do skutku. Na pewno w kolejnych tygodniach obaj 

703 Ibidem, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO w Krakowie, ze 
spotkania z TW pseudonim „Carlos”, 8 VIII 1980 r., k. 169–174.
704 Ibidem.
705 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału I Biura RKW MSW do zastępcy naczelnika Wydziału I 
 Departamentu II MSW, 15 VIII 1980 r., k. 176.
706 Zob. AIPN, 01593/966; AIPN Kr II 3332.
707 AIPN, 0364/93, Informacja naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 21 VIII 
1980 r., k. 185.
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kilkakrotnie się kontaktowali. Jedna z takich rozmów odbyła się w hotelu „Cracovia”  
15 października 1980 r., już po narodzinach „Solidarności” i po pierwotnej da-
cie wyjazdu Millera (w ciągu wakacji postanowił on zostać w Polsce do końca 
grudnia i pozdawać wszystkie egzaminy708). Z raportu z rozmowy, sporządzo-
nego tak jak wcześniej przez kpt. Andrzeja Brożka, można wywnioskować, 
że w sprawie „Orła”-„Carlosa” nie próżnowały również służby amerykańskie. 
„Carlos” przyznał, że zaledwie dzień wcześniej, 14 października, spotkał się 
z Beltranem, który poinformował go, iż Miller widnieje na liście osób utrzymu-
jących prawdopodobnie kontakt z polską milicją. Czyżby Amerykanie również 
zauważyli, że „Orzeł” jest „Carlosem” i dlatego chcieli nawiązać z nim kontakt? 
W każdym razie Miller zarzekał się, że tego nie wyjawił (rzekomo przekonywał 
Beltrana, że kontaktował się z polskimi służbami tylko w celach paszportowo-
-wizowych), a Beltran dalej nie naciskał. Zmartwiony Brożek próbował ustalić, 
skąd mógł wziąć się przeciek, ale „Carlos” nie umiał (nie chciał?) pomóc w tej 
sprawie. Sugerował jednak, że podejrzenia odnośnie do jego osoby pojawiły 
się już w 1978 r., po łagodnym zakończeniu się incydentu z narkotykami, co 
otoczenie przyjęło nieufnie. Miller skarżył się ponadto na kłopoty mieszkanio-
we – Brożek zaoferował pokrywanie przez SB części kosztów wynajmu, ale TW 
odmówił, twierdząc, że nie chce się już dalej angażować. Z jego wypowiedzi 
wynikało również, że wspominane wcześniej spotkanie z pracownikiem pol-
skiego wywiadu rzeczywiście doszło do skutku, ale „Carlos” nie był skłonny 
do współpracy z polskimi służbami w USA. Na koniec rozmowy ustalono datę 
następnej na 22–23 października 1980 r.709

Brożek zdecydowanie nie wierzył zapewnieniom TW, że swoim zachowaniem 
nie dał on najmniejszego powodu do podejrzeń o współpracę z SB. Funkcjona-
riusz przypuszczał, że pod wpływem narkotyków Miller mógł ulegać gadulstwu. 
Coraz bardziej skłaniał się też do hipotezy, że „Carlos” nie jest jednak współpra-
cownikiem rezydentury USA w warszawskiej ambasadzie710.

I rzeczywiście, jak wykazały stenogramy z podsłuchów w mieszkaniu Mille-
ra, potrafił on pod wpływem alkoholu mówić o swych relacjach z „UB”, suge-
rowali to również tajni współpracownicy obracający się w otoczeniu figuranta. 
Zresztą jeden z najbliższych znajomych Millera, zarejestrowany przez krakowski 

708 Ibidem, Informacja Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO w Kra-
kowie, dotycząca sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 10 VIII 1980 r., 
k. 206–212.
709 Ibidem, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO w Krakowie, ze 
spotkania z TW pseudonim „Carlos”, 16 X 1980 r., k. 187–191.
710 Ibidem.
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kontrwywiad jako TW „Tomek”, miał się z kolei w czasie alkoholowej libacji sam 
zdekonspirować przed „Carlosem”711.

W tym samym czasie, kiedy zaplanowano kolejne spotkanie Brożka z Mille-
rem, do Krakowa przybył oficer bezpieczeństwa ambasady USA Roy Higgins, 
w celu przeprowadzenia kontroli systemów bezpieczeństwa konsulatu. Kontrwy-
wiad już pod koniec września zorientował się, że „Orzeł” ma odbyć spotkanie 
z Higginsem. Ponownie wzrosły przygasłe nieco podejrzenia o związki Millera 
z CIA. Z bliżej niesprecyzowanych źródeł płynęły informacje, że wicekonsul Bel-
tran wręcz ponaglał Higginsa do przybycia i spotkania się z Millerem. Dyploma-
ta miał sądzić, że „Orzeł” jest zaniepokojony wzrastającymi naciskami ze strony 
SB i pragnie wyjechać z Polski. Amerykanie obawiali się też, że planowana przez 
Millera zmiana mieszkania utrudni im wzajemne kontakty, choć polski kontr-
wywiad nie do końca rozumiał, dlaczego tak uważano712.

Ze zdwojoną energią podjęto inwigilację Higginsa i Millera, wykorzystując 
wszelkie dostępne środki. Ustalono, że „Orzeł” przebywał w konsulacie 23 paź-
dziernika, od godziny 11.53 do 13.04. Niecałe dwie godziny przed „Orłem” 
do konsulatu przybył Higgins. Kontrwywiadowi nie udało się ustalić, co Miller 
robił przez ten czas: przypuszczano, że rozmawiał z Higginsem w jednym z „nie-
zabezpieczonych technicznie” pomieszczeń konsulatu. Kilka minut po wyjściu 
Millera budynek opuścił też Higgins. Następnego dnia amerykański oficer wró-
cił do Warszawy713.

Co charakterystyczne, „Carlos” pod kątem tego spotkania zmodyfikował 
termin kontaktu z kpt. Brożkiem: 21 października poprosił go o przesunięcie 
rozmowy ustalonej na 23 października z godziny 11.00 na 10.00. Rozmowa 
ponownie była poświęcona możliwej dekonspiracji „Carlosa”, a także ewentual-
nej współpracy z wywiadem PRL po wyjeździe do USA. Brożek nie zdradził się 
z wiedzą o planowanym spotkaniu „Orła” z Higginsem. Nie zdradził się też Mil-
ler, informując tylko enigmatycznie, że po 11.30 będzie zajęty. Tak więc między 
10.00 a 11.30 był „Carlosem”, a od 11.53 – „Orłem”. Czyżby lubił balansować 

711 Ibidem, Stenogram podsłuchu założonego w mieszkaniu figuranta sprawy operacyjnego roz-
pracowania kryptonim „Gruda”, 2 IX 1980 r., k. 197–202; ibidem, Informacja zastępcy naczelni-
ka Wydziału I Departamentu II MSW, 19 XI 1980 r., k. 234–235.
712 Ibidem, Informacja zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 19 XI 1980 r., 
k. 234–235.
713 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału II KW MO w Krakowie do naczelnika Wydziału 
I Departamentu II MSW, 29 X 1980 r., k. 205; ibidem, Informacja Ryszarda Podgórskiego, 
starszego inspektora Sekcji I Wydziału II KW MO w Krakowie, dotycząca pobytu w konsulacie 
USA Roya Higginsa i jego spotkania z figurantem sprawy kryptonim „Gruda”, 28 X 1980 r., 
k. 218–221.
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na krawędzi i popadać ze skrajności w skrajność? Brożek, analizując zachowanie 
„Carlosa”, wysnuł dwie możliwe wersje zatajenia przez figuranta faktu spotka-
nia z Higginsem: albo „Carlos” był nieszczery, albo nie przykładał do rozmowy 
w konsulacie większej wagi. Brożek, który przecież dość sceptycznie oceniał moż-
liwości współpracy Millera z CIA, skłaniał się wyraźnie ku tej pierwszej moż-
liwości, ale zaznaczał, że spotkanie w konsulacie nie musiało dotyczyć kwestii 
współpracy, tylko dawnej sprawy z narkotykami i wynikających z niej perypetii 
z MO714. Prawdopodobnie obawiał się przy tym napisać o jeszcze jednej możli-
wości: rozmowa mogła przecież dotyczyć szczegółów współpracy Millera z SB. 
Wydaje się, że obserwowany wzrost intensywności kontaktów Amerykanina 
z pracownikami konsularnymi i przedstawicielami ambasady wynikał właśnie 
z jego dekonspiracji jako „Carlosa”. Nie wiemy niestety, jak CIA z tej wiedzy 
skorzystała.

Wątpliwości kpt. Brożka nie zostały rozwiane do czasu następnego spotka-
nia, które nastąpiło już 30 października w hotelu „Cracovia”. Funkcjonariusz SB 
oczekiwał, że być może teraz „Carlos” poinformuje go o spotkaniu w konsulacie, 
ale figurant tego nie uczynił. Nawet na bezpośrednie pytanie, czy nie ma do 
przekazania czegoś nowego w sprawie podejrzeń Amerykanów o jego współpracę 
z milicją, odpowiedział przecząco. Również na pytanie, czy pochwalił się Beltra-
nowi nowo narodzonym synem, stwierdził, że tak, ale tylko telefonicznie. Brożek 
nie chciał wprost pytać o spotkanie, bo zdradziłby tym samym fakt rozpraco-
wywania Millera. Zrozumiał jednak, że jego rozmówca po prostu zataił kontakt 
z Higginsem. „Carlos” ponadto definitywnie odmówił współpracy z polskim wy-
wiadem po wyjeździe z Polski; w dodatku zdobył nowe, nieprzeszukane jeszcze 
przez polskie służby mieszkanie i, co więcej, prosił o mniejszą częstotliwość spo-
tkań. Kpt. Brożek musiał przyjmować porażkę za porażką. Co ciekawe, w swym 
raporcie funkcjonariusz wyrażał obawę i wątpliwości, czy mimo wszystko nie 
naciskał zbytnio „Carlosa” w sprawie kontaktów z konsulatem i tym samym się 
nie zdradził715. Przekonywał, że chyba jednak nie – co dobrze wyglądało w ra-
porcie, ale nie musiało pokrywać się z rzeczywistością. Fakt zawarcia podobnych 
wątpliwości w urzędowym piśmie należy i tak uznać za rzadkość.

Niespokojna sytuacja w Polsce nie ułatwiała pracy operacyjnej, dodatko-
wo utrudnionej zachowaniem Millera. Dopiero 18 grudnia 1980 r. naczelnik 
Wydziału II KW MO złożył w warszawskiej centrali wniosek o założenie PP 

714 Ibidem, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO w Krakowie, ze 
spotkania z TW pseudonim „Carlos”, 27 X 1980 r., k. 222–226.
715 Ibidem, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KW MO w Krakowie, ze 
spotkania z TW pseudonim „Carlos”, 3 XI 1980 r., k. 229–231.
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w nowym mieszkaniu „Carlosa”716. Jednocześnie w analizach kontrwywiadu 
rodziły się szersze pomysły i przypuszczenia: sam dyrektor Departamentu II 
Zdzisław Sarewicz, w piśmie z 19 grudnia do KW MO w Krakowie, podkre-
ślał: „w świetle informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia sprawy kryptonim 
«Gruda» zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż niektóre z jednostek agentural-
nych naszej służby rekrutujące się spośród obywateli USA […] mogą współ-
pracować z rezydenturą placówkową CIA. W związku z powyższym uprzejmie 
proszę o spowodowanie dokonania wnikliwej oceny tajnych współpracowni-
ków tej kategorii, pozostających na łączności Wydziałów Waszej Komendy”717. 
Sprawa Millera budziła zatem żywe zainteresowanie kierowniczych kręgów SB, 
ucieleśniając najgorszą obawę każdej służby wywiadowczej i kontrwywiadowczej: 
strach przed dekonspiracją, dezinformacją i „podebraniem” agentów.

Samokrytyka Brożka nie zadowoliła warszawskiej centrali. W sporządzonej  
30 marca 1981 r. notatce służbowej znany nam już ppłk Henryk Połeć, jeden z wła-
mywaczy do mieszkania Millera, wyliczał „podstawowe niewłaściwości” w prowa-
dzeniu sprawy kryptonim „Gruda”: poświęcanie zbyt małej uwagi głównemu celowi 
– ustaleniu i udokumentowaniu faktycznej roli figuranta w relacjach z rezydenturą 
CIA; brak okresowych ocen i analiz; brak sprecyzowanej koncepcji wykorzystania 
Millera jako TW (głównie w kontekście zbudowania wiarygodnego systemu dezin-
formacji); brak działań w kierunku uzyskania materiałów kompromitujących Millera; 
a także niedociągnięcia w konspirowaniu spotkań. W związku z tym postanowiono 
sporządzić gruntowną analizę operacyjną, która uwzględniłaby sytuację życiową figu-
ranta (zamierzał teraz pozostać w Polsce jeszcze przez kilkanaście miesięcy, w związku 
z czym jego żona przewidywała powrót do PRL), a także ocenę dotychczasowych 
kontaktów, wykorzystywania PP, roli agentury itp. W pewnej mierze cofano się za-
tem do punktu wyjścia. Taka analiza miała na celu ustalenie, czy Miller mógł mieć 
wartość dla CIA i czy otrzymywał zadania wywiadowcze (zwłaszcza po dekonspira-
cji – np. ujawnianie innych współpracowników SB). Zamierzano również poszerzać 
wiedzę na temat jego wyjazdów zagranicznych i sieci kontaktów. Podkreślono też ko-
nieczność skuteczniejszej dezinformacji samego „Carlosa” – zasugerowania, że funk-
cjonariusze kontrwywiadu coraz bardziej mu ufają, polecono również podjęcie prób 
uzyskania „komprmateriałów”. W sumie zalecenia te nie wnosiły wiele nowego718.

716 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału II KW MO w Krakowie do naczelnika Wydziału I De-
partamentu II MSW, 18 XII 1980 r., k. 238.
717 Ibidem, Pismo dyrektora Departamentu II MSW do I zastępcy Komendanta Wojewódz-
kiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, 19 XII 1980 r., k. 241.
718 Ibidem, Notatka służbowa Henryka Połcia, starszego inspektora Wydziału I Departamentu 
II MSW, dotycząca sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 30 III 1981 r., 
k. 242–246.
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Rozwój sytuacji w kraju z pewnością wpłynął na tempo i jakość pracy kontrwy-
wiadu w tej sprawie. O pewnym marazmie służb świadczy fakt, że mimo repry-
mendy ze strony centrali w kolejnych miesiącach nie działo się wiele. Funkcjona-
riusze zaangażowani w rozpracowanie byli coraz bardziej skłonni przypuszczać, że 
kontakty Millera z konsulatem i ambasadą nie miały wywiadowczego charakteru. 
W notatce krakowskiego Wydziału II z 18 sierpnia 1981 r. dość naiwnie sugerowa-
no, że liczba spotkań z wicekonsulem Beltranem w zasadzie pokrywała się z tym, 
co „Carlos” mówił na spotkaniach z Brożkiem. Wydział, zapewne w kontrreakcji 
na pismo z Warszawy, wyraźnie chwalił przy tym sposób prowadzenia sprawy. Ry-
walizacja i niesnaski między centralą a terenem, widoczne w tych słownych prze-
pychankach, na pewno nie służyły prowadzeniu inwigilacji. Wydaje się przy tym, 
że krakowska KW MO była mniej podejrzliwa niż warszawska centrala. Notatka 
informowała także o przyczynach zwłoki w sprawie wyjazdu Millera: po pierwsze, 
czekał on na egzamin nostryfikacyjny, a po drugie, wdał się w poważny romans 
z pewną pracownicą krakowskiej służby zdrowia. Mimo to we wrześniu chciał na 
krótko udać się do USA, aby spotkać się z żoną719.

Wbrew zapowiedziom okazało się, że 9 września 1981 r. Miller wyjechał do 
USA na stałe. Czyżby wyolbrzymił swe uczucie do kochanki i wprowadził pol-
skie służby w błąd? Może o tym świadczyć fakt, że „Carlos” nie poinformował 
kpt. Brożka o przyjęciu pożegnalnym, które wydał (przybył na nie za to Bel-
tran)720. Czyżby Miller przekazał już CIA całą swą wiedzę o SB i otrzymał zgodę 
na wyjazd?

Kontrwywiad wciąż chyba jednak liczył, że „Orzeł” powróci. Dopiero w lu-
tym 1985 r. Departament II MSW zaproponował zaniechanie sprawy (do czasu 
ewentualnego przyjazdu Millera do Polski, gdzie przebywali krewni jego i żony) 
oraz złożenie materiałów do archiwum, ale z zastrzeżeniem możliwości ich wy-
korzystania przez inne jednostki MSW721. W związku z tym 17 lutego krakow-
ski Wydział II KW MO wystąpił do kierownictwa Departamentu z formalnym 
wnioskiem o zaniechanie sprawy722. Wniosek przyjęto.

Kim tak naprawdę był Juan Miller? Przebiegłym „Orłem”? Wystraszonym 
„Carlosem”? Zwykłym studentem, który próbował „dryfować” i nie narazić się 
nikomu? Podwójnym agentem? Ofiarą podejrzliwości kontrwywiadu?

719 Ibidem, Informacja Marka Pawlusa, starszego inspektora zastępcy Sekcji I Wydziału I KW 
MO w Krakowie, 18 VIII 1981 r., k. 248–250.
720 Ibidem, Wydział I Departamentu II, Streszczenie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryp-
tonim „Gruda”, II 1985 r., k. 251–254.
721 Ibidem.
722 AIPN, 0364/93, Wniosek o zaniechanie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim 
„Gruda”, 17 II 1985 r., k. 2.
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Warianty wyjaśnienia podwójnego życia Juana Millera mogą być różne. Moż-
na byłoby zakładać, że:

– był i „Orłem”; i „Carlosem” (podwójny agent),
– nie był „Orłem” (nie współpracował z Amerykanami),
–  nie był prawdziwym „Carlosem” (podjął współpracę z polskim kontrwywia-

dem w ramach zadań przydzielonych przez CIA),
– Amerykanie wiedzieli (lub nie wiedzieli) o jego współpracy z SB,
– Miller dezinformował stronę polską, amerykańską – lub obie.
Ciekawe w sprawie Millera jest to, że w całkiem prawdopodobnym wariancie 

obie strony – amerykańska i polska – mogły zdawać sobie sprawę, że Ameryka-
nin współpracował z tą drugą. Podwójna tożsamość „Orła”-„Carlosa” była naj-
pewniej znana i jednym, i drugim. Jeśli więc mówi się o istnieniu „podwójnych 
agentów”, w tym wypadku mielibyśmy do czynienia z podwójną dekonspiracją. 
Co znamienne, być może Miller w pełni nie zdawał sobie nawet z tego sprawy. 
A może doskonale rozumiał swą sytuację i uprawiał skuteczną dezinformację 
polskich służb? Jest jeszcze możliwe, że miał dość obu stron i zawiłej gry wy-
wiadów, pragnąc jedynie wyjechać wreszcie z niegościnnej Polski, co przecież 
sugerowały raporty SB. Bez weryfikacji materiałów amerykańskich nie rozstrzy-
gniemy w pełni tego sporu. A zdobycie tych materiałów na razie nie jest możliwe.

4.5. Działalność polityczno-propagandowa ambasad
Polskie służby kontrwywiadowcze nie czyniły wyraźnego rozgraniczenia mię-

dzy wywiadowczą/szpiegowską działalnością placówek dyplomatycznych a ich 
aktywnością na polu „dywersji ideologicznej”. Przekonywano, że „penetracja 
wywiadowcza oraz oddziaływanie ideologiczne to dwa elementy polityki wza-
jemnie się uzupełniające. Przy tym trudno wskazać nadrzędność jednego z nich 
względem drugiego, bowiem aby skutecznie oddziaływać na przeciwnika w sfe-
rze ideologii, trzeba znać jego czułe strony”. Podkreślano zbieżność celów obu 
form działalności i współpracę między uprawiającymi je dyplomatami723. Mimo 
to należy podkreślić, że zwalczanie propagandy – przynajmniej w rozumieniu 
tego pojęcia przez SB – nie należało i nie należy do kanonu „klasycznych” zadań 
kontrwywiadu. Wynikało ono raczej z balastu ideologicznego PRL.

W tym kontekście w dokumentacji wytworzonej przez służby kontrwywia-
dowcze stale obecny jest wątek propagandowo-ideologiczny i formułowane są 
przestrogi wobec szerzenia się prozachodniej propagandy, mającej zaszczepić 

723 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 18).
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w polskim społeczeństwie niechęć do komunizmu, a sympatię do kapitalizmu. 
Propagandę tę strona polska traktowała jako jeden z przejawów „antysocjalistycz-
nej” działalności „wrogów politycznych” – tak jak np. inicjatywy opozycyjne. 
(Dokument nr 116)

Według SB państwa zachodnie realizowały tę propagandę przede wszystkim 
za pośrednictwem placówek kulturalnych i naukowych (British Council, czytel-
nie francuskie, lektoraty, a także oferowane przez zagraniczne instytucje stypen-
dia i staże) oraz mediów (z RWE na czele). Roli ambasad nie postrzegano na tej 
płaszczyźnie jako pierwszoplanowej, dlatego zagadnienie to interesuje nas w mniej-
szym stopniu. Niemniej i ambasady „kusiły” polskich petentów zachodnią kultu-
rą (choćby samym wyposażeniem placówki), rozsyłały też po całej Polsce pisma, 
periodyki, książki. PRL-owskie służby – tak samo jak w wypadku tematów stricte 
szpiegowskich – dążyły do możliwie pełnej kontroli tego typu działań. W ten spo-
sób SB traktowała dyplomatów nie tylko jako potencjalnych szpiegów, lecz także 
jako „żołnierzy” wojny ideologicznej, którą Zachód miał wydać Wschodowi.

I na tym polu służby musiały zmierzyć się z trudnościami nie do przezwy-
ciężenia. Na poziomie podstawowym „propagandowe promieniowanie” każdej 
zachodniej ambasady wynikało po prostu z faktu istnienia takiej placówki. Sama 
jej obecność stanowiła pewnego rodzaju okno na świat, oferowała Polakom moż-
liwość zetknięcia się z inną rzeczywistością, postrzeganą najczęściej jako atrakcyj-
niejsza niż polska. To naturalne przyciąganie zachodniej kultury oddziałującej 
poprzez placówki dyplomatyczne tak opisywał, na przykładzie francuskim, bo-
hater powieści Antoniego Libery Madame, kilkunastoletni chłopak: „kiedy prze-
kroczyłem próg sławnej rezydencji (masywna, dwupiętrowa, kryta dachówką 
willa, na oko: lata trzydzieste), rzeczywiście, wstąpiłem jak gdyby w inny świat. 
To już nie tylko zapach czy jakiś drobiazg […] odróżniały to wnętrze od nawet 
najbardziej szykownych i reprezentacyjnych miejsc, jakie mi się zdarzyło poznać 
w ludowym państwie. Tu wszystko było inne, i to fundamentalnie, począwszy 
od podłogi wyścielanej chodnikiem purpurowo-błękitnym, przez śnieżno-białe 
ściany podświetlane przemyślnie małymi reflektorami, tak aby wyeksponować 
wiszące na nich ozdoby (reprodukcje obrazów, zdjęcia Paryża, plakaty), przez 
nowoczesne sprzęty o przyjemnych kolorach i harmonijnych kształtach, po róż-
norodną resztę sutego wyposażenia. Wzrok, na czymkolwiek spoczął, dziwił się, 
nie poznawał, odkrywał inną materię – jakby z innej planety”724.

Takich wrażeń nie mogła powstrzymać choćby najbardziej wymyślna kom-
binacja operacyjna kontrwywiadu. Świadectwem tej bezsilności są wnioski 

724 A. Libera, Madame, Warszawa 2001, s. 232–234.



509

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

zawarte w pracy dyplomowej funkcjonariusza Departamentu II z 1978 r., 
który pisał, że już samo „prezentowanie oficjalnych poglądów w kontaktach 
ze społeczeństwem polskim” implikowało „destrukcyjny wpływ” danej pla-
cówki na obywateli PRL725. MSW w tej ideologicznej walce stało na straconej 
pozycji.

Personel dyplomatyczny nie tylko szerzył „wrogą propagandę”, lecz tak-
że – z racji możliwości dotarcia do różnych środowisk – badał jej skuteczność 
i wpływy w polskim społeczeństwie. W interesującym nas okresie najbardziej 
aktywne na tym polu pozostawały ambasady USA i Wielkiej Brytanii. Według 
MSW ta aktywność systematycznie wzrastała: jeśli w 1957 r. tylko jeden pra-
cownik amerykańskiej placówki zajmował się tego rodzaju działalnością, to 
dziesięć lat później zespół rozrósł się do czterech dyplomatów i dwunastu osób 
personelu pomocniczego726. Polskie służby nie miały przy tym wątpliwości, że 
wydział prasowo-kulturalny ambasady był ekspozyturą „organu wojny psycho-
logicznej” – USIA (United States Information Agency, Agencji Informacyjnej 
Stanów Zjednoczonych). Brytyjczycy z kolei w swej propagandowej działalności 
wykorzystywali duże możliwości British Council. W połowie lat sześćdziesiątych 
instytucja ta prowadziła kartotekę ok. sześciuset zarejestrowanych użytkowników, 
regularnie wizytowała też szkoły i kursy języka angielskiego, nad którymi sprawo-
wała patronat727.

Duże możliwości działania British Council potwierdzają źródła brytyjskie 
z początku lat osiemdziesiątych. Jak podkreślano, w Warszawie instytucja ta 
cieszyła się największą swobodą w całym bloku wschodnim. Budżet polskie-
go oddziału British Council był w tym czasie piąty pod względem wielkości 
spośród wszystkich tego typu placówek (po RFN, Francji, Włochach i Hisz-
panii)728. Jak widać, Brytyjczycy zdawali sobie sprawę z szerokich możliwości 
działania w Polsce i pragnęli je wykorzystać. Dostrzegali również wyjątkowe 
zapotrzebowanie Polaków na dostęp do zachodniej kultury. Trzeba jednak pa-
miętać, skąd owa wyjątkowość wynikała: otóż w przeciwieństwie do rozwiązań 
stosowanych w innych krajach Europy Wschodniej, formalne związki British 

725 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 87–90.
726 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 17–18.
727 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat propagandowej dzia-
łalności ambasad i konsulatów USA, Wielkiej Brytanii i Francji, [1963 r.], k. 51–59.
728 TNA, BW 51/29, Raport centrali British Council o działalności oddziału w Polsce,  
8 XII 1982 r., b.p.
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Council z ambasadą były słabsze, a pracowników placówki nie wciągano na 
listę dyplomatów powiązanych z wydziałem kulturalnym przedstawicielstwa 
dyplomatycznego. Stosunkowa swoboda działania wynikała zatem z pewnych 
ustępstw. Jak jednak zauważał ambasador Cynlais M. James, w praktyce British 
Council blisko, choć mniej formalnie, współpracował z ambasadą. Ustępstwa 
w pewnej mierze były zatem fikcyjne, choć brak statusu dyplomatycznego pra-
cowników BC ułatwiał im kontakty z Polakami729.

Wraz z upływem czasu i słabnięciem ideologicznego przyciągania komuni-
zmu zmieniały się także oceny kontrwywiadu odnośnie do propagandowych 
działań (i sukcesów) dyplomatów. Jak przekonywał w 1964 r. zastępca naczel-
nika Wydziału VIII Departamentu II MSW, jednym z podstawowych zadań 
zachodnich ambasad było „sianie zamętu ideologicznego w społeczeństwie”. 
Podstawową formą takiego „siania” były rozmowy z Polakami, a także przedsię-
wzięcia kulturalne (wystawy) i aktywność bibliotek730. W okresie schyłkowego 
PRL funkcjonariusze pośrednio dawali świadectwo skuteczności tych działań: 
jak przekonywano w materiałach szkoleniowych MSW, dyplomatom nie cho-
dziło już tylko o umacnianie prozachodniej orientacji Polaków, ale wręcz o „roz-
wój progresywnej ewolucji [!] ku demokracji typu zachodniego, w ramach bloku 
państw socjalistycznych”731.

Dekadę wcześniej popularne w opracowaniach resortowych stało się okre-
ślanie tej płaszczyzny działań ambasad jako „wojny psychologicznej”732. Warto 
dodać, że po raz pierwszy termin ten zastosowano podczas II wojny światowej 
w odniesieniu do hitlerowskich Niemiec. Został on następnie rozpowszech-
niony w okresie zimnej wojny dla określenia rywalizacji ideologiczno- 
-propagandowo-politycznej między blokami. Według definicji Paula M.A. 
Linebargera, zawartej w jego pracy Wojna psychologiczna z 1948 r., działalność 
ta miała polegać na planowym użyciu wszelkich form przekazu w celu wy-
warcia określonego wpływu na poglądy, emocje czy działania pewnej grupy, 
środowiska – np. do obniżenia morale wrogiego kraju przez osłabianie jego 

729 Ibidem, Pisma ambasadora Wielkiej Brytanii w Warszawie do Departamentu Stosunków 
Kulturalnych Foreign Office w sprawie wizyty dyrektora generalnego British Council w Polsce, 
13 X 1981 r., b.p.
730 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 98.
731 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 10).
732 Zob. np. AIPN, 001708/555, Józef Tarasiuk, Działalność ambasady USA na odcinku dywer-
sji ideologicznej, Legionowo 1978, b.p. (s. 6–8).
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ideologicznej tożsamości, podrywanie zaufania ludności do swych władz, sia-
nie defetyzmu itp.733

Jak trafnie oceniały polskie służby, wojna psychologiczna miała być pokojo-
wym sposobem osiągnięcia podstawowego celu Zachodu – likwidacji bloku ko-
munistycznego734. Przy takich definicjach nie może więc dziwić, że kontrwywiad 
podchodził do tej problematyki bardzo poważnie. Narzędziami wojny ideolo-
gicznej były przede wszystkim środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, 
film, a także programy wymiany naukowej czy kulturalnej mogące kształtować 
opinie grupy docelowej. Sfery te częściowo pokrywały się z aktywnością ambasad 
– głównie pionów kulturalnych i prasowych.

Specyfika relacji PRL–RFN, realizowanych w cieniu wojennej przeszłości 
i polityczno-ideologicznych uwarunkowań zimnej wojny, sprawiała, że kontrwy-
wiad wyszukiwał przejawy „dywersji ideologicznej” uprawianej przez zachodnio-
niemieckich dyplomatów ze szczególną determinacją. W inwigilację tego typu 
działań angażowano proporcjonalnie więcej wysiłków niż wobec innych państw 
zachodnich. Zachodnioniemieckie Przedstawicielstwo Handlowe już od mo-
mentu powstania było oskarżane o prowadzenie propagandowych akcji. Miał je 
nadzorować szef placówki, Bernd Mumm von Schwarzenstein, przede wszystkim 
przy pomocy niemieckich korespondentów pracujących w Warszawie735. Pro-
paganda ta miała polegać na reklamowaniu aktywności Przedstawicielstwa – co 
było przecież zupełnie naturalne. Ponadto Departament II MSW zwracał w lu-
tym 1964 r. uwagę, że Schwarzenstein kontaktował się z ambasadorami państw 
zachodnich w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących interpretacji bieżą-
cych wydarzeń politycznych w Polsce. Podkreślano zwłaszcza rozmowę z ame-
rykańskim ambasadorem Johnem Cabotem, do której doszło 7 stycznia tego 
roku736. Takie konsultacje również należały do standardowych działań przedsta-
wicielstw dyplomatycznych – różnica polegała na tym, że w teorii Przedstawiciel-
stwo nie interesowało się polityką.

Wzmożenie zachodnioniemieckiej aktywności dyplomatycznej nastąpiło po 
utworzeniu pełnoprawnej ambasady RFN w Warszawie na początku lat siedem-
dziesiątych. Implikowało ono automatycznie wzrost nieufności PRL-owskich 
służb specjalnych i zwiększenie liczby oskarżeń o działania dywersyjne. Według 

733 Zob. P.M.A. Linebarger, Psychological Warfare, Washington 1948 (2 wyd.: New York 1954).
734 AIPN, 001708/555, Józef Tarasiuk, Działalność ambasady USA na odcinku dywersji ideolo-
gicznej, Legionowo 1978, b.p. (s. 6–8).
735 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja nr 44 Departamentu II MSW dotycząca działalności 
Przedstawicielstwa Handlowego RFN w Warszawie, 6 II 1964 r., k. 18.
736 Ibidem.
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MSW ambasada, a zwłaszcza jej wydział prasowo-kulturalny, stanowiła pod-
stawowy element realizacji niemieckiej polityki Ostforschung – czyli polityki 
kulturalno-naukowej, mającej uzasadniać „imperialistyczne” zapędy niemiec-
kiego państwa w regionie Europy Wschodniej – m.in. przez „destrukcyjną” 
propagandę737.

Szczególnymi „zasługami” na polu tej ostatniej miał, według kontrwywiadu, 
wykazać się pierwszy kierownik pionu kulturalnego (w randze I sekretarza am-
basady) dr Wiprecht von Treskow738. Szacowano, że dyplomata nawiązał aż ok. 
tysiąca kontaktów z Polakami oraz utrzymywał relacje z najważniejszymi ośrod-
kami akademickimi w Polsce. Propagandowe cele referat kulturalny ambasady 
osiągał dzięki rozbudowie polityki stypendialnej (rozszerzanie wymiany osobo-
wej w zakresie nauki, sportu, kultury), upowszechnianiu znajomości języka nie-
mieckiego w Polsce, organizowaniu różnego typu imprez kulturalnych (wystawy, 
kiermasze, pokazy), a także współpracy z Kościołem katolickim. Główny obiekt 
„indoktrynacji” stanowiło środowisko akademickie oraz ogólnie inteligencja739. 
Ponownie wypada podkreślić, że takie działania należą do oczywistych zadań 
pionów kulturalnych wszystkich ambasad na świecie.

Kontrwywiad notował liczne przykłady działalności von Treskowa, które 
uważał za realizację tej propagandowej taktyki. Na przykład zarejestrowano, że 
w 1973 r. zachodnioniemiecka placówka rozesłała do różnych instytucji i przed-
siębiorstw polskich ofertę wyjazdu i pracy w RFN. Jeśli tak było naprawdę, sta-
nowiłoby to rzeczywiste wykroczenie poza standardowe zadania dyplomatyczne. 
We wrześniu tego roku do najważniejszych szkół wyższych przekazano z kolei 
„notatki informacyjne” o możliwościach atrakcyjnych stypendialnych wyjaz-
dów do Niemiec – co było już czymś całkowicie normalnym. Za to w kwietniu 
1974 r. z inicjatywy ambasady doszło do serii spotkań z kierownikami polskich 
katedr germanistyki i instytutów filologii germańskiej. W tym czasie dzięki za-
biegom von Treskowa Fundacja im. Aleksandra von Humboldta podarowała ka-
tedrze germanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyposażenie 

737 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 34).
738 Wobec von Treskowa kontrwywiad prowadził SOS kryptonim „Graf ”, zob. AIPN, 
003090/38 t. 1, k. 1–97.
739 AIPN, 01211/87, Analiza Wydziału III Departamentu II MSW dotycząca działalności za-
chodnioniemieckich służb specjalnych z pozycji ambasady RFN w Warszawie, 10 IV 1982 r., 
k. 30–31; AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływa-
nia przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej 
Niemiec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 37–47).
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laboratorium językowego. Zarazem każdego roku ambasada RFN wypożycza-
ła różnym polskim podmiotom (również prywatnym) kilkaset filmów doku-
mentalnych i edukacyjnych, rozsyłała ponadto po kilka tysięcy broszur, książek 
i biuletynów740.

Realizując strategię Ostforschung, ambasada RFN miała nie tylko godzić 
w dobre imię PRL, ale także promować wśród Polaków wizerunek „nowych Nie-
miec”, jak również, na ogólniejszym poziomie, kształtować pożądane przez Bonn 
poglądy i postawy (promocja konsumpcyjnego stylu życia, krytycyzmu wobec 
ustroju socjalistycznego, podważanie zaufania do władz PRL czy też propagowa-
nie idei zachodniej demokracji). W tych dążeniach ambasada współpracowała 
m.in. z Fundacją im. Aleksandra von Humboldta, Niemiecką Służbą Wymiany 
Akademickiej (Deutsche Akademische Austauschdienst – DAAD), Niemieckim 
Towarzystwem Badawczym (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), To-
warzystwem Carla Duisburga (Carl Duisberg Gesellschaft – CDG), rozgłośnią 
Deutsche Welle oraz Radiem Wolna Europa741.

Wydaje się, że to, co oburzało MSW, cieszyło środowiska, do których ofer-
ta była kierowana. Niewątpliwie rzeczywisty wymiar propagandowy tego typu 
posunięć (np. wśród rozsyłanych publikacji nie brakło danych dotyczących po-
ziomu życia w Niemczech) mógł stanowić po prostu efekt uboczny tej informa-
cyjnej aktywności. Nie było winą RFN, że jako państwo znacznie bogatsze od 
Polski budziła fascynację i postrzegano ją jako atrakcyjną. Tych zastrzeżeń nie 
brała pod uwagę SB, skupiając się wyłącznie na politycznych celach tej „imperia-
listycznej” propagandy.

W SB zauważano, że w swej „destrukcyjno-politycznej działalności” amba-
sada RFN – co odróżniało ją od innych – skupiała się na kontrolowanym sty-
mulowaniu tendencji emigracyjnych do RFN (poprzez politykę wizową) oraz 
ewidencjonowaniu osób, które posiadały niemieckie obywatelstwo przed zakoń-
czeniem II wojny światowej (lub podpisały volkslistę)742. Działania te miały sta-
nowić grunt pod przyszłe próby zalegalizowania mniejszości niemieckiej w PRL, 

740 AIPN, 01211/87, Analiza Wydziału III Departamentu II MSW dotycząca działalności za-
chodnioniemieckich służb specjalnych z pozycji ambasady RFN w Warszawie, 10 IV 1982 r., 
k. 30–31; AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływa-
nia przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej 
Niemiec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 40–43).
741 AIPN, 001708/305, Marek Gromulski, Destrukcyjne oddziaływanie na społeczeństwo polskie 
ambasady RFN w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem działalności referatu prawno- 
-konsularnego, [czerwiec 1977 r.], b.p. (s. 29–36).
742 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 17–18).
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do czego nie chciały dopuścić polskie władze. Problem ten – rzeczywiście wyjąt-
kowy na tle relacji Polski z innymi krajami zachodnimi – odgrywał dużą rolę aż 
do 1989 r. – jeśli nie dłużej743. Dążeniom do legalizacji towarzyszyły próby wspie-
rania mniejszości: podnoszenie kwestii jej istnienia, liczebności, praw czy też 
wywieranie nacisków związanych z akcją łączenia rodzin. Co charakterystyczne, 
w latach siedemdziesiątych ambasada RFN miała prawo jedynie do ograniczonej 
liczby interwencji w sprawach wyjazdowych i dążyła do zniesienia restrykcyjnych 
limitów744.

Za szczególnie niebezpieczne uznano w MSW rozprowadzanie materiałów 
propagandowych (np. na temat łączenia rodzin czy próbujących rozbudzić 
nastroje narodowe) i ankiet (dla ubiegających się o emeryturę, rentę, pomoc 
socjalno-materialną; dla osób, których małżonkowie odmówili powrotu do kra-
ju; oraz dla starających się o wyjazd na stałe do RFN). Do ankiety dołączany był 
specjalny formularz (tzw. Erklärung), w którym wypełniający miał oświadczyć, 
że nigdy nie zmieniał przynależności państwowej i nadal był Niemcem. Mate-
riały te rozprowadzano pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu 
uniknięcia konfiskaty) albo wręczano podczas spotkań w ambasadzie. W 1976 r. 
pion kulturalny placówki wysłał pocztą 1300 takich ankiet (część adresaci mie-
li rozpowszechniać dalej). Jak oceniał kontrwywiad, ambasada RFN nie miała, 
zgodnie z konwencją wiedeńską, prawa do tego typu praktyk745. 

Warto zwrócić uwagę na wzmiankowany już fakt, że odpowiedzi na szcze-
gółowe pytania zawarte w ankiecie stanowiły świetną bazę danych. Specyfika 
niemiecka sprawiała zatem, że w „dywersję ideologiczną” angażował się, obok 
pionu kulturalnego, również referat prawno-konsularny – największa jednost-
ka ambasady, licząca w połowie lat siedemdziesiątych 42 pracowników (14 de-
legowanych i 28 miejscowych). Referat obsługiwał ok. 90 proc. interesantów, 
których dziennie przybywało do ambasady średnio 300–500 (latem nawet do 
1200). W sumie rocznie placówka obsługiwała w tym czasie ponad 90 tys. 
interesantów (84 tys. sam referat prawno-konsularny)746. Według szacunków 
SB tylko w latach 1974–1976 ambasada wydała obywatelom polskim ponad 
208 tys. wiz747. Większość spraw załatwiał miejscowy personel administracyjny; 

743 Zob. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 462–475, 531–548, 697–718.
744 AIPN, 001708/305, Marek Gromulski, Destrukcyjne oddziaływanie na społeczeństwo 
polskie ambasady RFN w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem działalności referatu 
prawno-konsularnego, [czerwiec 1977 r.], b.p. (s. 29–36).
745 Ibidem, s. 44–45, 50–52.
746 Ibidem, s. 29–36.
747 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 17–18).
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niemieccy pracownicy skupiali się na niektórych, ciekawszych z ich punktu 
widzenia przypadkach748.

To właśnie dzięki tym licznym bezpośrednim spotkaniom referat mógł na-
ciskać na przybywających petentów, ubiegających się o wyjazd do RFN. Pion 
ten wydawał dokumenty stwierdzające narodowość niemiecką oraz gwarantu-
jące otrzymanie wiz wyjazdowych – co było ważnym instrumentem wpływania 
na postawy obywateli polskich. Niekiedy oferowano je nawet tym, którzy o to 
nie występowali, np. w latach 1973–1975 na teren województwa olsztyńskiego 
wysłano 1706 promes wizowych, choć tylko 790 osób z tej grupy ubiegało się 
o wyjazd emigracyjny, a 61 w ogóle nie składało żadnych wniosków749.

Ważnym propagandowym elementem działalności placówki było poza tym 
materialne wiązanie obywateli polskich pochodzenia niemieckiego z RFN po-
przez system zapomóg i dotacji, mających pobudzać separatystyczne nastroje. 
Pieniądze kierowano do osób ubiegających się o emigrację. Kontrwywiad sza-
cował, że w latach 1972–1975 ambasada przekazała drogą pocztową prawie 
1,5 mln zł. Suma ta nie obejmowała innych sposobów przekazywania pomocy. 
Jak przyznawało MSW, działania ambasady przynosiły konkretne efekty: rosła 
liczba podań o emigrację (w 1973 r. sięgnęła 180 tys.), a także liczba osób, 
które przy poborze do WP deklarowały przynależność do narodu niemieckiego 
(w 1970 r. było to 141 osób, w 1973 r. – już 309; liczby były zatem niewiel-
kie, ale tendencja wyraźna). Zwiększała się ponadto grupa obywateli polskich, 
którzy oficjalnie odmówili powrotu do kraju z czasowego pobytu w RFN (226 
osób w 1970 r., 507 w 1972 r.). Zwracano przy tym uwagę na desperację nie-
których osób pragnących wyemigrować750. Należy jednak dodać, że zwiększe-
nie tych liczb wynikało przede wszystkim z ogólnej liberalizacji reżimu za rzą-
dów Edwarda Gierka, również w zakresie możliwości wyjazdowych na Zachód.

Amerykańską instytucją koordynującą zadania „wojny psychologicznej” była 
powstała w 1953 r. USIA – Agencja Informacyjna Stanów Zjednoczonych, kon-
trolowana przez Departament Stanu i Senat. To jej podlegała chociażby nadają-
ca w 36 językach rozgłośnia „Głos Ameryki”. USIA posiadała w latach siedem-
dziesiątych placówki w 108 krajach, zatrudniające ok. 9 tys. osób. Zagraniczną 
działalność USIA organizowała Służba Informacyjna Stanów Zjednoczonych 
– USIS (United States Information Service). USIA współdziałała jednocześnie 

748 AIPN, 001708/305, Marek Gromulski, Destrukcyjne oddziaływanie na społeczeństwo 
polskie ambasady RFN w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem działalności referatu 
prawno-konsularnego, [czerwiec 1977 r.], b.p. (s. 37–43).
749 Ibidem, s. 44–48.
750 Ibidem, s. 57–60.
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z Wydziałem Propagandy Pentagonu, CIA i DIA. Od czasu prezydentury Johna 
F. Kennedy’ego dyrektor Agencji był stałym gościem na obradach National Se-
curity Council – Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na terenie Polski Agencja 
działała zupełnie legalnie, wydając miesięcznik „Ameryka” w nakładzie 33 tys. 
egz. (na podstawie porozumienia między USA a PRL). Jak obliczano w MSW, 
w 1976 r. przy amerykańskich przedstawicielstwach dyplomatycznych na świe-
cie funkcjonowało ponad trzysta placówek podlegających USIS751.

Informacje te było o tyle łatwo zdobyć, że nie stanowiły tajemnicy752. Jak dodawał 
– już od siebie – kontrwywiad, ambasady USA w państwach bloku wschodniego 
stanowiły jeden z najważniejszych organów prowadzących „wojnę psychologiczną”. 
Zauważano powszechną praktykę zatrudniania pracowników USIA/USIS w wydzia-
le kulturalno-prasowym warszawskiej ambasady: zdaniem kontrwywiadu w Polsce 
niemal wszyscy pracownicy pionu kulturalno-prasowego należeli do Agencji. Stano-
wiło to wyraźną różnicę w porównaniu z pomysłami brytyjskimi – jak wiemy, Brytyj-
czycy w „walce propagandowej” wykorzystywali formalnie niezależny od ambasady 
i niecieszący się przywilejami dyplomatycznymi British Council. Różnica wynikała 
również z tego, że Amerykanom nie udawało się po prostu przekonać polskich władz 
do udzielenia zgody na powołanie analogicznej instytucji.

Wydział kulturalno-prasowy amerykańskiej placówki w Warszawie został wy-
odrębniony w 1955 r., na fali postępującej odwilży, implikującej wzrost moż-
liwości działania zachodnich przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce. 
Wcześniej jego funkcje spełniał attachat prasowy. Struktura ta systematycznie 
się rozrastała: w 1970 r. zatrudniano 6 Amerykanów i 10 obywateli polskich, 
a siedem lat później – już 12 pracowników amerykańskich i aż 23 Polaków na 
stanowiskach tłumaczy, bibliotekarzy i kierowców. Wydział tworzyli: kierownik 
attachatu w randzie I sekretarza lub radcy, kierownik ds. kulturalnych (w randzie 
I sekretarza), attaché prasowy (w randze II sekretarza), attaché ds. nauczania ję-
zyka angielskiego (w randze II sekretarza), pomocnik urzędnika ds. kulturalnych 
(w randzie III sekretarza), pomocnik attaché prasowego oraz pomocnik attaché 
kulturalnego (w randzie II lub III sekretarza). Filie wydziału działały w konsula-
tach w Poznaniu i Krakowie753.

751 AIPN, 001708/555, Józef Tarasiuk, Działalność ambasady USA na odcinku dywersji ideolo-
gicznej, Legionowo 1978, b.p. (s. 14, 17–21, 29, 31).
752 Zob. np. opracowanie z epoki – R. Elder, The Information Machine. The United States Infor-
mation Agency and American Foreign Policy, Syracuse 1968; zob. też N.J. Cull, The Cold War and 
the United States Information Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 1945–1989, 
Cambridge 2009.
753 AIPN, 001708/555, Józef Tarasiuk, Działalność ambasady USA na odcinku dywersji ideolo-
gicznej, Legionowo 1978, b.p. (s. 42–45).
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Podobnie jak inni dyplomaci, pracownicy pionu kulturalno-prasowego sku-
piali się na nawiązywaniu ciekawych kontaktów z Polakami i pogłębianiu więzi ze 
środowiskami politycznymi, społecznymi czy kulturalnymi, przez organizowanie 
przyjęć, wystaw, pokazów filmowych, prelekcji, dyskusji, a jednocześnie popiera-
nie wymiany naukowej, młodzieżowej czy kulturalnej. Jak podkreślano w infor-
macji Departamentu II MSW z 1965 r., głównym elementem propagandowych 
działań tego pionu była działalność kulturalna i informacyjna, co skądinąd było 
dość oczywiste. Działalność ta, oprócz bezpośrednich kontaktów z Polakami, re-
alizowała się przez międzynarodową wymianę osobową (silnie ograniczaną przez 
stronę polską), pomoc w nauczaniu języka angielskiego oraz bezpłatny kolportaż 
wydawnictw. Cel, według MSW, był jeden: ideologiczne drążenie od wewnątrz 
państw bloku wschodniego754.

Jednym z elementów tego drążenia była akcja wypożyczania filmów, która 
nabrała rozmachu od 1962 r. Ten wzrost wiązał się z faktem, że polskie instytucje 
wręcz zlecały lub sugerowały podległym im jednostkom korzystanie z filmoteki 
ambasady. W 1965 r. takie zalecenia sformułowały m.in.: Stowarzyszenie Ar-
chitektów Polskich (SARP), Rada Główna Naczelnej Organizacji Technicznej 
(NOT), Zarząd Muzeów Ministerstwa Kultury, Centralny Zarząd Dróg Publicz-
nych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji i Zjednoczenie Biur 
Projektowych Budownictwa755. Dlaczego tendencja ta rozwinęła się akurat od 
początku lat sześćdziesiątych? Być może wynikało to z faktu skutecznego ograni-
czenia w tym czasie możliwości wyjazdów do USA, zwiększonych na krótko po 
1956 r., wraz ze stypendiami Fundacji Forda i Fulbrighta756. Filmy miały choć 
w części zrekompensować Polakom to ograniczenie.

W sporządzonym w połowie 1964 r. przez SB wykazie instytucji i osób z tere-
nu województwa warszawskiego (poza Warszawą), które regularnie wypożyczały 
amerykańskie filmy ze znajdującej się w ambasadzie USA mediateki, znalazło się 
29 pozycji: niejaki ks. Pytel (Czerwińsk), ks. Czesław Banaszkiewicz (Warka), 
ojcowie kapucyni w Zakroczymiu, Zarząd Powiatowy ZMW z Grodziska Ma-
zowieckiego, TPD z Grodziska Mazowieckiego, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 

754 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca rozpowszechniania 
filmów amerykańskich przez ambasadę USA, 21 IX 1965 r., k. 86–88 (błędna paginacja); AIPN, 
01062/35, t. 5, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat rozpowszechniania fil-
mów amerykańskich przez ambasadę USA, 2 IX 1965 r., k. 327–329.
755 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca rozpowszechniania 
filmów amerykańskich przez ambasadę USA, 21 IX 1965 r., k. 86–88 (błędna paginacja); AIPN, 
01062/35, t. 5, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat rozpowszechniania fil-
mów amerykańskich przez ambasadę USA, 2 IX 1965 r., k. 327–329.
756 Więcej na ten temat zob. w: P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi…, s. 97–111.
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Prezydium PRN w Grodzisku Mazowieckim, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” (z siedzibą w Karolinie), szkoła podstawowa i liceum w Kro-
śniewicach, szkoła podstawowa i liceum im. Dąbrowskiego w Kutnie, Zakład dla 
Niewidomych w Laskach, Muzeum Narodowe w Łowiczu, szkoła podstawowa 
i liceum w Mogielnicy, Wydział Oświaty i Kultury Prezydium PRN w Otwocku, 
szkoła podstawowa nr 4 w Otwocku, sanatorium im. Dzierżyńskiego w Otwocku, 
klub „Marabut” przy Płockim Domu Kultury, Płockie Przedsiębiorstwo Robót 
Mostowych, Międzynarodowy Klub Kultury w Płocku, Powiatowy Dom Kultu-
ry w Piastowie, Koło Zakładowe SIMP przy Zakładach 1 Maja w Pruszkowie, 
Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
„SIMP” przy Centralnym Biurze Konstrukcji Obrabiarek w Pruszkowie, zasad-
nicza szkoła zawodowa w Rykach, „Caritas” w zakładzie wychowawczym w Stru-
gach, Zakłady Mechaniczne „Ursus”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Warce, zakład dla umysłowo upośledzonych w Walentowie, Instytut Mecha-
niki i Elektryfikacji Rolnictwa w Kłudzienku, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
PKS w Płocku oraz Powiatowy Dom Kultury w Sokołowie Podlaskim. Co cie-
kawe, znaczna część tych podmiotów to instytucje państwowo-administracyjne,  
a nawet władze lokalne757.

Rok później, według wiedzy kontrwywiadu, wydział kulturalno-prasowy dys-
ponował ponad sześciuset tytułami filmów, opracowanych głównie przez USIA. 
Produkcje te wypożyczano bezpłatnie. Według SB pod „niewinnymi” tytułami, 
sugerującymi naukową lub dydaktyczną treść, przemycano wątki propagandowe, 
gloryfikujące amerykańskie osiągnięcia i styl życia. Większość z tych produkcji 
miała polską ścieżkę dźwiękową. Korzystało z nich w sumie ok. pięciuset insty-
tucji i organizacji polskich. Do najaktywniejszych należały wciąż domy kultu-
ry, szkoły i organizacje młodzieżowe. Zaskakująco mało aktywne były placówki 
naukowe (np. na 140 odbiorców w Warszawie przypadało tylko 21 instytucji 
naukowych i 11 stowarzyszeń naukowo-technicznych)758.

Co charakterystyczne, wypożyczający nie skupiali się tylko na filmach zwią-
zanych z ich statutowymi zainteresowaniami; starali się wypożyczać po prostu 
jak najwięcej. Na przykład Technikum Samochodowe w Grodzisku Mazowiec-
kim skorzystało ogółem z 78 filmów, z których tylko cztery dotyczyły pojazdów 

757 AIPN, 0201/159, t. 1, Wykaz instytucji i osób wypożyczających filmy z ambasady USA 
w Warszawie, [czerwiec? 1964], k. 2–3.
758 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca rozpowszechniania 
filmów amerykańskich przez ambasadę USA, 21 IX 1965 r., k. 86–88 (błędna paginacja); AIPN, 
01062/35, t. 5, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat rozpowszechniania fil-
mów amerykańskich przez ambasadę USA, 2 IX 1965 r., k. 327–329.
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mechanicznych. Z kolei pewien nauczyciel wychowania fizycznego w imieniu 
szkoły podstawowej nr 164 z Łodzi zamówił trzydzieści filmów (otrzymał tylko 
dziewięć), które wyświetlał na lekcjach WF, choć nie miały one nic wspólnego 
ze sportem759. Ukazuje to olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu produkcje 
w społeczeństwie polskim, dostrzegającym w tych filmach możliwość poznania 
innego świata.

Co więcej, ambasada przesyłała nieraz produkcje, których adresat wcale nie 
zamawiał. Działanie to miało wybitnie propagandowy charakter. W połowie 
lat sześćdziesiątych do najczęściej wysyłanych w ten sposób filmów zaliczały się 
dokumenty „Chruszczow w USA” i „Wizyta Nixona w ZSRR”. Kontrwywiad 
liczył się z tym, że kartoteka filmoteki ambasady (którą zdobyto) nie uwzględ-
niała wszystkich odbiorców, jako że zamawiający nagminnie rozpowszechniali 
wypożyczone materiały we własnym zakresie (np. Polskie Towarzystwo Miłośni-
ków Astronomii pokazywało filmy w wielu szkołach). W tym „wtórnym” rozpo-
wszechnianiu pomagała zresztą sama ambasada760.

W MSW zwracano ponadto uwagę, że amerykańska placówka codziennie 
wydawała biuletyn prasowy, którego krótsza wersja, w ok. sześciuset egzempla-
rzach (według stanu na połowę lat sześćdziesiątych), była rozsyłana do redakcji 
polskich czasopism i wyselekcjonowanych osób prywatnych761. Kontrwywiad 
starał się przejmować całość nakładu, co udawało się mniej więcej w połowie762. 
Taki wynik nie satysfakcjonował służb – w związku z tym Departament II 
MSW zalecał w 1965 r. kierownictwu resortu rozważenie „ewentualnego zale-
cenia poszczególnym instytucjom i resortom komunikowania się z placówkami 
dyplomatycznymi wyłącznie za pośrednictwem MSZ”763. Nie było to radykalne 
sformułowanie. Czy zdawano sobie sprawę z nieskuteczności takiego zalecenia?

759 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca rozpowszechniania 
filmów amerykańskich przez ambasadę USA, 21 IX 1965 r., k. 86–88 (błędna paginacja); AIPN, 
01062/35, t. 5, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat rozpowszechniania fil-
mów amerykańskich przez ambasadę USA, 2 IX 1965 r., k. 327–329.
760 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca rozpowszechniania 
filmów amerykańskich przez ambasadę USA, 21 IX 1965 r., k. 86–88 (błędna paginacja); AIPN, 
01062/35, t. 5, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat rozpowszechniania fil-
mów amerykańskich przez ambasadę USA, 2 IX 1965 r., k. 327–329.
761 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 99.
762 Zob. np. ibidem, Meldunek sytuacyjny z pracy Wydziału VIII Departamentu II MSW za 
okres 30 styczeń–7 luty 1964 r., 8 II 1964 r., k. 11–13.
763 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca rozpowszechniania 
filmów amerykańskich przez ambasadę USA, 21 IX 1965 r., k. 88 (błędna paginacja); AIPN, 
01062/35, t. 5, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat rozpowszechniania fil-
mów amerykańskich przez ambasadę USA, 2 IX 1965 r., k. 329.
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Mniej więcej w tym samym czasie biblioteka ambasady liczyła ok. 6500 po-
zycji książkowych, nie licząc tytułów prasowych. Te ostatnie rozsyłano w liczbie 
200–400 egz. tygodniowo. Nastawiony na masowego czytelnika miesięcznik 
„Ameryka” był dystrybuowany przez państwowy „Ruch”, ale wobec ograniczeń 
nakładanych przez stronę polską, placówka we własnym zakresie dodatkowo roz-
dawała bezpłatnie co miesiąc 2–3 tys. egz. do bibliotek, klubów i prywatnym 
adresatom. Z biblioteki regularnie korzystało ok. 500 obywateli polskich, w tym 
tylko kilku spoza Warszawy764.

Świetnym pretekstem do organizowania akcji informacyjnych były międzynaro-
dowe sukcesy nauki amerykańskiej. Wraz z lądowaniem astronautów na Księżycu 
warszawska placówka USA zaangażowała się w promowanie osiągnięć NASA w wy-
ścigu kosmicznym. Od lutego 1969 r. w kinie ambasady oraz konsulatu w Poznaniu 
rozpoczęto regularne pokazy filmów o programie „Apollo”, a od lipca – również re-
portaży z lądowania na Księżycu. Między sierpniem a październikiem 1969 r. film 
„Apollo 11” wyświetlano codziennie na trzech seansach, które gromadziły przeciętnie 
do siedmiuset widzów. O projekcjach informowały plakaty umieszczone w zewnętrz-
nych gablotach ambasady. Jak obliczał kontrwywiad, w 1969 r. filmy dotyczące lo-
tów kosmicznych obejrzało kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie młodzieży765. 

W ramach promowania osiągnięć NASA inicjowano też inne przedsięwzięcia. 
W tym samym 1969 r. zorganizowano wystawę makiet statków kosmicznych: 
model pojazdu księżycowego umieszczono nawet na zewnątrz głównego gmachu 
ambasady, by przyciągnąć uwagę przechodniów. W pierwszych tygodniach po 
otwarciu wystawy (w lipcu) zwiedzało ją dziennie ponad tysiąc osób. 21 lipca 
liczba ta sięgnęła ponad 7 tys. – wystawę tłumnie odwiedziła młodzież mająca 
wziąć udział w defiladzie z okazji… święta 22 Lipca. Zwiedzającym wręczano 
okolicznościowe broszurki i plakietki766.

W tym roku filmoteka ambasady amerykańskiej składała się z 420 tytułów sa-
mych tylko filmów krótkometrażowych. Jak obliczały polskie służby, od kwietnia 
do czerwca 1969 r. 202 instytucje i osoby wypożyczające otrzymały w sumie 725 
filmów, które na 903 pokazach obejrzało prawie 160 tys. osób w całym kraju. 
Biblioteka ambasady liczyła ówcześnie ponad 5 tys. pozycji książkowych, 200 
wydawnictw encyklopedyczno-podręcznikowych oraz 80 tytułów gazet i czaso-
pism. Liczby te były nieco mniejsze niż cztery lata wcześniej, co jednak wynikało 

764 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat propagandowej dzia-
łalności ambasad i konsulatów USA, Wielkiej Brytanii i Francji, [1963 r.], k. 51–59.
765 Ibidem, t. 20, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności ambasady USA 
w Polsce, 16 II 1970 r., k. 294–307.
766 Ibidem.
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prawdopodobnie z metod liczenia, a nie z realnego zmniejszenia księgozbioru. 
Mediateka z kolei gromadziła ok. 800 płyt gramofonowych i nieustaloną przez 
kontrwywiad liczbę taśm magnetofonowych767.

W placówce działało również laboratorium językowe z 24 miejscami, pracu-
jące przez 42,5 godziny tygodniowo. Departament II MSW na początku 1970 r. 
obliczał, że regularnie korzystało z niego ok. 200 osób, głównie studentów. Jed-
nocześnie ambasada starała się wspierać finansowo i materialnie ośrodki nauki 
języka angielskiego w całym kraju, np. spółdzielnia „Wspólna sprawa” w Warsza-
wie otrzymała w 1969 r. pomoc o wartości 10 tys. dolarów768. Wcześniej ambasa-
da czynnie wspierała działalność Uniwersytetu Powszechnego w Pałacu Kultury 
i Nauki, gdzie lektor Zdzisław Mikulski wprowadził system nauczania języka 
angielskiego w wersji amerykańskiej. W kursie brało udział 750 młodych ludzi. 
Ambasada zaoferowała im ponad tysiąc podręczników. Regularne zajęcia na kur-
sie prowadziło ponadto kilku amerykańskich studentów. II sekretarz ds. kultu-
ralnych ambasady John Scanlan obawiał się, że SB ukróci „śmiałą” działalność 
Mikulskiego769. Nie jest pewne, czy te obawy okazały się uzasadnione.

Kontrwywiad szacował jednocześnie, że agencji USIA podlegało wówczas co 
najmniej czterech pracowników ambasady, obsługujących bibliotekę, filmotekę, 
płytotekę i laboratorium językowe. Przyznawano przy tym, że w swej propagan-
dowej działalności ambasada USA – w przeciwieństwie do niemieckiej placówki 
– nie wykraczała poza granice legalności. Dystrybuowane książki czy broszury 
nie łamały prawa, nie można ich było wprost i oficjalnie zaliczyć do „dywersji 
ideologicznej”. SB nie miała jednak wątpliwości, że służyły one „rozmiękczaniu” 
komunizmu i budowaniu proamerykańskiej mentalności Polaków770.

W przekonaniu tym utwierdziło kontrwywiad przejęcie w 1974 r. instrukcji 
sporządzonej przez USIA, a skierowanej do pracowników wydziału kulturalno- 
-prasowego warszawskiej ambasady, w której wyraźnie stwierdzono, iż pion 
ów miał za zadanie „popieranie interesów i polityki amerykańskiej w Polsce”. 
PRL była dla Amerykanów o tyle ważna, że dostrzegali tu – podobnie jak 
przedstawiciele innych zachodnich placówek – szczególne (na tle pozostałych 
„bratnich krajów”) przywiązanie do wartości zachodnich i krytyczny stosu-
nek do komunizmu. W instrukcji wyliczano ponadto główne cele działalności 

767 Ibidem.
768 Ibidem.
769 AIPN, 01062/35, t. 2, Informacja Departamentu II MSW na temat zainteresowań amba-
sady USA w Warszawie sprawami kultury, 23 XI 1963 r., k. 479–480.
770 Ibidem, t. 20, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności ambasady USA 
w Polsce, 16 II 1970 r., k. 294–307.
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wydziału kulturalno-prasowego: kształtowanie bardziej życzliwego obrazu 
USA w polskich mediach, formowanie wśród Polaków pozytywnego wizerun-
ku Ameryki oraz podkreślanie politycznych, kulturalnych i technologicznych 
osiągnięć amerykańskich, zwłaszcza w kontaktach z młodzieżą i środowiskami 
opiniotwórczymi771.

Cele te – podkreślmy, że typowe dla każdej tego rodzaju struktury w każdej 
placówce na świecie – miały być realizowane z wykorzystaniem kanałów oficjal-
nych (bilateralne porozumienia i umowy o współpracy) oraz nieformalnej sieci 
kontaktów, systematycznie budowanej i rozszerzanej przez ambasadę, a także 
przez działalność własną: wymieniane już wystawy, imprezy kulturalne, nauko-
we, kursy i laboratoria językowe oraz kolportaż wydawnictw (m.in. periodyki 
„Ameryka”, „Dialog”, „English Teaching Forum”, „Horyzonty Nauki”, „Kultura 
USA”, „Jazz”, czytane w sumie przez kilkadziesiąt tysięcy osób)772. W połowie lat 
siedemdziesiątych dystrybuowano wciąż ok. osiemdziesięciu tytułów, a niektóre 
z nich drukowano w 15-tysięcznych nakładach. Pozycje te nieodpłatnie wysy-
łano na adresy szkół, uczelni, instytucji i wybranych odbiorców prywatnych773.

W połowie lat siedemdziesiątych odpowiednikiem von Treskowa w ambasa-
dzie amerykańskiej był Leonard Bałdyga – Amerykanin polskiego pochodzenia, 
sprawujący funkcję radcy wydziału kulturalno-prasowego. Pochodzenie i znajo-
mość języka polskiego znacznie ułatwiały mu kontakty z Polakami. Kontrwywiad 
szacował, że Bałdyga nawiązał ok. 350 stałych relacji z dziennikarzami, literatami, 
artystami, studentami i uczonymi, handlowcami i urzędnikami. Według Departa-
mentu II MSW Bałdyga był równocześnie kadrowym pracownikiem CIA774.

Budżet kierowanego przez Bałdygę wydziału wynosił w pierwszej poło-
wie lat siedemdziesiątych aż 600–800 tys. dolarów775. Ta pokaźna suma, wraz 
z kompetentnym personelem i rozbudowaną „bazą propagandową” (w posta-
ci mediateki i czytelni), gwarantowała bardzo szerokie możliwości działania. 

771 AIPN, 001708/555, Józef Tarasiuk, Działalność ambasady USA na odcinku dywersji ideolo-
gicznej, Legionowo 1978, b.p. (s. 40–48).
772 Ibidem, s. 52–58.
773 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 99–100.
774 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 52–53); AIPN, 001708/555, 
Józef Tarasiuk, Działalność ambasady USA na odcinku dywersji ideologicznej, Legionowo 1978, 
b.p. (s. 37–38, 42–43, 55).
775 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 58).



523

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

Amerykanie dążyli do dalszego poszerzania tych możliwości, m.in. poprzez 
zawieranie bezpośrednich umów między polskimi i amerykańskimi uczelnia-
mi776 czy też zabieganie o tworzenie nowych ośrodków kulturalnych w Polsce 
(np. Ośrodka Kultury Amerykańskiej wzorowanego na instytucji działającej we 
Francji) oraz rozwijanie sieci dystrybucji publikacji i materiałów informacyj-
nych777. Ambasada przywiązywała również dużą wagę do upowszechniania ję-
zyka angielskiego, spotykając się na tej płaszczyźnie z zabiegami Brytyjczyków. 
W 1971 r. utworzono stanowisko attaché ds. nauczania języka angielskiego. 
Obsadzano je kadrowymi pracownikami USIA w randze II sekretarza ambasa-
dy, zastępcy radcy wydziału kulturalno-prasowego. Attaché starał się rozwijać 
sieć katedr anglistyki na polskich uczelniach i zacieśniać kontakty z lektorami 
języka angielskiego778.

Co ciekawe, ta intensyfikacja działań wynikała nie tylko z rozbudowywania 
bazy materialnej ambasady, ale też z rosnącego zapotrzebowania samych Polaków. 
W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych filmoteka nadal liczyła ok. czterystu 
tytułów, a więc tyle samo, co wcześniej. Wciąż brakowało tu produkcji o jedno-
znacznie propagandowym i politycznym wydźwięku. Wystarczyło, że przemycały 
„amerykański styl życia”, by budzić fascynację i zazdrość. W 1973 r. 707 instytucji 
dokonało 2517 wypożyczeń, które na 5894 seansach obejrzały prawie 674 tys. 
widzów. Rok później liczby nieco spadły, ale widzów nadal było wielu – prawie 
470 tys. Kontrwywiad chwalił się, że spadek został wywołany m.in. działaniami 
operacyjnymi. Niemniej na podstawie tych liczb można mówić wręcz o masowym 
zjawisku oglądania amerykańskich filmów. W latach 1972–1975 poziom widzów 
mógł sięgnąć nawet 1,5 mln779. Pamiętajmy przy tym, że w dekadzie Gierka ame-
rykańskie filmy kupowano również na zasadach komercyjnych, na użytek kin.

Niepokój polskich służb budziła także aktywność biblioteki ambasady. W sa-
mym 1973 r. jednostka ta posiadała ok. 3 tys. zarejestrowanych czytelników 
(w owym roku zarejestrowało się ponad 700 nowych). Odwiedziło ją ponad 
26 600 osób, które wypożyczyły niemal 11 tys. książek, ok. 3400 czasopism 
i ponad 400 płyt gramofonowych. Płytoteka zawierała m.in. stale aktualizowa-
ny zbiór muzyki rockowej. Ponad tysiąc osób złożyło indywidualne zamówienia 
na sprowadzenie danej publikacji780. W poprzedniej dekadzie biblioteka miała 

776 Por. P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi…, s. 136–137.
777 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 58).
778 Ibidem, s. 63.
779 Ibidem, s. 60–63.
780 Ibidem, s. 61.
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nieco mniejsze możliwości: liczyła ok. 7 tys. książek i 800 kopii filmów, służąc 
ok. 700–800 stałym klientom781. 

Wobec takiej skali działań kontrwywiad w zasadzie mógł tylko je odnotowy-
wać i analizować. Fakt, że posiadał dokładne dane, sugeruje niezłe rozeznanie 
w temacie. Zdobycie ich nie sprawiało trudności, bo przecież dostęp do bibliote-
ki i filmoteki był powszechny.

Tworzone przez SB statystyki aktywności informacyjnej ambasady USA robią 
duże wrażenie. Czy to przypadek, że wraz z ich wzrostem pogłębiał się ideolo-
giczny kryzys PRL? Zapewne ze względu na imponujące liczby w MSW uważa-
no, że – tak jak w innych dziedzinach aktywności zachodnich placówek w War-
szawie – również na polu „dywersji ideologicznej” „kierownicza rola” przypadała 
właśnie placówce amerykańskiej. Zgodnie z wytycznymi NATO w kontekście 
polityki odprężenia, w latach siedemdziesiątych dywersja ta miała polegać na 
łagodnym „rozmiękczaniu” społeczeństw bloku wschodniego: podkreślaniu po-
tęgi ekonomicznej USA, propagowaniu osiągnięć naukowo-technicznych, po-
pularyzowaniu zachodniego stylu życia i kształtowaniu konsumpcyjnych postaw 
w społeczeństwie. Unikano zarazem otwartej konfrontacji. Podobnie jak w od-
niesieniu do innych ambasad, i tutaj najważniejszą grupę docelową stanowiły 
środowiska akademickie i inteligencja782. Jak mogliśmy już się przekonać, cele te 
nie były charakterystyczne tylko dla tego okresu783.

Wspominaliśmy, że element „dywersji ideologicznej” stanowiły również wy-
stawy, oglądane przez tłumy Polaków. Nie musiały one wiązać się ze spektaku-
larnym wydarzeniem, takim jak lądowanie na księżycu. Na przykład ekspozycję 
pt. „Rodzina”, pokazaną w 1959 r. w sześciu miastach Polski, obejrzało w sumie 
ok. 250 tys. ludzi.784 W latach siedemdziesiątych ambasada organizowała rokrocznie 
30–40 tego typu imprez. Tematem pokazów często pozostawał podbój kosmosu785.

781 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 99.
782 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 53–55).
783 Więcej na temat strategii politycznych USA wobec Polski i Europy Wschodniej zob. w: 
A. Mania, Bridge building: polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961–1968, Kraków 
1996; idem, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej, styczeń 1969–styczeń 
1981, Kraków 2003; idem, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy 
wschodniej w latach 1945–1960, Kraków 1994. 
784 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat propagandowej dzia-
łalności ambasad i konsulatów USA, Wielkiej Brytanii i Francji, [1963 r.], k. 51–59.
785 Por. AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 47).



525

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

Z racji trudności politycznych nieco gorzej niż w przypadku Francji czy Wiel-
kiej Brytanii, a nawet Niemiec, kształtowały się możliwości Amerykanów w dzie-
dzinie stypendiów. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych aktywną rolę 
na tym polu starały się odgrywać Fundacja Fulbrighta i Fundacja Forda, później 
jednak reżim Gomułki znacznie ograniczył i tak stosunkowo niewielką przestrzeń 
ich działań786. Być może z powodu tych trudności strona amerykańska wykazywała 
dużą determinację, by odwrócić negatywną dla niej tendencję przez rozwijanie 
innych metod. Działający w Warszawie attachat naukowy był, poza ZSRR, jedyną 
tego typu placówką w bloku wschodnim. Teoretycznie obejmował swym zasięgiem 
również Czechosłowację i Węgry, ale w zasadzie nie prowadził tam większych dzia-
łań, skupiając się na Polsce (w latach 1972–1975 kierownik attachatu ani razu nie 
gościł w Budapeszcie, a w Pradze spędził zaledwie kilka dni)787.

Kontrwywiad zauważał, że wszystkie powyższe narzędzia „wojny psycholo-
gicznej” – nie tylko na poziomie personelu ambasad – podlegały ścisłej koor-
dynacji ze strony USIA788. Polskie służby nie miały jednak wielu pomysłów na 
opanowanie tego zjawiska. W materiałach szkoleniowych MSW zalecano przede 
wszystkim akcje pasywne: dokumentowanie przejawów propagandowej działal-
ności oraz ustalanie metod i form działań placówek w tym zakresie. Podawano 
poza tym bardzo ogólnikowe, nic nie wnoszące zalecenia, np. „dalsze intensyw-
ne uczulanie środowiska akademickiego na formy oddziaływania przeciwnika”, 
„podjęcie dyskusji o kwestiach związanych z wychowaniem młodzieży” itp.789 
Nieliczne zalecenia „ofensywne” również formułowano na dużym poziomie 
ogólności: „kontrola i eliminacja” wykorzystywanych przed dyplomatów dróg 
komunikacyjnych z Polakami, pozyskiwanie do współpracy osób utrzymują-
cych trwalsze kontakty z ambasadami, przeprowadzanie rozmów operacyjnych 
czy też uniemożliwianie „politycznie niepoprawnym” kandydatom wyjazdów 
stypendialnych790. 

Pewne efekty osiągano dzięki rozmowom operacyjnym, podczas których 
przestrzegano Polaków przed kontaktami z zachodnimi dyplomatami. W latach 
1973–1974 funkcjonariusze Departamentu II MSW przeprowadzili ok. 250 ta-
kich rozmów z osobami utrzymującymi znajomości z Amerykanami. Twierdzono, 

786 Por. P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi…, s. 111; AIPN, 01299/391, Wyjazdy stypendialne do 
państw kapitalistycznych. Raport Departamentu II MSW, [lipiec 1963 r.], b.p.
787 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 65).
788 Ibidem, s. 64.
789 Ibidem, s. 79–80.
790 Ibidem, s. 79.
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że większość rozmówców zerwała później swe relacje z placówką USA791. Nie 
podnoszono jednak oczywistego faktu, że kontrwywiad nie był w stanie przepy-
tać wszystkich i zahamować w ten sposób propagandowej (informacyjnej) ak-
tywności ambasad.

Według ocen kontrwywiadu, w połowie lat osiemdziesiątych ambasada USA zin-
tensyfikowała działania propagandowe, opierające się przede wszystkim na akcjach 
medialnych oraz programie stypendialnym792. Jak widzieliśmy, takie tezy o intensyfi-
kacji są charakterystyczną cechą dokumentów z okresu schyłkowego PRL. Mają one 
dość wątpliwą wartość: podobne określenia należały do stałego repertuaru retorycz-
nego raportów MSW i często nie kryły w sobie konkretnej treści. Ponadto tezy te 
nieprzypadkowo pojawiały się szczególnie w okresach zaostrzenia stosunków między-
państwowych – a rok 1985 r. w historii relacji PRL–USA był właśnie kryzysowy793.

Tymczasem metody „wojny psychologicznej” pozostawały niezmienne. Am-
basada organizowała m.in. pokazy programów „CBS News”, prezentujących ak-
tualności polityczne. Cieszyły się one bardzo dużą popularnością. Jeszcze więcej 
osób uczestniczyło w projekcjach amerykańskich filmów fabularnych. Dyplomaci 
planowali jednocześnie rozszerzenie oferty stypendialnej Fundacji Fulbrighta, sku-
piając się przede wszystkim na naukach humanistycznych (gdzie widziano duży 
udział osób zaangażowanych w opozycję)794. Ogólnie w Departamencie II MSW 
niezmiennie podkreślano, że najważniejszymi narzędziami działań propagando-
wych amerykańskiej ambasady pozostają biblioteka i czytelnia, regularne pokazy 
kronik informacyjnych, cotygodniowe projekcje filmów fabularnych oraz wypo-
życzanie filmów. W tej ostatniej działalności dyplomaci wykorzystywali rozwój 
techniki, skupiając się na wysyłaniu kaset wideo, głównie do klubów studenckich, 
organizacji młodzieżowych i innych podobnych podmiotów795. Jest jednocześnie 
faktem, że budżet dla działań USIA na terenie Polski systematycznie wzrastał: jeśli 
w 1984 r. wynosił on 3,5 mln dolarów, to trzy lata później było to już 6 mln796. Na 
Zachodzie zdawano sobie sprawę z kryzysu ideologii komunistycznej i nie szczę-
dzono pieniędzy, by kryzys ten pogłębiać.

791 Ibidem, s. 79.
792 AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący akty-
wizacji amerykańskiej działalności informacyjno-propagandowej w Polsce, 29 X 1985 r., k. 129.
793 Zob. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „:S”…, s. 563–585.
794 AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
aktywizacji amerykańskiej działalności informacyjno-propagandowej w Polsce, 29 X 1985 r., k. 129.
795 AIPN, 0731/12, Notatka dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności ambasady 
USA, 28 XII 1985 r., k. 157–158.
796 AIPN 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat planowanych 
kierunków działalności USIA wobec Polski, 4 XII 1987 r., k. 79–82.



527

PRZEDMIOT INWIGILACJI (1956–1989). CO ODKRYWANO?

Wzrostowi funduszy towarzyszył wzrost zatrudnienia w warszawskim przed-
stawicielstwie Stanów Zjednoczonych. W 1987 r. wydział kulturalno-prasowy 
zatrudniał sześciu pracowników merytorycznych, bezpośrednio dysponując fun-
duszem rzędu 800 tys. dolarów rocznie. Nie przyczyniło się to jednak do wi-
docznego rozwoju bazy materialnej: według ustaleń SB biblioteka liczyła teraz 
ok. 8 tys. woluminów, a filmoteka – ok. 350 tytułów. Wzrosła za to działalność 
wideoteki i płytoteki. Co ciekawe, w czołówce odbiorców amerykańskich filmów 
znalazły się w tym czasie parafie rzymskokatolickie. Kościół był zresztą jednym 
z podstawowych „targetów” działalności propagandowej ambasady797.

W kontekście ideologicznym i dyplomatycznym PRL-owskie służby mniej 
uwagi poświęcały placówce brytyjskiej (skupiając się na British Council) i fran-
cuskiej (traktowanej jako nieco mniejsze zagrożenie ideologiczne w porównaniu 
z USA czy RFN). Mniejsza uwaga nie oznaczała jednak braku zainteresowania.

Podobnie jak w wypadku brytyjskim i amerykańskim, również attachat 
kulturalny ambasady francuskiej był przez polski kontrwywiad oskarżany 
o sterowanie działaniami „dywersji ideologicznej”. W ramach ogólnego pio-
nu kulturalnego, kierowanego przez attaché, działały trzy zespoły, każdy kiero-
wany przez radcę, odpowiednio: naukowego, kulturalnego i pedagogicznego. 
Pierwsi dwaj dysponowali paszportem dyplomatycznym, trzeci zaś – pasz-
portem służbowym. Zgodnie z typowym schematem działań attachat starał 
się ściśle współpracować z polskimi szkołami, uczelniami i instytucjami kul-
turalno-naukowymi, organizował imprezy popularyzatorskie, popierał i roz-
wijał polsko-francuską wymianę kulturalną i naukową, a także utrzymywał 
i nawiązywał kontakty w środowisku twórców i uczonych. W połowie lat sie-
demdziesiątych ówczesny radca wydziału kulturalnego André Michel (według 
SB oficer wywiadu) miał dokonać umownego podziału terytorium Polski na 
trzy rejony: centralny z Warszawą (nadzorowany przez radcę pedagogicznego), 
północno-zachodni (nadzorowany przez zastępcę radcy pedagogicznego) oraz 
południowy (kontrolowany przez konsulat francuski w Krakowie). Kontrwy-
wiad zwracał uwagę na fakt, że pracownicy wydziału kulturalnego wykazywali 
się największą liczbą kontaktów z Polakami spośród wszystkich pionów amba-
sady798. Było to zresztą zupełnie naturalne.

797 AIPN, 001708/2907, Andrzej Lizut, Wykorzystanie pionu kulturalno-prasowego ambasady 
amerykańskiej w Polsce do działalności wywiadowczo-dywersyjnej w latach 1980–1985, Legio-
nowo 1987, b.p. (s. 44, 60–65).
798 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. hab. 
Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 27–30).



528

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

Dobrze rozwinięte stosunki kulturalno-naukowe między Polską a Francją799 
powodowały, że Francuzi posiadali większe niż USA czy RFN możliwości dzia-
łania na tym polu. Tym samym ambasada nie odgrywała aż tak ważnej roli. 
Pion kulturalny placówki mógł wykorzystywać podlegające mu struktury: czy-
telnie francuskie w Warszawie i Krakowie, Ośrodek Kultury Francuskiej przy 
Uniwersytecie Warszawskim (Centre de Civilisation Française) oraz kilkanaście 
lektoratów rozsianych po uczelniach całego kraju800. Struktury te pozostawały 
zresztą stosunkowo niezależne. Mimo to w MSW zwracano uwagę, że lektorzy – 
szczególnie od końca lat siedemdziesiątych – nadsyłali do warszawskiej ambasady 
raporty dotyczące sytuacji na uczelniach, gdzie wykładali (zawierające m.in. cha-
rakterystyki kadry i opisy postaw studentów)801. Kontrwywiad dostrzegał także 
szczególną aktywność kolejnych francuskich attaché kulturalnych, którzy w la-
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych niekiedy nawet kilka razy w miesiącu 
wizytowali różne instytucje zajmujące się nauką języka francuskiego w Polsce802.

W MSW zauważano ponadto ważną rolę podlegającego pionowi kultu-
ralnemu attaché naukowego, który starał się koordynować i wykorzystywać 
istniejące kanały wymiany osobowej między Polską a Francją. Opiekował się 
m.in. przyjeżdżającymi nad Wisłę naukowcami francuskimi, którzy po powro-
cie musieli sporządzać sprawozdania z pobytu. Jeden z egzemplarzy otrzymy-
wał attaché. Co prawda jakość tych dokumentów była różna, ale stanowiły one 
przydatną bazę informacyjną, zwłaszcza o Polakach, z którymi sprawozdawca 
się kontaktował. Wiedza ta umożliwiała ambasadzie kształtowanie polityki sty-
pendialnej pod kątem własnych interesów. Podobny charakter miały rozmowy 
z kandydatami na stypendia, prowadzone przez attaché: kandydat musiał m.in. 
wypełnić szczegółową ankietę803. Jak jednak pokazuje praktyka, stypendia czę-
sto były załatwiane po znajomości, a oficjalne procedury tylko sankcjonowały 
decyzje podjęte na podstawie ustaleń między uczonymi czy danymi placówka-
mi naukowymi804.

799 Zob. P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi…, s. 69–155.
800 Więcej na ten temat zob w: Archiwum Stacji PAN w Paryżu, teczka „Współpraca nauko-
wa polsko-francuska 1984-1986”, Program wymiany między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
i Republiką Francuską w dziedzinach kultury, oświaty, nauki i techniki na lata 1984–1985–1986. 
Paryż, 24–28 październik 1983 r., b.p.; P. Pleskot, Molier w defensywie. Regres znajomości języka 
francuskiego w PRL, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2008, z. 166, s. 66–87.
801 AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady 
Francji w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 
1985, b.p. (s. 29).
802 Ibidem, s. 21–23.
803 Ibidem, s. 23–25.
804 Zob. P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi…, s. 155–206.
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W pionie kulturalno-naukowym dużą rolę odgrywał też radca kulturalny (nie 
mylić z attaché kulturalnym, kierującym pionem), odpowiedzialny za lektoraty 
francuskie na wyższych uczelniach i inne francuskie struktury naukowe. Utrzy-
mywał on również kontakty z Wydziałem Współpracy z Zagranicą Polskiego 
Radia i Telewizji oraz z Centralą Wynajmu Filmów w Warszawie, uprawiając 
lobbing na rzecz nadawania audycji promujących Francję i sprowadzania do Pol-
ski większej liczby francuskich filmów. Z kolei attaché pedagogiczny opiekował 
się wojewódzkimi ośrodkami metodycznymi i instytutami pedagogicznymi, sta-
rał się ponadto pomagać polskim nauczycielom uczącym języka francuskiego 
w szkołach średnich (np. przez organizację staży, kursów)805.

W MSW domyślano się, że pion kulturalny nie skupiał się tylko na akcjach 
propagandowych, ale uczestniczył również w działalności wywiadowczej, zwłasz-
cza od lat siedemdziesiątych. Zauważano, że pionem tym zaczęli w tej dekadzie 
kierować pracownicy wywiadu. Mocną przesłankę do tych wniosków stanowił 
przytaczany już fakt, że podczas nagabywania polskich stypendystów przebywa-
jących we Francji, francuskie służby wykorzystywały informacje, których dany 
stypendysta udzielił podczas rozmowy kwalifikacyjnej w warszawskiej ambasa-
dzie. Ponadto stwierdzono udział pracowników pionu w penetracji obiektów 
wojskowych. Działalność szpiegowską mieli prowadzić m.in. Jean-Pierre Roze-
lot (figurant SOR „Cyklon II”, attaché naukowy w latach 1974–1977806) oraz 
André Georges Michel (figurant SOR „Celestyn II”, radca kulturalny w latach 
1973–1977807)808. Ponownie można zapytać, czy informacje te oddawały realną 
sytuację, czy tylko były świadectwem ograniczonego stanu wiedzy polskich służb.

Specyfika francuska polegała poza tym na dużej roli opiniotwórczej miesz-
kającej nad Sekwaną Polonii. Nierzadkim wątkiem w analizach propagandowej 
działalności warszawskiej placówki dyplomatycznej była paryska „Kultura”. Jak 
np. donosił w początkach 1958 r. Wydział IV Departamentu II MSW, nieznana 
wówczas szerzej studentka Agnieszka Osiecka, którą opisywano jako kuzynkę jed-
nego z redaktorów paryskiej „Kultury” Zygmunta Hertza, weszła podczas pobytu 
we Francji we współpracę z periodykiem Giedroycia. Według kontrwywiadu po-
magała „Kulturze” w typowaniu kandydatów na stypendia Forda, pośredniczyła 

805 AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady 
Francji w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 
1985, b.p. (s. 27–29).
806 Zob. AIPN 0204/897.
807 Zob. 01216/1, t. 80.
808 AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady 
Francji w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 
1985, b.p. (s. 32–40).



530

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

w wyjeździe na Zachód Marka Hłaski, a także, z polecenia Giedroycia, skontakto-
wała się z II sekretarzem ambasady francuskiej w Warszawie Georges’em Sidre’em, 
nawiązując z nim „ścisłą współpracę”, co nie było konkretnym określeniem809.

Oprócz podziału geograficznego, w inwigilacji propagandowej aktywności 
ambasad kontrwywiad stosował również kategoryzację tematyczną, wyodręb-
niając różne płaszczyzny i cele, mające przyświecać dyplomatom. Do najważ-
niejszych zaliczano inicjatywy w sferze polityki, a także działalność inspiracyjną, 
nastawioną przede wszystkim na kreowanie pozytywnego obrazu danego kraju 
i kształtowanie opinii w pożądanym dla siebie kierunku.

W służbach kontrwywiadowczych podkreślano, że w kontaktach z Polakami, 
szczególnie dziennikarzami, zachodni dyplomaci starali się nie tylko zdobywać 
interesujące ich informacje, lecz także zaszczepiać rozmówcom własny punkt wi-
dzenia na sprawy polityczne, społeczne, kulturalne. Cudzoziemcy próbowali przy 
tym zainspirować czy przekonać danego dziennikarza do pisania odpowiednich 
tekstów i komentarzy810. Nie sposób określić, czy odnoszono w tej dziedzinie 
jakieś sukcesy. Można przewidywać, że w obliczu polskiej cenzury i autocenzury 
kończyło się zwykle tylko na próbach – ale nie wiadomo, jaka była skuteczność 
owego przekonywania na płaszczyźnie prywatnej. (Dokument nr 85)

Służbom udawało się niekiedy zarejestrować konkretne przejawy inspirowa-
nia: w lutym 1959 r. attaché prasowy ambasady amerykańskiej Edward Symans, 
w trakcie rozmowy z dziennikarzem „Tygodnika Powszechnego”, którego przyjął 
u siebie w ambasadzie, zasugerował przedrukowanie w „Tygodniku” materiałów 
z wydawanego przez placówkę magazynu „Ameryka”. Według Departamentu II 
„żądania swe Symans formułował w bardzo kategoryczny sposób, krzyczał i nie-
mal groził swemu rozmówcy. Całość rozmowy – jej ton robi wrażenie rozmowy 
przełożonego z podwładnym. Rozmówca Symansa tłumaczył się z postawionych 
mu zarzutów i przyrzekł częstsze zamieszczanie w «Tygodniku Powszechnym» 
materiałów o USA”811. Czy opis przebiegu tego spotkania nie został przejaskra-
wiony? Być może tylko w tak ewidentnych sytuacjach kontrwywiad mógł dowia-
dywać się o próbach inspiracji. 

Usiłowania te mogły przybierać jeszcze bardziej „drastyczną” formę: jak 
alarmował naczelnik Wydziału VIII Departamentu II KdsBP Bolesław Wejner 

809 AIPN, 01062/23, t. 3, Sprawozdanie z pracy Wydziału IV Departamentu II za I kwartał 
1958 r., b.d., k. 1–14.
810 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb 
wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 35).
811 AIPN, 01062/19, t. 5, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC 
PZPR, 28 II 1959 r., k. 62.
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w swym kwartalnym sprawozdaniu, 29 sierpnia 1956 r. w rejonie Lublina jeden 
z radców ambasady USA wyrzucał z jadącego samochodu amerykańskie pisma 
ilustrowane, które nie były dopuszczone do legalnego obiegu w Polsce812. Czyn-
ność tę należy w świetle przebadanych materiałów uznać jednak za marginalną 
i raczej niezbyt skuteczną.

Podstawowym celem działań inspiracyjnych w naturalny sposób stawali się 
przedstawiciele środowisk opiniotwórczych. Zdaniem Departamentu II MSW 
w połowie lat osiemdziesiątych próby kształtowania postaw tego środowiska 
intensyfikowała w szczególny sposób ambasada RFN813. Dyplomaci zachodnio-
niemieccy mieli lansować tezę o konieczności rozwoju wymiany młodzieżowej 
i współpracy międzyuczelnianej, lobbować na rzecz interesów ziomkostw oraz 
„zmiękczać” hierarchów kościelnych (m.in. przez mnożenie zaproszeń na semi-
naria organizowane w RFN)814. Działania te miały być instrumentem „rewizjo-
nistycznej” polityki RFN815. Jej celom służyły organizowane w ambasadzie pro-
jekcje filmów, m.in. „Polska – 15 lat układu warszawskiego” (o wizycie Willy’ego 
Brandta w Warszawie w grudniu 1970 r.) czy „Polska jest bliżej, niż przypuszcza-
liśmy” (o młodych Niemcach szukających „śladów przeszłości” podczas wyciecz-
ki po Polsce)816. Trudno w analizach tego typu, stanowiących refleks bieżącego 
kursu ideologicznego władz, odróżnić element propagandowy od rzeczywistej 
oceny analizowanych działań, typowych dla całej epoki.

Jednym z najważniejszych celów inwigilacji zachodnich placówek było stwier-
dzenie przejawów angażowania się personelu dyplomatycznego w bieżące wyda-
rzenia polityczne, rozgrywające się w Polsce i na świecie. Oprócz chęci rozeznania 
się w poglądach dyplomatów i ich stanie wiedzy, SB starała się także wytropić ich 
konkretne posunięcia. Przykładów tego typu tropów było bardzo wiele – przy 
każdym bieżącym wydarzeniu politycznym, które zajmowało w danym momen-
cie Polaków, próbowano wybadać konkretne działania placówek dyplomatycz-
nych. Często nie potrafiono stwierdzić niczego pewnego, przekazując jedynie 

812 AIPN, 01062/27, t. 1, Sprawozdanie naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
KdsBP, z pracy operacyjnej Wydziału VIII za III kwartał 1956 r., 5 X 1956 r., k. 18–24 (błędna 
paginacja).
813 AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący nie-
których działań ambasady RFN w Warszawie, 7 X 1985 r., k. 85.
814 AIPN, 0731/12, Notatka Departamentu II MSW na temat działalności ambasady RFN 
w Warszawie, 19 XI 1985 r., k. 55; ibidem, Notatka Departamentu II MSW na temat inicjatywy 
ambasady RFN w Warszawie, 23 XI 1985 r., k. 64.
815 Ibidem, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący rewizjoni-
stycznych aspektów działalności ambasady RFN, 25 XI 1985 r., k. 70.
816 AIPN, 0731/14, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący ak-
tywności ambasady RFN, 28 II 1986 r., k. 24.
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poszlaki i plotki. Równie często stwierdzano, że placówki przyjmowały po prostu 
bierną postawę, ograniczając się do zbierania i analizowania danych, o czym pi-
saliśmy już wcześniej. (Dokumenty nr 25, 33, 54, 99)

Z punktu widzenia stosunków międzynarodowych dyplomatyczne przedsta-
wicielstwo danego państwa miało stanowić podstawowy instrument do reali-
zacji jego polityki w kraju urzędowania. Ten stricte polityczny, choć przecież 
podstawowy aspekt działalności zachodnich ambasad mniej interesował służby 
kontrwywiadowcze PRL. Niemniej jednak i ten wątek pojawia się na margine-
sie prowadzonych rozpracowań. Przykłady poruszania tej problematyki można 
mnożyć. W czerwcu 1968 r. w informacji Departamentu II MSW podkreślano, 
że część zachodnich placówek dyplomatycznych pomagała niektórym Polakom 
pochodzenia żydowskiego w emigracji z kraju pogrążonego w „antysyjonistycz-
nej” nagonce817. Dyrektor kontrwywiadu przekonywał sekretariat KC, że amba-
sada USA próbowała np. ułatwić wyjazd reżyserowi Aleksandrowi Fordowi818.

Z kolei począwszy od listopada 1969 r. Departament II co kilka dni przesyłał na 
biurka kierownictwa PZPR raporty dotyczące działalności szefa Przedstawicielstwa 
Handlowego RFN Heinricha Boexa, w kontekście politycznych negocjacji między 
PRL a RFN. Badano nie tylko jego poglądy, ale także działania i rolę w pośredni-
czeniu między obydwiema stronami819. Podobne informacje sporządzano w kolej-
nych miesiącach, szczegółowo donosząc o poglądach i posunięciach Boexa820.

Ponad dziesięć lat później penetrujący działalność emigracyjnych struktur 
„Solidarności” wywiad PRL zwracał uwagę, że zachodnie ambasady uczestniczy-
ły w przemycie materiałów poligraficznych dla podziemnej opozycji działającej 
w Polsce. Wygodną drogą przesyłania tych materiałów była poczta dyploma-
tyczna. Następnie pracownicy ambasad przekazywali przesyłki poszczególnym 
adresatom – działaczom opozycji821. W aktywność tego typu miał być zaangażo-
wany, jeszcze przed 1980 r., m.in. kierownik pionu kulturalnego ambasady USA 
Klaus Platz822. Kontakty z mazowieckimi strukturami „Solidarności” utrzymywał 

817 Ostrożni na tym polu pozostawali Brytyjczycy, por. J. Tebinka, Nadzieje i rozczarowania…, 
s. 320 i n.
818 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca przygotowań wyjazdu 
na stałe do USA reżysera Aleksandra Forda, 25 VI 1968 r., k. 195–196.
819 Zob. np. ibidem, Informacja Departamentu II MSW dotycząca ważniejszych wypowiedzi 
na temat problemu niemieckiego i stosunków PRL–RFN, 3 XII 1969 r., k. 240–242.
820 Zob. notatki Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC w: AIPN, 01062/19, t. 10, 
k. 1–55.
821 AIPN, 01419/378, t. 4, Informacja Departamentu I [sic!] MSW dotycząca działalności „So-
lidarności” w RFN, 8 IX 1983 r., k. 52.
822 AIPN, 01211/87, Analiza Wydziału III Departamentu II MSW dotycząca działalności za-
chodnioniemieckich służb specjalnych z pozycji ambasady RFN w Warszawie, 10 IV 1982 r., k. 26.
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później I sekretarz ds. prasowych tej placówki Klaus Reiff823. Tej bezpośredniej 
i praktycznej pomocy dla opozycji – której rozmiarów nie sposób ocenić824 – to-
warzyszył bardziej legalny lobbing: we wrześniu 1985 r. Departament II infor-
mował o wizycie w Polsce Jamesa Thydena, dyrektora wydziału praw człowieka 
w Biurze ds. Praw Człowieka i Humanitaryzmu Departamentu Stanu. Amery-
kanin obracał się przede wszystkim w kręgu intelektualistów katolickich. Jego 
wizyta, organizowana głównie przez amerykańską ambasadę, stanowiła element 
nacisku Waszyngtonu na przestrzeganie praw człowieka w PRL825. Kontrwywiad 
odnotowywał też inne polityczne (a nie wywiadowcze) wizyty amerykańskich 
urzędników, kongresmanów i senatorów, z reguły obsługiwane przez urzędników 
ambasady826.

Oprócz tropienia propagandowych działań ambasad, SB, niejako od dru-
giej strony, starała się orientować w poglądach politycznych i nastrojach pa-
nujących wśród samych dyplomatów. Na przykład w czasie kryzysu we Francji 
w 1958 r. kontrwywiad analizował stosunek personelu francuskiej ambasady 
do gen. de Gaulle’a. Zauważano podział na obrońców IV Republiki i zwolen-
ników generała827.

Na bardziej ogólnym poziomie funkcjonariusze Departamentu II MSW 
uważnie śledzili zmiany w polityce poszczególnych ambasad, wynikające 
w przewartościowań w polityce międzynarodowej i strategii ich macierzystych 
krajów. Na przykład w lipcu 1958 r. kontrwywiad informował kierownictwo 
partyjne (Władysława Gomułkę, Józefa Cyrankiewicza, Mieczysława Moczara, 
Władysława Wichę i Antoniego Alstera), że francuska placówka otrzymała po-
lecenie wysondowania perspektyw wizyty polskiego premiera w Paryżu828. Po-
nad dziesięć lat później, w grudniu 1969 r., dyrektor Departamentu II Mikołaj 
Krupski informował liderów PZPR o postawie ambasadora USA Waltera J. 
Stoessela, który podczas pokazu mody w Sali Kongresowej z własnej inicjatywy 
nawiązał rozmowę z chińskim chargé d’affaires Lei Yangiem. Mimo pewnych 
niesnasek między placówkami obu krajów, wywołanych przez to spotkanie, 

823 Ibidem, k. 34.
824 Więcej wiemy na temat finansowej pomocy Zachodu dla „Solidarności”, zob. np. P. Pleskot, 
Kłopotliwa panna „S”…, s. 406 i n., 570 i n.
825 AIPN, 0731/11, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący wi-
zyty Jamesa Thydena w Polsce, 2 IX 1985 r., k. 24.
826 Por. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 563–585.
827 Zob. np. AIPN, 01062/19, t. 4, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekreta-
riatu KC PZPR, 3 VI 1958 r., k. 149–151.
828 Ibidem, Notatka informacyjna Departamentu II MSW dla Sekretariatu KC PZPR, 1 VII 
1958 r., k. 230–233.
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mieściło się ono w szerszej perspektywie zmiany amerykańskiej strategii wzglę-
dem Chin829. Z kolei w latach osiemdziesiątych, kiedy w PRL postępowała li-
beralizacja przepisów wyjazdowych, obserwowano szczególne nasilenie podań 
o wizy składanych w ambasadzie RFN. Zdesperowani Polacy niekiedy uciekali 
się do okupowania pomieszczeń przedstawicielstwa, co wywoływało niepokój 
i niezadowolenie jego personelu (np. w lipcu 1985 r.)830. Z drugiej strony kon-
trwywiad zauważał, że miękka postawa wobec osób okupujących budynek sta-
nowiła pośrednią zachętę do kolejnych prób wymuszania wiz831.

Powyższe rozważania kierują nas ku stwierdzeniu, że kontrwywiad nie inte-
resował się tylko wywiadowczą czy propagandową aktywnością zachodnich am-
basad, lecz także przebiegiem ich legalnych i podstawowych działań: reprezento-
waniem w Polsce danego państwa (a więc funkcjami dyplomatycznymi), a także 
aktywnością administracyjną (w tym wizową). Problematyka ta wykracza poza 
przyjęte ramy tematyczne niniejszej książki. 

829 Ibidem, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca chińsko-amerykańskich kontak-
tów dyplomatycznych w Warszawie, 10 XII 1969 r., k. 243–244.
830 AIPN, 0731/9, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący sytu-
acji ambasady RFN w Warszawie, 29 VII 1985 r., k. 66–67.
831 AIPN, 0731/12, Notatka Departamentu II MSW na temat działalności ambasady RFN 
w Warszawie, 19 XI 1985 r., k. 55.
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Po analizie metod rozpracowania dyplomatów przez PRL-owskie służby spe-
cjalne, a także samego przedmiotu inwigilacji (na tyle głęboko, jak dalece jest to 
możliwe przy korzystaniu z materiałów MSW), warto zastanowić się, jakie były 
skutki działań obu stron konfliktu: dyplomatów i funkcjonariuszy SB. Pomimo 
podkreślanej już bezkarności cudzoziemców cieszących się statusem dyploma-
tycznym i pewnej bezradności polskiego kontrwywiadu skutki te mogły być od-
czuwalne i dla jednych, i dla drugich, chociaż być może w największym stopniu 
odczuwali je ci Polacy, którzy – z różnych względów – znaleźli się w środku tej 
walki.

5.1. Kontrdziałania placówek dyplomatycznych i dyplomatów
Czy zachodni dyplomaci zdawali sobie sprawę z inwigilacji? Na pewno tak. 

John H. Trattner, attaché prasowy ambasady USA w latach 1966–1968, nie ma 
wątpliwości: „oczywiście byliśmy świadomi ich [polskich służb] obecności. Na-
sze domowe linie telefoniczne były podsłuchiwane, w ścianach działały pluskwy, 
co jakiś czas śledzono nas, gdy jechaliśmy po ulicach. Szczególnie kontrolowani 
byli nasi attaché militarni, a Polacy ledwie co ukrywali te działania. Wiedzieliśmy, 
że służba domowa musiała przekazywać władzom jakiekolwiek informacje, które 
mogli zdobyć o swoich pracodawcach, jeśli nie chciała stracić pracy, którą postrze-
gała jako intratną. Jeśli moja żona i ja pragnęliśmy przedyskutować sprawy służbo-
we lub delikatnej natury (np. finansowej), czyniliśmy to podczas spacerów, a nie 
w domu. To była prawdziwa gra, a my się do niej przyzwyczailiśmy. SB, polska 
policja polityczna, miała swoją pracę do wykonania, a my mieliśmy swoją”1.

Opinie te potwierdzają dyplomaci pracujący w Warszawie we wcześniej-
szych latach. II sekretarz ambasady brytyjskiej w latach 1959–1961, sir Rodric 
Braithwaite, wspomina: „tajna policja, którą nazywałem «organami», nadal była 
aktywna. [Polscy przyjaciele] sądzili, że uległa ona całkowitemu rozprzężeniu 

1 Wywiad Charlesa Stuarta Kennedy’ego z Johnem H. Trattnerem (2007), http://www.adst.
org/Readers/Poland.pdf, dostęp 13 IX 2013.
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wskutek pojawienia się Gomułki. To oczywiście nie było prawdą. Tak więc mia-
łem w Polsce mnóstwo kontaktów z policją [sic!], ponieważ oni zawsze za mną 
chodzili”2. Pełniący w latach 1955–1958 funkcję szefa sekcji konsularnej ambasa-
dy USA w Warszawie Robert B. Houston potwierdza: „jestem pewien, że pewna 
bardzo atrakcyjna młoda dziewczyna, która weszła do mojego biura w pierwszym 
dniu mojej pracy, pragnąc uzyskać pomoc, stanowiła element kombinacji UB”3. 
Mimo to Rodric Braithwaite ocenia, że „w pierwszych latach Polska Gomułki była 
w istocie bardzo otwartym krajem. To było jedyne komunistyczne państwo, gdzie 
mogłeś rozmawiać z ludźmi, wliczając w to komunistów, urzędników partyjnych 
i ważne osobistości, na temat tego, jak wygląda życie w komunizmie”4.

W relacji nagranej przez autora sir Rodric dopowiada: „już przed przyjazdem 
do Polski w Foreign Office ostrzegano nas przed polskim kontrwywiadem: mó-
wiono o wszechobecności podsłuchów, zastawianych pułapkach mających nas 
skompromitować, przestrzegano przed polskimi dziewczynami, przekonywano, 
że każdy potencjalny rozmówca może być agentem itp. Więc to wszystko wiedzie-
liśmy”5. Rzeczywistość częściowo potwierdzała te nieco przesadzone ostrzeże-
nia: „zdawaliśmy sobie sprawę, że ambasada jest stale obserwowana przez polskie 
służby, choć nie potrafiłem zlokalizować, z których dokładnie punktów. Część 
naszych kolegów bardzo się tym denerwowała, my się raczej nie przejmowali-
śmy. Zdawałem sobie sprawę, że moje mieszkanie przy ul. Malczewskiego może 
być obserwowane, a rozmowy telefoniczne podsłuchiwane. Jednocześnie rozu-
miałem, że polskie służby nie mogą mieć wystarczających zasobów finansowych 
i ludzkich, by śledzić i podsłuchiwać każdego, dlatego śledzili niektórych, dość 
przypadkowo wybranych dyplomatów. Wydaje mi się, że mnie śledzili. Z drugiej 
strony należy pamiętać, że po 1956 r. ich morale bardzo upadło, panowało roz-
przężenie; trochę jak w KGB po 1991 r. Zewsząd ich atakowano. Kierownictwo 
SB starało się podnieść swych agentów na duchu, przekonując ich, że wykonują 
pożyteczną i potrzebną pracę”6. Choć później SB otrząsnęła się z kryzysu, to 
wciąż nie była przecież w stanie kontrolować wszystkich dyplomatów.

2 Wywiad Johna W. Hutsona z sir Rodrikiem Braithwaite’em (1998 r., uzupełnienia 2007 r.) 
w ramach British Diplomatic Oral History Programme (http://www.chu.cam.ac.uk/archives/
collections/BDOHP/Braithwaite.pdf, dostęp 13 IX 2013).
3 Wywiad Horace’a G. Torberta z Robertem B. Houstonem (1990), http://www.adst.org/Re-
aders/Poland.pdf, dostęp 13 IX 2013.
4 Wywiad Johna W. Hutsona z sir Rodrikiem Braithwaite’em (1998 r., uzupełnienia 2007 r.) 
w ramach British Diplomatic Oral History Programme (http://www.chu.cam.ac.uk/archives/
collections/BDOHP/Braithwaite.pdf, dostęp 13 IX 2013).
5 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
6 Ibidem.
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5.1.1. Zabezpieczenia placówek
Zachodnie przedstawicielstwa dyplomatyczne z oczywistych względów szcze-

gólną wagę przywiązywały do ochrony i zabezpieczenia samych budynków od-
danych im do dyspozycji przez władze polskie. Stosowane systemy miały chronić 
nie tylko przed inwigilacją polskich służb, ale również przed „zwykłymi” zagro-
żeniami: od krnąbrnych petentów po potencjalnych terrorystów. W tym kon-
tekście w MSW wyróżniano trzy człony systemów bezpieczeństwa stosowanych 
w zachodnich (i nie tylko) placówkach dyplomatycznych: zabezpieczenia fizycz-
ne (wartownicy), techniczne (urządzenia alarmowe, szafy, sejfy, montowane alar-
my oraz kraty w oknach, a także kontrole specjalistów) oraz operacyjne (próby 
ujawniania działań polskiego kontrwywiadu i kontrola polskiego personelu pod 
kątem współpracy z SB)7.

Jedna z form tego ostatniego typu zabezpieczeń miała specyficzny „kontr-
-kontrwywiadowczy” charakter. Według MSW w najważniejszych placówkach 
pracował przynajmniej jeden kadrowy funkcjonariusz kontrwywiadu danego 
kraju, którego zadaniem było m.in. czuwanie nad postawą i morale personelu 
ambasady. Interesował się on nawet zdrowiem pracowników: lekarz ambasady 
miał obowiązek informowania go o stwierdzonych problemach zdrowotnych. 
Funkcjonariusz ten był ponadto zobowiązany do zabezpieczenia poczty dyplo-
matycznej i obiegu wszystkich dokumentów. Nadzorował funkcjonowanie taj-
nej kancelarii placówki. Podlegała mu wewnętrzna straż danej ambasady, która 
w pełnym uzbrojeniu, przez 24 godziny na dobę, patrolowała teren obiektu. 
Straż tę często tworzyli emerytowani policjanci i wojskowi. Dodatkowo w nie-
których placówkach specjalne dyżury mieli sami dyplomaci kontrolujący pracę 
straży. W celu zwiększenia bezpieczeństwa placówki raz na parę miesięcy (albo 
częściej) przyjeżdżali do Warszawy specjalni inspektorzy z zadaniem zbadania 
stanu zabezpieczenia technicznego budynków. Przywozili ze sobą specjalistyczny 
sprzęt, za pomocą którego starali się wykryć ewentualne podsłuchy8. 

Takie środki ostrożności mogły być podejmowane w największych zachod-
nich ambasadach, zapewne nie stosowano ich wszędzie. Świadczy o tym pismo 
ambasadora Australii w Warszawie Francisa Stuarta do Departamentu Spraw 
Zagranicznych w Canberze z grudnia 1973 r. Stuart krytykował w nim pomysł 

7 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 92–93).
8 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 19; AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Depar-
tamentu II MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1958 r., 16 IV 1958 r., k. 70–80 
(błędna paginacja).
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przysłania do swej placówki dodatkowego sekretarza oraz oficera australijskich 
służb specjalnych ASIO (Australian Security Intelligence Organisation – Au-
stralijskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Wywiadu). Argumentował, że byłoby to 
niepotrzebnym kłopotem i marnotrawieniem środków9. Mimo to warto bar-
dziej szczegółowo przyjrzeć się tej tematyce, zwracając uwagę na pewne różnice 
w procedurach obowiązujących w najważniejszych placówkach.

W wypadku francuskim za kontrwywiadowczą ochronę ambasady odpowia-
dał zastępca attaché wojskowego. Według kontrwywiadu był on pracownikiem 
SDECE. Nie wszyscy pracownicy placówki mieli zdawać sobie sprawę z jego 
nieoficjalnych zadań. Za ochronę fizyczną odpowiadał z kolei II sekretarz am-
basady, któremu w 1972 r. podlegało trzech wartowników. Byli to policjanci 
zatrudniani przeważnie na trzyletnie kontrakty. Nie nosili mundurów, ale mieli 
przy sobie broń krótką. Bez wiedzy II sekretarza nie mieli prawa opuszczać tere-
nu placówki10.

W zabudowaniach ambasady francuskiej szczególnie chroniono wschodnie 
skrzydło, gdzie znajdowały się pomieszczenia używane przez wydział politycz-
ny i attachat wojskowy. Oprócz zwykłych środków bezpieczeństwa (ochrona), 
wprowadzono tu dodatkowe instalacje alarmowe, „pokój ciszy”, wewnętrzną 
aparaturę podsłuchu telefonicznego, a nawet system kontrolnych luster11.

W 1987 r. kierownictwo ambasady postanowiło zainstalować dodatkowe za-
bezpieczenia we wszystkich należących do niej budynkach: stworzono system 
podglądu telewizyjnego, z kamerami kontrolnymi w głównych korytarzach i wy-
branych gabinetach, a także rozbudowano elektroniczną sieć alarmową o kolejne 
lokalizacje, m.in. na dachach budynków. Na zewnątrz trzech obiektów wcho-
dzących w skład placówki zainstalowano łącznie jedenaście kamer telewizyjnych, 
umożliwiających obserwację wszystkich bram, wejść, dojść i dojazdów, a nawet 
posterunku ochrony MO. Kamery pozwalały na wykonanie zbliżeń i nagranie 
obrazu na magnetowidy. Bezpośrednią przyczyną nowych obostrzeń było szero-
ko w tym czasie komentowane w kręgach dyplomatycznych wtargnięcie grupy 

9 National Archives of Australia, A6980, S250101, Migration from Poland, Pismo Francisa 
Stuarta, ambasadora Australii w Warszawie, do Departamentu Spraw Zagranicznych w sprawie 
propozycji kadrowych, 13 XII 1973 r., b.p.
10 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitalistycz-
nych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22.
11 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. hab. 
Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 24).
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Libańczyków do placówki duńskiej. Napastnicy domagali się azylu polityczne-
go12. Francuzi nie chcieli dopuścić do podobnego zdarzenia.

Według innego źródła – notatki służbowej Danuty Kryształowicz (starszej wy-
wiadowczyni Wydziału VII Biura „B” MSW) z września 1987 r. – kamer mia-
ło być „ok. ośmiu”. Kamera nr 1 stała przed wejściem głównym do ambasady, 
a kamera nr 2 – przy wjeździe do garażu. Kamera nr 3 została zamontowana na 
murze między budynkiem ambasady a rezydencją ambasadora, a nr 4 – na samej 
rezydencji. Dwie ostatnie obejmowały swym zasięgiem główną bramę wjazdową. 
Drugą, mniejszą bramę obserwowała kamera nr 5, umieszczona na murze obok re-
zydencji. Kamera nr 6 stała z kolei między ambasadą a rezydencją i ukazywała okna 
budynku placówki. Większość tych kamer dawała też możliwość obserwacji przy-
ległych do terenu ambasady ulic. Mimo określenia orientacyjnej liczby urządzeń 
Kryształowicz kończyła swój wykaz stwierdzeniem „pozostałych kamer źródła nie 
zauważyły”, choć wysunęła podejrzenie, że kilka znajdowało się również wewnątrz 
budynku. Informowała ponadto o istnieniu „ok. pięciu” monitorów w pomiesz-
czeniu strażników, które miały „ok. dwudziestu” przełączników kanałów. Jeden 
z egzemplarzy notatki trafił na biurko dyrektora Departamentu II MSW13.

Dobrą okazją do udoskonalania zabezpieczeń placówek były remonty. W po-
czątkach lutego 1960 r. do ambasady brytyjskiej w Warszawie przybyło dzie-
więciu pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Foreign Office. Przez sześć 
kolejnych tygodni przeprowadzali oni prace remontowe w budynku. Przy okazji 
poprawili również system zabezpieczeń: w korytarzach umieszczono kilka rozsu-
wanych krat zamykanych na kłódki, udoskonalono system alarmowy, a ściany 
niektórych pokoi wyłożono izolacyjnym materiałem dźwiękochłonnym14.

Jeśli chodzi o brytyjską placówkę, oficer bezpieczeństwa pełnił w niej zazwy-
czaj funkcję I lub II sekretarza. Podobnie jak w innych ambasadach, miał on 
zajmować się ogólną ochroną obiektu: wydawaniem instrukcji i kontrolą ich 
realizacji, prowadzeniem ewidencji kontaktów pracowników ambasady z Pola-
kami, zabezpieczaniem szyfrów i poczty dyplomatycznej, kontrolą pracy straż-
ników itp. W odróżnieniu chociażby od rozwiązań amerykańskich, wartowni-
cy brytyjscy byli cywilami, rekrutującymi się głównie spośród emerytowanych 

12 AIPN, 0731/22, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW na temat do-
datkowych zabezpieczeń ambasady francuskiej, 5 VI 1987 r., k. 14; AIPN, 0731/23, Informacja 
dyrektora Departamentu II MSW Janusza Seredy na temat nowych elementów zabezpieczeń 
zachodnich placówek dyplomatyczno-konsularnych w Polsce, 31 VIII 1987 r., k. 107–110.
13 AIPN, 02376/3, Notatka służbowa Danuty Kryształowicz na temat zabezpieczenia amba-
sady Francji, 22 IX 1987 r., k. 53–54.
14 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1960 r., 28 IV 1960 r., k. 1–18.
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pracowników ochrony pałacu westminsterskiego, brytyjskich ministerstw, 
a także spośród emerytowanych wojskowych. Tak jak Francuzi, ubierali się po 
cywilnemu i mieli przy sobie broń krótką. Na początku lat siedemdziesiątych 
na wyposażeniu ambasady były ponadto (według Departamentu II MSW) dwa 
karabiny maszynowe. Wartownicy pracowali na trzy zmiany. Przeciętnie przeby-
wali w Polsce przez rok, na paszportach służbowych15.

W 1972 r. w ambasadzie pracowało sześciu wartowników i szef (tzw. starszy 
wartownik). Teoretycznie podlegali sekretarzowi ds. administracyjnych, a fak-
tycznie – oficerowi bezpieczeństwa. Tak jak inne służby przy zachodnich am-
basadach nie mogli samodzielnie nawiązywać kontaktów z Polakami. Mieszkali 
w jednym miejscu poza terenem ambasady; na miasto wychodzili praktycznie 
tylko po zakupy, czas wolny spędzając głównie w klubach ambasady (przy obiek-
cie i w Miedzeszynie)16. Kilka lat później liczba wartowników zmniejszyła się 
do pięciu. Ich pracę sprawdzano za pomocą kilkunastu zegarów kontrolnych 
rozmieszczonych na terenie ambasady, na których strażnicy musieli regularnie 
rejestrować swoją obecność17.

Podobnie jak w wypadku ambasady francuskiej, także w brytyjskiej znajdo-
wały się szczególnie chronione pomieszczenia: każdorazowe wejście do attachatu 
wojskowego uruchamiało sygnał dźwiękowy, przeznaczony dla strażnika. Dzwo-
nek wyłączano ukrytym wewnątrz pomieszczenia przyciskiem18.

Jak donosiły polskie służby, w połowie 1986 r. Foreign Office stworzyło 
nowy system bezpieczeństwa swoich placówek dyplomatyczno-konsularnych 
na świecie. Wprowadzono podział na cztery kategorie placówek, w zależności 

15 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitalistycz-
nych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22; AIPN, 01211/26, t. 1, Stan ochrony 
technicznej i fizycznej przedstawicielstw USA i Wielkiej Brytanii za granicą. Tłumaczenie z jęz. 
rosyjskiego, [1971 r.], k. 21–25.
16 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitalistycz-
nych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22; AIPN, 01211/26, t. 1, Stan ochrony 
technicznej i fizycznej przedstawicielstw USA i Wielkiej Brytanii za granicą. Tłumaczenie z jęz. 
rosyjskiego, [1971 r.], k. 21–25.
17 AIPN, 01228/2876, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czer-
wiec 1982 r.], k. 23–37; ibidem, Notatka Wydziału II Departamentu II MSW w sprawie systemu 
zabezpieczenia budynku ambasady brytyjskiej w Warszawie, [maj 1978 r.], k. 55–56.
18 AIPN, 01228/2876, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czer-
wiec 1982 r.], k. 23–37; ibidem, Notatka Wydziału II Departamentu II MSW w sprawie systemu 
zabezpieczenia budynku ambasady brytyjskiej w Warszawie, [maj 1978 r.], k. 55–56. 
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od stopnia zagrożenia funkcjonowania przedstawicielstwa Królestwa w danym 
państwie. Polska znalazła się w kategorii czwartej: krajów o stabilnym systemie 
politycznym i najmniejszym stopniu zagrożenia (przede wszystkim atakami 
terrorystycznymi)19.

Wielokrotnie podkreślana specyfika niemieckiego przedstawicielstwa dyplo-
matycznego w Warszawie nie przejawiała się w stosowanych środkach bezpie-
czeństwa, które przypominały rozwiązania znane z innych zachodnich placó-
wek. Strażnicy ambasady RFN rekrutowali się z Bundesgrenzschutz – Federalnej 
Służby Ochrony Granic (Straży Granicznej), a podlegali formalnie kierowni-
kowi referatu administracyjnego. Okres ich służby w Polsce wynosił dziewięć 
miesięcy20. Według stanu na 1977 r. pracowało sześciu strażników (w 1972 r. 
czterech). Wszyscy mieszkali w budynku ambasady przy ul. Dąbrowieckiej 4. 
Funkcje ochronne pełniło ponadto trzech portierów-gońców. Strażnicy praco-
wali w trybie nocnym i dziennym, w systemie dyżurów (co cztery dni przypadał 
dzień wolny, ogólnie pracownik nie mógł przebywać poza placówką dłużej niż 
60 godzin). W pomieszczeniach strażników nie mogły zatrzymywać się kobiety. 
Byli oni zobowiązani do meldowania o kontaktach z Polakami, zwłaszcza podej-
rzewanymi o powiązania z SB21.

W czasie służby nocnej strażnik musiał kontrolować trzy budynki należące 
do placówki. Godziny obchodów nieustannie zmieniano. Nadzorował również 
pracę palaczy i sprzątaczek, przybywających przed otwarciem ambasady. W cza-
sie służby dziennej strażnicy zajmowali się rejestracją interesantów, wystawia-
niem przepustek, a także kontrolowaniem wszelkich niecodziennych sytuacji – 
np. obserwowaniem polskich służb porządkowych wykonujących najróżniejsze 
prace w pobliżu placówki czy też Polaków dokonujących napraw wewnątrz 
obiektu. Te ostatnie musiały odbywać się za zgodą kierownictwa placówki i zo-
stać odpowiednio wcześniej zapowiedziane. Strażnicy sprawdzali ponadto, czy 
podczas nieobecności danego urzędnika jego biuro jest zamknięte; opiekowa-
li się też kluczami do pomieszczeń placówki. Co ciekawe, w odróżnieniu od 

19 AIPN, 0731/19, Informacja dyrektora Departamentu II MSW o nowym systemie bezpie-
czeństwa brytyjskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, 24 XI 1986 r., k. 41–43.
20 AIPN, 01211/87, Działalność rezydentury wywiadowczej w ambasadzie RFN w Warszawie 
w okresie 1970–1975. Opracowanie Wydziału VIII Departamentu II MSW, [1976 r.], k. 4–22.
21 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitali-
stycznych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22; AIPN, 001708/318, Andrzej 
Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane w ambasadzie RFN w Warszawie, 
Legionowo 1977, b.p. (s. 22–28).
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swych kolegów z innych krajów, nie byli wyposażeni w broń palną22. (Doku-
ment nr 89)

Ważną rolę w systemie zabezpieczeń odgrywali wspomniani gońcy (takie 
określenie widnieje w materiałach SB), którzy m.in. zbierali od poszczególnych 
pracowników tajne materiały przeznaczone do zniszczenia i opróżniali kosze na 
makulaturę. Ich zadaniem było poza tym utrzymywanie porządku w pomiesz-
czeniach służbowych23.

Ambasada zachodnioniemiecka – jak każda inna – stosowała jednocześnie wie-
le systemów zabezpieczeń technicznych: zamki, szyfry, kasy pancerne i alarmy. Pod 
koniec lat siedemdziesiątych planowano utworzenie dodatkowych stref zamkniętych 
nie tylko dla interesantów, ale i dla polskiego personelu – brano pod uwagę pomiesz-
czenia wykorzystywane przez ambasadora, pokoje referatu administracyjnego, poli-
tycznego, prasowego oraz prawno-konsularnego. Prywatność miało ponadto zapew-
nić trwałe przesłonięcie szyb niektórych pomieszczeń. Zorganizowano także miejsce 
w pełni zabezpieczone przed podsłuchami: specjalistyczną kabinę o wymiarach 4,75 
× 2,80 × 2,10 m wykonała firma Siemens. Wyjątkowe zabezpieczenia otrzymały 
również dwa pokoje dalekopisowo-szyfrowe, wyposażone w masywne drzwi (z gał-
ką zamiast klamki od zewnątrz i specjalnym dzwonkiem). Wejścia do nich bronił 
specjalny zamek z licznikiem. Okna obu pokoi osłonięte były metalowymi przesuw-
nymi żaluzjami oraz firankami i zasłonami. Ściany zaś wyłożono dźwiękoszczelnymi 
płytkami. Sprzątaczki nie miały dostępu do tych pomieszczeń24. Któryś z informato-
rów SB musiał jednak osobiście obejrzeć te rozwiązania – stąd dość szczegółowe opisy 
zawarte w dokumentacji kontrwywiadu. (Dokument nr 100)

Szczególną wagę do bezpieczeństwa swych placówek dyplomatycznych przy-
kładali Amerykanie – zresztą nie tylko w okresie zimnej wojny. Nie unikano 
przy tym innowacji, a także wzorowano się na metodach stosowanych poza 
światem dyplomatycznym. Na przykład w 1961 r. opracowano w warszawskiej 
ambasadzie Stanów Zjednoczonych plan nowego systemu alarmowego, wyko-
rzystującego rozwiązania praktykowane w bankach. Opierał się on na połączeniu 
dzwonków alarmowych z siecią zamków25. Rozwój tego typu technologii syste-
matycznie ograniczał możliwości akcji penetracyjnych kontrwywiadu.

22 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 29–35).
23 Ibidem.
24 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 22–28).
25 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu 
II MSW z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., k. 22–40 (błędna 
paginacja).
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We wszystkich krajach socjalistycznych (i zapewne nie tylko tam) ambasady 
USA – tak jak przedstawicielstwa ich sojuszników z NATO – tworzyły specjalne 
strefy bezpieczeństwa z ograniczonym dostępem. W przypadku amerykańskim 
strefa taka powstawała najczęściej na przedostatnim piętrze budynku placówki. 
Mieściły się w niej gabinety ambasadora i radców, pokoje rezydentur, attacha-
ty, szyfrownie, pomieszczenia do przechowywania poczty dyplomatycznej, tajne 
archiwa oraz pokoje do sekretnych przesłuchań. Okna w strefie zostały zakrato-
wane i przeszklone specjalnymi szybami. Montowano tam urządzenia do bez-
dymnego spalania dokumentów, za pomocą których w ciągu kilku godzin moż-
na było zniszczyć całą dokumentację. Strefę zabezpieczono przed podsłuchami 
i podpięto do sieci alarmowej. Meble w gabinetach najważniejszych dyplomatów 
często były przezroczyste i można je było łatwo zdemontować26.

Amerykańscy ambasadorzy zwiększali zabezpieczenie swych placówek w mo-
mentach kryzysów politycznych, stosując wtedy nadzwyczajne środki ostrożno-
ści. Pod koniec października 1962 r., w szczytowym momencie konfliktu kubań-
skiego, ambasador USA nakazał m.in. zabezpieczenie samochodów ambasady 
(zostały zatankowane do pełna), zniszczenie części tajnych dokumentów w razie 
wtargnięcia ewentualnych demonstrantów do budynku, przygotowanie planu 
ewakuacji pracowników oraz wprowadzenie nocnych dyżurów strażników27.

Straż bezpieczeństwa w ambasadzie USA tworzyli żołnierze piechoty mor-
skiej – marines. Zadania swe realizowali w ramach służby wojskowej i posiadali 
paszporty służbowe. Bez zezwolenia nie mogli oni opuszczać terenu placówki 
i kontaktować się z Polakami. Czas ich służby wynosił rok28.

Na przełomie 1968 i 1969 r. straż składała się z podoficera-dowódcy i ośmiu 
wartowników, obsługujących trzy posterunki. Pierwszy, działający całodobowo, 
kontrolował pomieszczenia na czterech piętrach gmachu ambasady. W godzi-
nach pracy urzędników znajdował się na pierwszym piętrze, a w nocy przyjmował 
formę ruchomego patrolu. Wartownicy pełniący służbę na tym posterunku byli 
umundurowani i nosili broń. Drugi posterunek patrolował hol ambasady, parter 
oraz sutereny, kontrolował osoby wchodzące do sali kinowej, klubu czy biblio-
teki, a także wstępnie przyjmował zgłaszających się interesantów. W godzinach 

26 AIPN, 01211/26, t. 1, Stan ochrony technicznej i fizycznej przedstawicielstw USA i Wiel-
kiej Brytanii za granicą. Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego, [1971 r.], k. 21–25.
27 AIPN, 01062/19, t. 8, Meldunek dzienny Departamentu II MSW o sytuacji w placówkach 
dyplomatycznych państw kapitalistycznych 25 października 1962 r., 26 X 1962 r., k. 118–117.
28 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitalistycz-
nych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22; zob. ten sam dokument w: AIPN, 
01211/27, k. 10–26.
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urzędowania wartownicy pracowali po cywilnemu, ale mieli broń. Trzeci poste-
runek nadzorował pracę sprzątaczek w godzinach 4.30–6.3029. Kilka lat później 
liczba marines nie uległa zmianie30.

Jak informował swych kolegów z PRL kontrwywiad radziecki, przy ka-
pitalnych remontach (lub budowie) obiektów należących do placówek USA 
w krajach socjalistycznych ogólne kierownictwo nad pracami przypadało 
jeszcze jednej formacji wojskowej: specjalnym oddziałom technicznym pie-
choty morskiej, posiadającym bazy na całym świecie. Jednostka ta rekrutowa-
ła specjalistów w zakresie budowy baz wojskowych i innych konstrukcji poza 
granicami USA31.

Instytucją formalnie nadzorującą kwestie bezpieczeństwa w amerykańskiej 
ambasadzie w Warszawie był wydział administracyjny. Stanowił on największy 
pion: w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zatrudniał ok. stu osób (w więk-
szości Polaków). Kierownikiem wydziału był dyplomata w randze radcy ds. ad-
ministracyjnych, któremu podlegali kierownicy: sekcji łączności i archiwum, 
sekcji finansowej, komórki bezpieczeństwa oraz dyrektor szkoły dla dzieci ame-
rykańskich pracowników. Sekcja łączności i archiwum składała się z szyfran-
tów (aż czterech) i archiwistów. Szyfranci rekrutowali się z NSA. Zajmowali się 
szyfrowaniem wiadomości wysyłanych z placówki i deszyfrowaniem informacji 
nadsyłanych do ambasady32. 

Komórka bezpieczeństwa miała de facto niezależny status. W początkach 
lat siedemdziesiątych jednostka ta, skupiająca się wyłącznie na zabezpieczeniu 
placówki, składała się z dwóch osób: oficera bezpieczeństwa i jego pomocni-
ka. Podlegała w zasadzie tylko ambasadorowi, a praktycznie Biuru Bezpieczeń-
stwa Departamentu Stanu za pośrednictwem amerykańskiej bazy wojskowej we 

29 AIPN, 01062/35, t. 17, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat straży bez-
pieczeństwa w ambasadzie USA w Warszawie, IV 1969 r., k. 127; AIPN, 01211/26, t. 1, Stan 
ochrony technicznej i fizycznej przedstawicielstw USA i Wielkiej Brytanii za granicą. Tłuma-
czenie z jęz. rosyjskiego, [1971 r.], k. 21–25.
30 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitalistycz-
nych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22.
31 AIPN, 01211/26, t. 1, Stan ochrony technicznej i fizycznej przedstawicielstw USA i Wiel-
kiej Brytanii za granicą. Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego, [1971 r.], k. 21–25.
32 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitali-
stycznych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22; AIPN, 01521/2125, Janusz 
Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu wywiadowczej 
działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie 
w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 50–53).
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Frankfurcie nad Menem33. Według niektórych materiałów SB drugą najważniej-
szą osobą po oficerze ds. bezpieczeństwa w systemie zabezpieczania ambasady 
USA był inżynier, oficer batalionu inżynieryjno-budowlanego. Odpowiadał on 
za nadzór nad wszelkimi pracami remontowymi przeprowadzanymi na terenach 
placówki oraz za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń technicznych: systemów 
alarmowych, kamer, a także radiowych i przewodowych środków łączności34.

W 1974 r. Biuro Bezpieczeństwa Departamentu Stanu przeznaczyło 250 tys. 
dolarów na wzmocnienie technicznego zabezpieczenia ambasady w Warszawie 
oraz instalację specjalnego systemu łączności radiowej między placówką a samo-
chodami używanymi przez ambasadora i najważniejszych dyplomatów. W tym 
samym roku powołano w ambasadzie Security Watch Committee (Komitet 
Nadzoru Bezpieczeństwa), w którego skład weszli przedstawiciele kierownictwa 
placówki. Opracowywał on wytyczne i zalecenia dla komórki bezpieczeństwa 
ambasady35.

Reformy w tym duchu mnożono w latach osiemdziesiątych. Po pożarze, 
który wybuchł w budynku ambasady USA w Warszawie w maju 1984 r., Biuro 
Bezpieczeństwa Departamentu Stanu postanowiło – wedle danych polskiego 
kontrwywiadu – rozbudować i zmodernizować system zabezpieczeń obiektów 
ambasady, chcąc dostosować go do najnowszych standardów techniki elektro-
nicznej. Jak widzieliśmy, podobnie działali Francuzi i Brytyjczycy. W miesią-
cach następujących po pożarze do Warszawy regularnie przyjeżdżali specjaliści 
Biura Bezpieczeństwa. Celem ich wizyt było przygotowanie gruntu do wpro-
wadzenia w początkach 1986 r. nowych zabezpieczeń: zwiększenia liczby kamer 
zewnętrznych (do tej pory funkcjonowały dwie), wprowadzenia systemu elek-
tronicznej identyfikacji osób wjeżdżających przez bramy wjazdowe budynku, 
modernizacji systemu wykrywania metali, zwiększenia liczby zamków szyfro-
wych w drzwiach, jak również zamontowania instalacji kuloodpornych. Kontr-
wywiad spodziewał się także rozmieszczenia na zewnątrz budynku ukrytych 

33 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 26–29); AIPN, 01521/2125, Janusz 
Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu wywiadowczej 
działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie 
w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 52–53).
34 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitalistycz-
nych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22. 
35 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 51–52).
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czujników ruchu36. Im bardziej zaawansowane zabezpieczenia wprowadzały 
zachodnie ambasady, tym mniejsze stawały się możliwości kontrolowania tych 
obiektów ze strony polskich służb.

Nie tylko chęć ochrony przed inwigilacją, lecz także nasilający się w latach 
osiemdziesiątych problem terroryzmu, szczególnie widoczny w połowie dekady 
w związku z konfliktem amerykańsko-libijskim, spowodował dążenie admini-
stracji Reagana do zwiększenia stopnia zabezpieczenia placówek dyplomatycz-
nych USA na świecie, w tym również w Polsce. I tak w 1986 r. Amerykanie 
planowali stopniowo wyposażyć wszystkich szefów placówek dyplomatycznych 
w Europie w opancerzone samochody, zwiększyć liczbę oficerów ds. bezpieczeń-
stwa, przydzielić do ambasad dodatkowych wartowników z piechoty morskiej 
oraz opracować zmiany architektoniczne budynków placówek w celu zwiększe-
nia ich bezpieczeństwa37. 

Jak podkreślano w specjalnym raporcie opracowanym przez Departament 
II MSW w kwietniu 1986 r., do realizacji tych założeń administracja Ronalda 
Reagana wyznaczyła nowo powołane jednostki w Departamencie Stanu: Biuro 
Ambasadora Pełnomocnego ds. Zwalczania Terroryzmu oraz Wydział ds. Bez-
pieczeństwa Dyplomatycznego. Kontrwywiad uważał źródło tych informacji za 
bardzo cenne: dyrektor Departamentu II Janusz Sereda prosił o ostrożne wyko-
rzystywanie raportu, z obawy przed dekonspiracją nieznanego nam, ale ważnego 
dla SB informatora38.

Dodatkowym zabezpieczeniem, stosowanym okresowo (przy zaostrzeniu sytu-
acji międzynarodowej i wzroście zagrożenia terrorystycznego), było sprawdzanie 
wchodzących do budynków ambasady petentów wykrywaczem metalu. Wszyst-
kie placówki starały się też oddzielać pomieszczenia wizowe od innych39. Pod 
koniec lat osiemdziesiątych w modernizowanym systemie zabezpieczeń zaczęto 
ponadto na szeroką skalę stosować komputery osobiste i łączność satelitarną40.

Według raportu dyrektora Departamentu II MSW z lutego 1988 r. warszaw-
ska placówka USA należała do obiektów objętych priorytetem maksymalnego 

36 AIPN, 0731/9, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący mo-
dernizacji zabezpieczeń ambasady USA, 31 V 1985 r., k. 48.
37 AIPN, 0731/15, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat zwiększenia za-
bezpieczeń amerykańskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, 18 IV 1986 r., k. 55–56.
38 Ibidem, k. 56.
39 AIPN, 0731/23, Informacja dyrektora Departamentu II MSW Janusza Seredy na temat 
nowych elementów zabezpieczeń zachodnich placówek dyplomatyczno-konsularnych w Polsce, 
31 VIII 1987 r., k. 107–110.
40 AIPN, 0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat nowych elemen-
tów w działalności amerykańskiej rezydentury wywiadowczej w Polsce, 24 II 1988 r., k. 150–157.
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zabezpieczenia41. Odróżniałoby to postawę Amerykanów od kategoryzacji przy-
jętej przez Brytyjczyków. Zmiana klimatu politycznego, jaka nastąpiła w 1989 r., 
nie zmodyfikowała nastawienia Amerykanów, którzy wciąż konsekwentnie reali-
zowali swój program zwiększania ochrony przedstawicielstw dyplomatycznych, 
przyjęty w połowie lat osiemdziesiątych. Janusz Sereda donosił w kwietniu 
1989 r., kilka dni po zakończeniu obrad okrągłego stołu, że w ambasadzie na-
stąpiła przebudowa poziomu piwnicznego. Zaczęto budować tam schron, któ-
ry miał ochronić personel nawet przed atakiem nuklearnym. W ramach tej in-
westycji wzmocniono ściany części pomieszczeń piwnicznych (przez położenie 
płyt z bardzo wytrzymałej stali o grubości 10 mm, warstwy betonu, siatki sta-
lowej i tynku). Zainstalowano także nowoczesną chłodnię, nowe zbiorniki na 
wodę i paliwo, jak również agregaty prądotwórcze42.

Jeśli chodzi o budynek główny, rozpoczęto w tym czasie modernizację wejść, 
dzięki której obiekt miał być lepiej chroniony przed atakami terrorystycznymi. 
W wyniku tych zmian drzwi wejściowe do wydziału konsularnego ważyły blisko 
tonę. Wymieniono poza tym zewnętrzne okna i zastosowano szkło pancerne. 
Materiał ten zastosowano również przy przebudowie posterunku wartownika 
ambasady od strony ul. Pięknej. Dodatkowo podwyższono ogrodzenie wokół 
obiektu i wprowadzono nowy, automatycznie sterowany system otwierania bram 
wjazdowych. Oprócz tego zainstalowano kolejną kamerę na specjalnym wysię-
gniku, umożliwiającym obserwację w promieniu 360 stopni43. Jak widać, libe-
ralizacji politycznej w Polsce towarzyszył wzrost poziomu zabezpieczeń amery-
kańskiej ambasady. Zmieniał się po prostu powód ich stosowania – zagrożenie 
terrorystyczne traktowano, ze zrozumiałych zapewne względów, jeszcze poważ-
niej niż działalność polskiego kontrwywiadu.

Obok zabezpieczenia samego budynku równie istotne było kontrolowanie 
osób w nim pracujących. Obserwowanie i dyscyplinowanie personelu, a także 
(zwłaszcza) osób świadczących usługi na rzecz placówki, stanowiło podstawową, 
codzienną formę ochrony przed działaniami polskiego kontrwywiadu.

Cudzoziemców pracujących w zachodnich przedstawicielstwach dyploma-
tycznych obowiązywały ścisłe reguły przestrzegania tajemnicy służbowej. Pra-
cowników dzielono na posiadających bezpośredni (wymagający upoważnienia) 
i pośredni (wymagający zlecenia/pełnomocnictwa) dostęp do danych materia-
łów. Personel sprzątający i inni obywatele polscy nie zaliczali się do żadnej z tych 

41 Ibidem.
42 AIPN, 0731/32, Informacja dyrektora Departamentu II MSW w sprawie nowych elemen-
tów w zabezpieczeniu ambasady USA w Warszawie, 10 IV 1989 r., k. 16–18.
43 Ibidem.
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grup. Raz w roku niemieccy pracownicy ambasady RFN przechodzili szkolenie 
z zakresu ochrony bezpieczeństwa placówki, podczas którego przypominano im 
o obowiązku meldowania o każdym kontakcie nawiązanym z Polakami i zacho-
wywania tajemnicy służbowej. Ponadto każdy pracownik musiał podpisać spe-
cjalne oświadczenie w tej sprawie44. 

Podobne procedury stosowano w innych placówkach. Na przykład pracowni-
cy amerykańskiego attachatu wojskowego przed objęciem funkcji w warszawskiej 
placówce przechodzili szkolenia nie tylko z zakresu technik wywiadowczych, lecz 
także technik zabezpieczania się przed działaniem polskich służb45. Jednocześnie 
co najmniej od lat sześćdziesiątych pracowników niedyplomatycznych ambasady 
USA obowiązywał formalny zakaz kontaktów z Polakami. Mogli oni odwiedzać 
jedynie wyznaczone lokale rozrywkowe i tylko w grupie46. Oczywiście praktyka 
nie zawsze pokrywała się z teorią.

Ogólnie pracownicy ambasady USA w Warszawie byli podzieleni na katego-
rie, ściśle określające stopień ich uprawnień do utrzymywania kontaktów poza 
placówką. Pierwsza grupa miała pełną swobodę (a nawet obowiązek) posiadania 
takich kontaktów – należeli tu np. pracownicy pionu prasowego i handlowego. 
Do drugiej grupy zaliczały się osoby, które z zasady powinny uzyskiwać indy-
widualną zgodę na nawiązanie prywatnych relacji z danym Polakiem (głównie 
urzędnicy pionu wizowego czy administracyjnego). Wreszcie tacy pracowni-
cy jak sekretarki, urzędnicy tajnej kancelarii, szyfranci czy marines mieli zakaz 
utrzymywania towarzyskich stosunków z osobami spoza placówki47. Można 
dopowiedzieć, że podobny podział występował z grubsza w każdej zachodniej 
ambasadzie.

W połowie lat osiemdziesiątych, kiedy Amerykanie zwiększali zabezpieczenia 
swojej ambasady, Niemcy starali się podnieść dyscyplinę wśród pracowników 
placówki RFN, zwłaszcza na płaszczyźnie relacji z obywatelami polskimi. Kon-
takty te miały być ściślej niż do tej pory dokumentowane i ewidencjonowane; 

44 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 41–48).
45 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 33).
46 AIPN, 01062/35, t. 15, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat najważniej-
szych wydarzeń w środowiskach kontrolowanych przez Departament II MSW w okresie od 25 
listopada do 24 grudnia 1968 r., 23 XII 1968, k. 400–409. 
47 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 26–29); AIPN, 01521/2125, Janusz 
Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu wywiadowczej 
działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie 
w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 52–53).
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dyplomaci mieli też nie dawać się wciągać w świadczenie różnych usług i grzecz-
ności, w obawie przed prowokacjami SB. Oprócz tego pracownicy ambasady 
mieli rygorystycznie przestrzegać polskich przepisów prawnych, by nie dać służ-
bom pretekstu do bardziej aktywnych działań48.

Niewiele później kontrwywiad bardziej ogólnie informował o wypadkach 
zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa przez NATO-wskie placówki dyploma-
tyczne. Większość dyplomatów brytyjskich i amerykańskich otrzymała po raz 
kolejny (pod groźbą odesłania od kraju) zakaz utrzymywania pozazawodowych 
kontaktów z obywatelami polskimi, nie licząc koniecznego minimum. Kanadyj-
czycy prowadzili ponadto szczegółowy rejestr polskich kontaktów pracowników 
swej ambasady. Mniej rygorystyczne stanowisko na tym polu obierały placów-
ki RFN i Szwecji. Wszyscy jednak zgadzali się co do zasady minimalizowania 
dostępu polskiego personelu do materiałów poufnych. W przekazywanych pla-
cówkom wytycznych zalecano też nakłanianie Polaków zatrudnionych w amba-
sadach do zdradzania informacji o swoich kontaktach z SB49. Starano się poza 
tym prowadzić ogólną ewidencję kontaktów pracowników placówek z obywate-
lami polskimi. Ci ostatni musieli być sprawdzeni nie tylko we własnym zakresie 
przez ambasady, ale też np. z pomocą Biura Bezpieczeństwa Departamentu Sta-
nu USA. Taka kontrola miała doprowadzić do wykrycia osób podejrzewanych 
o współpracę z SB50.

W praktyce dyplomaci nie przestrzegali tych surowych przepisów zbyt skru-
pulatnie. Pełne dostosowanie się do nich zablokowałoby im właściwie możliwości 
działania. Sir Rodric Braithwaite przyznaje: „mieliśmy świadomość, że niektórzy 
z naszych rozmówców mogli współpracować z SB. Mnie to nie przeszkadzało. 
Ambasada miała z tym większy problem. Teoretycznie obowiązywała zasada, by 
informować kierownictwo o każdym nawiązanym kontakcie z Polakiem. Ja tego 
nie robiłem – po prostu mieliśmy zbyt wiele kontaktów, odnotowywanie każde-
go było niemożliwe. Co prawda raportowaliśmy o poznaniu jakiejś osoby, ale na 
tym się kończyło; inaczej musielibyśmy poświęcić cały dzień na zdawanie szcze-
gółowych raportów. Oczywiście kiedy miałem spotkanie z naprawdę ciekawymi 
ludźmi – np. lunch z Januszem Stefanowiczem czy Mieczysławem Rakowskim 
– to robiłem notatki z tego, co mówili, ale tylko dlatego, że to po prostu było 

48 AIPN, 0731/9, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący dzia-
łań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ambasady RFN, 29 VI 1985 r., k. 115.
49 AIPN, 0731/13, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący za-
ostrzenia wymogów bezpieczeństwa w niektórych placówkach dyplomatycznych, 13 II 1986 r., 
k. 110.
50 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 26–29).



550

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

ciekawe. Obawiam się, że tego typu sprawozdania zostały niestety zniszczone. 
Pozostały za to raporty ambasadorów, które są bardzo nudne”51.

Mimo nieskuteczności zaleceń – a może właśnie ze względu na nią – zachod-
nie ośrodki decyzyjne nie ustawały w zaostrzaniu starych i tworzeniu nowych 
procedur kontrolnych, stosowanych wobec personelu dyplomatycznego. Co 
charakterystyczne, działająca w amerykańskiej ambasadzie komórka bezpieczeń-
stwa, obok typowych funkcji, zajmowała się również (według SB) swego rodzaju 
autokontrwywiadem: kontrolowała personel ambasady, nie bojąc się stosować 
podsłuchów, penetracji mieszkań, kontroli korespondencji i rozmów telefo-
nicznych oraz zbierając informacje o zachowaniu i trybie życia. Jak podkreślano 
w MSW, pracownika amerykańskiego, który dobrowolnie zgłosił próbę zwer-
bowania go przez polskie służby, natychmiast odwoływano z placówki. Po prze-
słuchaniu przez Biuro Bezpieczeństwa Departamentu Stanu pozostawał jednak 
w służbie zagranicznej i nie był degradowany52. W ten sposób usiłowano nie 
zniechęcać jego kolegów po fachu do podobnych zwierzeń.

Pomysły na poprawę kontroli pracowników ambasad były niekiedy dość 
egzotyczne: w 1986 r. administracja Reagana sformułowała nowy przepis za-
ostrzający środki bezpieczeństwa, zgodnie z którym każdy pracownik służby 
zagranicznej przebywający na placówce w kraju socjalistycznym co roku powi-
nien zostać poddany testowi na prawdomówność. Niektóre kategorie dyplo-
matów miały być poddawane tym testom raz na pół roku. Z kolei szyfranci, 
oficerowie łączności i bezpieczeństwa wraz z rodzinami musieli przechodzić 
badania na poligrafie nawet co trzy miesiące. Jak donosił kontrwywiad, usta-
lenia te niezbyt podobały się personelowi ambasady w Warszawie53. (Doku-
ment nr 122) Nie jest pewne, w jakim stopniu zalecenia te były realizowane. 
Według wywiadu wojskowego inicjatywy tego typu zostały zintensyfikowane 
od połowy lat osiemdziesiątych, wraz z natężeniem „propagandowej” aktyw-
ności administracji Reagana, podkreślającej zagrożenia ze strony służb bloku 
wschodniego dla Ameryki. (Dokument nr 112)

Ambasady w szczególny sposób dbały o czujność służby wartowniczej i sto-
sowały wobec jej członków wyjątkowo ostre przepisy, np. za przybycie na służbę 

51 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
52 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 26–29); AIPN, 01521/2125, Janusz 
Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu wywiadowczej 
działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie 
w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 52–53).
53 AIPN, 0731/20, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW w sprawie wy-
mogów bezpieczeństwa dla pracowników amerykańskiej służby zagranicznej, 23 I 1987 r., k. 42.
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w stanie nietrzeźwym groziło natychmiastowe karne odesłanie do kraju54. Praca 
wartowników była przy tym okresowo kontrolowana przez oficerów przysyła-
nych z USA, np. w styczniu 1969 r. takiej inspekcji dokonał szef Wydziału Ope-
racji Zagranicznych Departamentu Stanu (poprzednia kontrola została przepro-
wadzona na przełomie września i października 1968 r.)55.

Przepisy i kontrole nie eliminowały jednak problemów. W 1987 r., w związku 
z nieodpowiednim zachowaniem amerykańskich marines pracujących w ambasa-
dzie w Moskwie, Amerykanie opracowali nowe wytyczne dotyczące doboru kadry 
do służby wartowniczej w placówkach dyplomatycznych USA w krajach bloku 
wschodniego. Wartownicy mieli podlegać jeszcze ściślejszej kontroli i mieć jesz-
cze mniej możliwości kontaktów z miejscowymi. Ustalono, że każdy marine przed 
przyjazdem do danej placówki (lub w związku ze zmianą miejsca pracy) będzie 
przechodził badanie na wariografie. Jednocześnie w laboratoriach Departamentu 
Stanu badano próbki moczu każdego z kandydatów do wyjazdu w celu wykrycia 
śladów uzależnienia od narkotyków. Przewidywano częstsze, niezapowiedziane in-
spekcje, przeprowadzane m.in. przez kontrolerów z amerykańskiej bazy we Frank-
furcie. Mieli oni przy okazji wypytywać o kontakty pozasłużbowe, przeszukiwać 
dokumenty (nawet osobiste), ale także prowadzić krótkie szkolenia i kursy56.

Z oczywistych względów jeszcze większą podejrzliwość kierownictwo amba-
sad wykazywało w stosunku do polskiego personelu placówek. Doskonale zdawa-
no sobie sprawę, że jego członkowie stanowią naturalny „target” polskich służb. 
Chcąc uniknąć infiltracji, zachodnie przedstawicielstwa starały się do minimum 
ograniczyć zapotrzebowanie na polskie usługi remontowe czy instalacyjne. Go-
rzej rzecz przedstawiała się ze sprzątaniem – tu trudno było sprowadzać własny 
personel. W wypadku poważniejszych remontów, wykonywanych przez stronę 
polską, ambasady musiały otrzymać zgodę centrali. Jak wiemy, starano się przy 
tym ściśle kontrolować ekipy robotników. „Usługi” mogły przybierać również 
specyficzne formy. Jak przypuszczał kontrwywiad, ambasada USA „prowadzi 
dość systematyczną i szczegółową kartotekę kobiet lekkich obyczajów w Polsce” 
z danymi osobowymi i fotografiami57. Miało to chronić przed używaniem tej 

54 AIPN, 01062/27, t. 1, Sprawozdanie Stanisława Bejma, naczelnika Wydziału VIII Depar-
tamentu II KdsBP, z pracy operacyjnej Wydziału VIII za I kwartał 1956 r., 10 IV 1956 r., k. 1–8 
(błędna paginacja).
55 AIPN, 01062/35, t. 17, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat straży bez-
pieczeństwa w ambasadzie USA w Warszawie, [kwiecień 1969 r.], k. 127.
56 AIPN, 0731/22, Informacja Departamentu II MSW na temat posunięć władz amerykań-
skich wobec strażników w ambasadach USA, 16 VI 1987 r., k. 68–70.
57 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (s. 46).
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drogi przez SB w celu dotarcia do pracowników placówki. Również kiedy dyplo-
mata chciał zawrzeć związek małżeński z Polką, na wszelki wypadek sprawdzano 
ją w prowadzonych bazach danych58. W ten sposób wywiad biograficzny stawał 
się biograficznym kontrwywiadem.

Ponadto, w ramach przeciwdziałania wysiłkom polskich służb, zachodnie am-
basady starały się wprowadzać rotację polskiego personelu placówek, np. kierow-
ców59. Wiązało się to również z mechanizmami zatrudniania obywateli polskich. 
Ambasada USA – i nie tylko – wykorzystywała w tym celu ogłoszenia w prasie 
oraz rekomendacje. Najczęściej na jeden oferowany w ogłoszeniu etat – z punktu 
widzenia Polaków bardzo atrakcyjny – zgłaszało się kilkanaście osób, co dawało 
Amerykanom szerokie możliwości selekcji kandydatów. Ze wszystkimi rozmowy 
przeprowadzał oficer bezpieczeństwa, którego opinia decydowała o przyjęciu lub 
odrzuceniu oferty. Preferowano osoby, których życiorys (przedstawiony w formie 
obszernej ankiety) sugerował negatywny stosunek do komunizmu. Zatrudnione 
osoby podpisywały dodatkowo zobowiązanie do lojalności wobec pracodawcy60. 
Jednak najskuteczniejszym czynnikiem umacniającym tę lojalność były po pro-
stu wysokie zarobki, co dyplomaci dobrze rozumieli. (Dokument nr 87)

Na poziomie ogólnym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego 
placówki starały się w pełni kontrolować i ograniczać dostęp Polaków (zarówno 
tych zatrudnionych, jak i interesantów czy znajomych) do budynków ambasad. 
Wykazywano w tym dużą surowość, np. w 1961 r. pracownicy ambasady brytyj-
skiej otrzymali zalecenie pracy przy zasłoniętych oknach. W tym samym czasie zli-
kwidowano znajdujące się w budynku ambasady francuskiej prywatne mieszkanie 
jednej z sekretarek, ponieważ utrzymywała ona towarzyskie kontakty z Polakami. 
Otrzymała zastępcze mieszkanie na mieście, ale i tak zamierzano szybko odwołać 
ją do Francji, gdyż jej liczne kontakty z Polakami zostały ocenione jako niebez-
pieczne. Od tej pory w budynku ambasady na noc pozostawał jedynie woźny, 
w dodatku doraźnie kontrolowany. On z kolei nadzorował polskie sprzątaczki, któ-
re rano przychodziły do budynku. Jak wiemy, w innych najważniejszych zachod-
nich placówkach stosowano odmienne rozwiązanie: nocne patrole strażników61. 

58 Ibidem, s. 41–48.
59 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 33).
60 AIPN, 01521/2125, Janusz Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawa-
niu i zwalczaniu wywiadowczej działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych 
ambasady USA w Warszawie w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 52–53).
61 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., k. 22–40 (błędna paginacja).



553

SKUTKI INWIGILACJI (1956–1989). KONTRDZIAŁANIA I EKSPULSJE

I w jednym, i w drugim wypadku przeniknięcie do pomieszczeń z zewnątrz było 
praktycznie niemożliwe.

Ważny element ochrony kontrwywiadowczej ambasad stanowiło odpowied-
nie zabezpieczenie łączności. Od lat pięćdziesiątych do komunikowania się 
z centralą placówki używały teleksów – urządzeń do tworzenia dalekopisów i szy-
frowania wiadomości62. Wykorzystywano je również do korespondencji w spra-
wach wizowych czy handlowych z macierzystymi firmami63. W wewnętrznej 
komunikacji stosowano odrębne, niezależne od sieci miejskiej centrale telefo-
niczne64. Obsługiwały je specjalnie przeszkolone telefonistki. Centrala łączyła 
wszystkie rozmowy wewnętrzne i połączenia miejscowe. Do łączności wewnętrz-
nej wykorzystywano również specjalne urządzenia konferencyjne65.

Nieco rzadziej stosowano system zagłuszający fale radiowe emitowane przez 
urządzenia pracujące w ambasadach, uniemożliwiający kontrwywiadowi prowa-
dzenie nasłuchu. Ambasada amerykańska wykorzystywała tę technologię od koń-
ca lat pięćdziesiątych. System (w formie urządzeń teletypowych) służył głównie 
do bezpiecznego odbioru wiadomości nadsyłanych przez Departament Stanu66.

Wiele lat później, w 1987 r., ambasada USA w Warszawie zaczęła testować 
nowy system komputerowej łączności o nazwie TERP II-A, stosowany w De-
partamencie Stanu do opracowywania i wymiany depesz między poszczególny-
mi jednostkami operacyjnymi. Już wcześniej działały tu zresztą starsze systemy. 
Wymiana odbywała się dwa razy dziennie, w postaci ośmiominutowych sean-
sów radiowych. W ten sposób można było przesłać ok. 1000 stron dokumentów 
w formacie A-4. Oczywiście przekaz był w pełni zaszyfrowany (w sposób auto-
matyczny). Próby te wiązały się z realizacją wdrażanego od początku lat osiem-
dziesiątych projektu Departamentu Stanu pod nazwą Security Enhancement 
Program (SEP), mającego poprawić bezpieczeństwo łączności stosowanej przez 

62 Ibidem, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1958 r., 16 I 1959 r., k. 40–52 (błędna paginacja).
63 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (37–40).
64 AIPN, 01228/2876, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czer-
wiec 1982 r.], k. 23–37.
65 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (37–40).
66 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1958 r., 16 IV 1958 r., k. 70–80 (błędna pagi-
nacja); zob. też np. ibidem, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1958 r., 12 VII 1958 r., k. 20–28 (błędna 
paginacja).
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amerykańskie placówki dyplomatyczne. Już w 1986 r. w Departamencie Stanu 
przestał praktycznie obowiązywać papierowy system przechowywania dokumen-
tów, z racji pełnej komputeryzacji procesu przetwarzania danych67.

Jak wiemy z rozważań o wywiadzie technicznym, w tym czasie również kom-
puteryzacja warszawskiej ambasady USA była już mocno zaawansowana. System 
składał się z centralnego komputera, z którym zostały połączone komputery na-
leżące do poszczególnych pionów placówki. Współpracowały one z siecią in-
formatyczną NATO oraz z amerykańskimi placówkami w Berlinie Zachodnim 
i Frankfurcie. Oddzielnym układem miała dysponować rezydentura wywiadow-
cza, posiadająca niezależne kanały łączności z ośrodkami CIA i DIA. Groma-
dzone dyskietki i dyski magnetyczne trzymano w specjalnych, zabezpieczonych 
kontenerach, chronionych przez całą dobę przez strażników. Dokumentację 
przechowywaną w tej formie łatwo było zniszczyć: jej objętość wynosiła ok. 
sześciu metrów sześciennych, a czas potrzebny na zniszczenie – kilkanaście mi-
nut. Swoje systemy informatyczne (o nazwie WANG) posiadały też konsulaty 
w Krakowie i Poznaniu68. Oczywiście dużo wcześniej opracowano procedury 
niszczenia dokumentów papierowych. W latach siedemdziesiątych pełniący służ-
bę marines, w dni robocze ok. godz. 15.00, a w soboty ok. godz. 11.30, mieli 
gromadzić i palić wszystkie dokumenty, umieszczone w specjalnych workach 
rozlokowanych w wydzielonych pomieszczeniach ambasady. Oprócz tego nocne 
warty miały dopilnować dokładnego spalenia wszystkich śmieci znajdujących się 
w zwykłych koszach biurowych69.

Można domniemywać, że metody te nie były aż tak skuteczne, skoro polski 
kontrwywiad potrafił na ich temat zdobyć tyle informacji. Jednak wiedza nie 
świadczyła jeszcze o możliwościach złamania zabezpieczeń.

Do szyfrowania wiadomości w ambasadzie RFN od 1973 r. służył sprzęt 
Dora-75 BD. W razie poważniejszych uszkodzeń sprowadzano specjalistę z Nie-
miec. Aktualizowane elementy urządzeń szyfrujących były średnio raz na mie-
siąc dostarczane drogą lotniczą, samolotami Lufthansy, przez dwóch kurierów, 

67 AIPN, 0731/23, Informacja Departamentu II MSW na temat testów ze znajomości sys-
temów łączności stosowanych przez Departament Stanu USA, 24 VIII 1987 r., k. 81; AIPN, 
0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat nowego systemu łączności 
w ambasadzie USA w Warszawie, [kwiecień 1988 r.], k. 40–43.
68 AIPN, 0731/23, Informacja Departamentu II MSW na temat testów ze znajomości sys-
temów łączności stosowanych przez Departament Stanu USA, 24 VIII 1987 r., k. 81; AIPN, 
0731/26, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat nowego systemu łączności 
w ambasadzie USA w Warszawie, [kwiecień 1988 r.], k. 40–43
69 AIPN, 01228/2876, Informacja Departamentu II MSW w sprawie systemów ochrony fi-
zycznej i technicznej niektórych placówek dyplomatyczno-konsularnych państw kapitalistycz-
nych akredytowanych w Warszawie, 25 IX 1972 r., k. 6–22.
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zawożonych samochodami służbowymi z lotniska do ambasady. Bagaż miał 
formę metalowych skrzyń z zamkami szyfrowymi i plombami. Polskie służby 
dostrzegły jednak pewien słaby punkt: nad jednym z pokoi szyfrowych mieścił 
się strych, wykorzystywany m.in. do suszenia bielizny czy przechowywania nie-
potrzebnych przedmiotów, do którego dostęp mieli praktycznie wszyscy pracow-
nicy placówki70. 

Nie wiadomo niestety, czy umiano tę słabość wykorzystać. Kontrwywiad zdo-
był za to informacje, że zachodnioniemiecka ambasada używała w tym czasie 
również tzw. radiostacji informacyjnej, odbierającej nadsyłane z centrali wiado-
mości o agencyjnym charakterze, dotyczące bieżącej sytuacji w RFN. Materiały 
miały dwa kody: czerwony (do użytku służbowego) i zielony (do powszechnego 
użytku). Radiostacja była połączona z dalekopisem. W 1977 r. w ambasadzie 
zainstalowano również radiostację nadawczą, której – przynajmniej początkowo 
– radiokontrwywiad nie potrafił namierzyć71.

Nie można zapominać, że do łączności danej placówki z centralą MSZ służyła 
poczta dyplomatyczna w formie zalakowanych i zapieczętowanych listów, prze-
syłanych samolotami danej linii lotniczej najczęściej dwa razy w tygodniu, zawo-
żonych na lotnisko samochodami placówki, z reguły przez dwóch pracowników, 
w tym strażnika72. Zasady te nie zawsze były przestrzegane: nierzadko pocztę 
dyplomatyczną przewozili sami kierownicy placówek, unikając w ten sposób po-
średników i konwojentów73.

Specjalne systemy zabezpieczeń obowiązywały również na komunikacyjnych 
kanałach między ambasadą a konsulatami działającymi w innych miastach na tere-
nie Polski. Na przykład komunikacja między warszawską ambasadą Francji a kra-
kowskim konsulatem oparta była na systemie kodowym. Szyfr miał być stosowany 
w połączeniach telefonicznych przekazujących pilne i ważne informacje74.

Kontrwywiad zdołał poznać podstawowe zręby tego systemu (nie wiemy 
niestety, w jaki sposób i w którym momencie). Hasłem sygnalizującym prze-
kazywanie zaszyfrowanej wiadomości miały być słowa szyfranta ambasady, że 
jego „przyjaciele chcą zwiedzić Kraków i potrzebują informacji, czy są motele 

70 Ibidem.
71 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (37–40).
72 Ibidem.
73 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 (błędna  
paginacja).
74 AIPN, 0731/9, Informacja Departamentu II MSW na temat łączności kodowej ambasady 
francuskiej i konsulatu francuskiego w Krakowie, [sierpień 1985 r.], k. 118–120.
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w okolicach Krakowa”. Odpowiedź konsula winna brzmieć: „dowiem się od 
swego personelu”. Dzięki zdobyciu informacji o niektórych zasadach szyfrowa-
nia, kontrwywiad wiedział m.in., że: 

–  wypowiedź „mój przyjaciel będzie sam” oznaczała wzrost napięcia z przy-
czyn politycznych;

–  zwrot „moich przyjaciół będzie trzech” sygnalizował wzrost napięcia 
z powodu działań obywatela francuskiego (np. kompromitacja pracownika 
ambasady);

–  zakończenie zakodowanej treści rozmowy miało następować po słowach 
szyfranta: „napiszę do moich przyjaciół, gdy otrzymam od konsula krótki 
liścik w następnej poczcie dyplomatycznej”75.

Gdy kontakt inicjował konsul, stosowano inny zestaw haseł:
–  słowa „potrzebuję puszki konserw w CEA z FFA” (skróty oznaczały nazwy 

sklepów w Berlinie Zachodnim) rozpoczynały kodowaną wiadomość;
–  wyrażenie „fasolka zielona” oznaczało formułowanie gróźb w stosunku do 

konsulatu (np. obecność milicjantów przy wejściu, prowokacje władz itp.);
–  wyrażenie „paczka proszków” było komunikatem „Francuzi w kłopotach” 

(np. aresztowanie obywatela francuskiego);
–  słowa „pasta do zębów” oznaczały wzrost napięcia w Krakowie i okolicach 

(np. strajki, aresztowania).
Konkretna liczba „fasolek”, „paczek” czy „past” miała precyzować te infor-

macje (np. komunikat „pięć tub pasty do zębów” oznaczał niepokoje w Nowej 
Hucie”, a „cztery”– znaczny wzrost sił milicyjnych w mieście)76.

Polskie służby bardzo rzadko zdobywały tak szczegółowe i pilnie strzeżone 
dane. Trudno było w dodatku przełożyć tę rzadką wiedzę na konkretne działania: 
w powyższym wypadku pozwalała ona na lepsze, ale bierne zorientowanie się we 
francuskich ocenach dotyczących sytuacji w Polsce.

Jak zaznaczaliśmy, sprawdzaniem różnorakich elementów tworzących system 
bezpieczeństwa praktycznie wszystkich placówek dyplomatycznych w Warszawie 
regularnie zajmowali się przysyłani z zewnątrz oficerowie bezpieczeństwa. Kon-
trolerzy zazwyczaj zwracali uwagę na konieczność przestrzegania stopnia tajno-
ści dokumentów i zasad przechowywania materiałów, a także ograniczania roli 
sekretarek w szczególnie delikatnych sprawach. Kładli nacisk na potrzebę rygo-
rystycznego badania polskich kandydatów do pracy w placówkach, w celu unik-
nięcia ludzi podstawionych przez kontrwywiad. Takie zalecenia sformułował 

75 Ibidem.
76 Ibidem.
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np. Daniel Clare, dyrektor Regionalnego Biura Bezpieczeństwa w Genewie, 
podczas swej wizytacji w ambasadzie USA w Warszawie w marcu 1961 r.77

Praca kontrolerów polegała nie tylko na dokładnym sprawdzeniu zabezpie-
czeń i procedur, lecz także na wykrywaniu podsłuchów czy instalowaniu specja-
listycznego sprzętu. Z oczywistych względów fachowcy ci byli więc poddawani 
niezwykle drobiazgowej inwigilacji ze strony PRL-owskiego kontrwywiadu. Gdy 
w grudniu 1963 r. do warszawskiej placówki USA przybyli z Wiednia dwaj ofi-
cerowie bezpieczeństwa – Gerald Manderscheid i Jack Glass – Biuro „B” MSW 
natychmiast rozpoczęło ich obserwację, sporządzając przez kilka tygodni z rzędu 
szczegółowe komunikaty, w których, niekiedy minuta po minucie, analizowano 
zachowanie figurantów (otrzymali pseudonimy „Elektryk” i „Gładki”)78. (Doku-
ment nr 36, 37)

Wszechstronną kontrolę z pewnością ułatwiała współpraca ambasad państw 
NATO (i nie tylko) na tym polu. Zachodnie przedstawicielstwa dyplomatyczne 
w Warszawie zdawały sobie sprawę, że mogą łatwiej zwalczać problemy zwią-
zane z prowadzeniem działalności w PRL, kiedy będą regularnie wymieniać się 
informacjami i doświadczeniami. Współpracy tej sprzyjała integracja polityczno- 
-gospodarcza w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W połowie lat 
osiemdziesiątych kontrwywiad donosił o comiesięcznych spotkaniach szefów 
placówek państw EWG. Ambasadorzy dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi 
rozwiązywania problemów administracyjnych, od końca 1984 r. prowadzili po-
nadto wymianę informacji na temat aktów kryminalnych (kradzieży, napadów, 
włamań), których ofiarami padali pracownicy placówek. Dyskutowali również 
nad stworzeniem wspólnego systemu zabezpieczeń przeciw tego typu zdarze-
niom79. Ponownie okazuje się, że wzmacnianie ochrony placówek służyło nie 
tylko neutralizacji zagrożenia ze strony polskich służb.

5.1.2. Kontrinwigilacja
Przytoczone powyżej przykłady problemów, jakie stanowiły przedmiot dys-

kusji sojuszników, nie zmieniają faktu, że niektóre z zabezpieczeń stosowanych 
na terenie obiektów dyplomatycznych były wprost wymierzone w PRL-owski 
kontrwywiad. Jednym z zadań inspektorów przybywających do placówek była 

77 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu 
II MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 (błędna 
paginacja).
78 Zob. np. AIPN, 00231/179, t. 7, Komunikat nr 1 Wydziału I Biura „B” MSW z obserwacji 
oficera bezpieczeństwa Jacka Glassa, 9 XII 1963 r., k. 402–401 [sic!].
79 AIPN, 0731/13, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
współpracy ambasad EWG w Warszawie, 27 I 1986 r., k. 43.
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obserwacja okolic obiektu, mająca na celu wykrycie punktów obserwacyjnych 
używanych przez wywiadowców Biura „B”. Podobną obserwację na co dzień 
prowadził sam personel placówki. Polskie służby zdawały sobie zresztą sprawę 
z tej praktyki. Zwracały one uwagę, że pracownicy ambasad stale lustrowali okna 
sąsiadujących budynków; okresowo prowadzono też taką kontrobserwację z da-
chu danej placówki, włącznie ze sporządzaniem zdjęć. Zdarzało się nawet, że 
pracownicy ambasad podejmowali obserwację niektórych interesantów80. Mogło 
więc z rzadka dochodzić do sytuacji, w której ten sam obywatel polski, odwie-
dzający placówkę, był później śledzony przez dwie zwalczające się służby: polską 
i zachodnią. 

W ramach kontrobserwacji prowadzonej przez dyplomatów starano się po-
nadto nawiązywać kontakty z Polakami mieszkającymi w sąsiedztwie ambasady, 
pracownikami pobliskich sklepów czy zakładów81. W dużej mierze (o ile analizy 
MSW były trafne) pracownicy przedstawicielstw wykorzystywali więc techniki 
bliźniaczo podobne do tych stosowanych przez SB. Na pewno inna była skala 
tych działań – zdecydowanie mniejsza w wypadku dyplomatów.

Kontrobserwację stosowano niekiedy również podczas przemieszczania się 
danego dyplomaty po mieście, w celu wykrycia esbeckiego „ogona”. Miano ją 
wykorzystywać tylko w ramach ważnego zadania operacyjnego. Uczestniczyło 
w niej kilku pracowników danej ambasady, współpracujących z poruszającym 
się „operatorem”. Podobnie jak w wypadku SB, kontrobserwacja mogła być 
prowadzona ze stałych lub też ruchomych punktów zakrytych czy odkrytych. 
O ile zorganizowanie kontrobserwacji wymagało dużego wysiłku, o tyle odkry-
cie śledzących dyplomatę wywiadowców Biura „B” stawało się przy tej meto-
dzie stosunkowo łatwe – dzięki współpracy „operatora” z „kontrobserwatorami”. 
Polegała ona na tym, że „operator” w danym rejonie objętym kontrobserwacją 
zgodnie z ustalonym wcześniej planem wykonywał manewr, który wprowadzał 
zamieszanie w grupie obserwacyjnej Biura „B” (objawiające się przegrupowa-
niem, nawiązaniem łączności radiowej, dawaniem sobie znaków). W ten sposób 
wywiadowcy dekonspirowali się przed „kontrobserwatorami”. Ci ostatni infor-
mowali również „operatora” o tym, czy udało mu się zgubić „ogon”. Informacja 
taka mogła zostać przekazana w różnoraki sposób za pomocą umówionych zna-
ków, np. przez obecność „kontrobserwatora” w danym miejscu, specyficzny spo-
sób zaparkowania samochodu, niewinny znak narysowany kredą na chodniku, 

80 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 19.
81 Ibidem.
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rozdeptany przedmiot itp.82 Takie powiadomienia w żargonie MSW określano 
mianem „znaków sygnalizacyjnych”. Była to bardzo skuteczna metoda: kontrwy-
wiad przyznawał, że nie potrafił ustalić, kiedy dany dyplomata, spacerujący po 
Warszawie, dostrzegł ewentualny znak sygnalizacyjny83.

Techniki kontrobserwacji w terenie nie stosowano jednak zbyt często84: była 
pracochłonna, ryzykowna i w sumie stosunkowo łatwa do wykrycia przez pol-
skie służby (chyba że kontrobserwację prowadzili tajni współpracownicy obcych 
wywiadów lub realizowano ją z punktów zakrytych, umieszczanych w kinach, 
teatrach, budkach telefonicznych, przychodniach, dużych sklepach czy prywat-
nych mieszkaniach). Wiązało się z nią większe ryzyko niż z działaniami pojedyn-
czego dyplomaty.

PRL-owski kontrwywiad podejrzewał, że przynajmniej niektóre najwięk-
sze ambasady zachodnie prowadziły nasłuch radiostacji polskich służb. Jednak 
w tym zakresie SB miała słabe rozeznanie i poruszała się na płaszczyźnie spe-
kulacji. Zwracano uwagę na bliżej niezidentyfikowane urządzenia, w które co 
jakiś czas wyposażano budynki ambasad. Na przykład w połowie lat sześćdzie-
siątych zauważono, że na dachu placówki amerykańskiej zamontowano „jakieś 
nowe urządzenie skonstruowane z rur plastykowych”. W MSW podejrzewano, 
że mógł to być pelengator (urządzenie do nasłuchu) i kamera telewizyjna. Odno-
towanie tego typu posunięć powodowało (przynajmniej w teorii) zmianę całego 
systemu obserwacji prowadzonej przez polskie służby: organizowano nową sieć 
punktów zakrytych, a także przechodzono na zamkniętą łączność radiową85. 
Można przypuszczać, że niekiedy reagowano zbyt późno. Możliwości manewru 
w zakresie obserwacji stałej były zresztą ograniczone.

W miarę upływu lat i postępu techniki nasłuch działań kontrwywiadu, prowa-
dzony przez zachodnie placówki dyplomatyczne i ich personel, był coraz skuteczniej-
szy, stanowiąc pogłębiający się problem dla polskich służb. Jak widzieliśmy, sukcesy 

82 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 25–26).
83 AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 34, 37–38).
84 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych 
krajów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, 
b.p. (s. 41–59).
85 AIPN, 01521/1046, Wiktor Waliniowski, Obserwacja zewnętrzna pracowników kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 
1967, k. 19.
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dyplomatów na tym polu sprawiły nawet, że w latach osiemdziesiątych Biuro „B” 
MSW starało się odchodzić od stałej obserwacji placówek. Próbowało też wymy-
ślić nowe metody zabezpieczeń. Obok wciąż obecnych zaleceń dotyczących prze-
strzegania dyscypliny w utrzymywaniu łączności, nieużywania żargonu (to dzięki 
niemu nasłuchujący orientowali się, że natrafili na częstotliwość SB), proponowano 
w kontr wywiadzie zapewne trudne do wprowadzenia w praktyce rozwiązania: sto-
sowanie „minisystemów” łączności radiotelefonicznej z wykorzystaniem „ruchomej 
stacji bazowej”, pozwalających na ciągłe zmiany częstotliwości; a także przejmowanie 
częstotliwości zastrzeżonych dla innych, cywilnych służb. Przyznawano jednak, że 
takie „pasożytowanie” nie było łatwe: „żelaznym i podstawowym wymogiem musi 
tu być używanie języka i żargonu, stosowanego przez poszczególnych użytkowników. 
Sprzęt należałoby zakupić albo wypożyczyć pod odpowiednią legendą, wykorzystu-
jąc znajomości. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ przeciwnik zorientuje się 
przecież, że coś jest nie tak”86. I pewnie często się orientował.

Kontrwywiad alarmował w tym czasie, że z ambasady USA prowadzono cało-
dobowy nasłuch radiowych linii łączności rządowej, wojskowej i instytucji cywil-
nych. Dyplomaci starali się także kontrolować pracę stacji radarowych rozmiesz-
czonych wokół Warszawy. W 1987 r. w placówce zainstalowano – jak oceniał 
Departament II MSW – ok. siedemnastu ton nowego sprzętu elektronicznego 
do realizacji tych celów87. Trudno zweryfikować wiarygodność tych informacji.

Już w połowie lat siedemdziesiątych kontrwywiad oceniał, że ambasada USA 
i najprawdopodobniej również placówka Wielkiej Brytanii potrafiły szybko i do-
kładnie zlokalizować radiostacje wykorzystywane przez kontrwywiad w tajnej obser-
wacji. Utworzony w ten sposób parasol nasłuchu umożliwiał namierzenie punktów 
zakrytych, radiowozów czy pieszych wywiadowców posługujących się radiostacjami. 
Podejrzewano ponadto, że pracownicy tych ambasad byli w stanie prowadzić bez-
przewodowy podsłuch rozmów odbywających się w niektórych punktach zakrytych 
i kabinach Batalionu Specjalnego MO ulokowanych w pobliżu placówek. Przyzna-
wano jednak, że prowadzenie obserwacji bez systemu łączności radiowej jest niezwy-
kle pracochłonne i na dłuższą metę nieskuteczne88 – dlatego nadal ją stosowano.

86 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 18).
87 AIPN, 0731/24, Materiał Departamentu II MSW do wystąpienia gen. S. Gronieckiego na 
naradzie służb radiokontrwywiadu państw socjalistycznych w Berlinie w dniach 16–20 listopada 
1987 r., 26 X 1987 r., k. 98–100.
88 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 93–94).
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Ważniejszym dla ambasad zadaniem, stanowiącym reakcję obronną na dzia-
łania PRL-owskiego kontrwywiadu, było wykrywanie i neutralizowanie podsłu-
chów. Co jakiś czas do placówek przybywali z macierzystych krajów fachowcy, 
którzy starali się wydobywać ukryte „pluskwy”. Na przykład w drugiej połowie 
września 1956 r. do placówki brytyjskiej przylecieli w tym celu dwaj inspekto-
rzy Departamentu Bezpieczeństwa Foreign Office. Równocześnie w Warszawie 
znalazł się funkcjonariusz FBI. Fachowcy ci badali nie tylko pomieszczenia am-
basad, lecz także mieszkania pracowników. Amerykaninowi udało się podczas 
inspekcji wykryć jeden podsłuch89.

Kierownictwa resortów spraw wewnętrznych „bratnich krajów” zdawały so-
bie w tym czasie sprawę ze skali wysiłków podejmowanych przez zachodnie służ-
by w ramach przeciwdziałania podsłuchom. Na sojuszniczych naradach zwracano 
uwagę, że przysyłani regularnie do Warszawy funkcjonariusze bardzo drobiazgo-
wo badali budynki za pomocą przywożonego w tym celu specjalistycznego sprzę-
tu. W gmachach ambasad i mieszkaniach najważniejszych dyplomatów często 
rozkręcali wszystkie gniazdka z odgałęzieniami przewodów elektrycznych, roz-
montowywali aparaty telefoniczne, sprawdzali ściany. W wypadku poważnych 
podejrzeń posuwano się nawet do rozbierania ścian i zrywania parkietów90.

Od początku lat sześćdziesiątych w ambasadzie USA szukano podsłuchów za 
pomocą specjalnego aparatu przypominającego odbiornik radiowy o szerokim 
paśmie częstotliwości – rodzaju skanera. Umożliwiał on wykrycie mikrofonów, 
a dzięki generatorowi sygnałów – ich namierzenie91. Innego urządzenia, przy-
pominającego metalową laskę, używano w tym czasie w attachacie wojskowym 
Francji. Obsługiwał je radiotelegrafista92. Poszczególne placówki potrafiły za-
razem współpracować w wykrywaniu „pluskiew”. Po zajęciu przez nowego at-
taché wojskowego Francji płk. Amédée Mauera służbowej willi, 17 października 
1957 r. dwaj angielscy specjaliści przeprowadzili inspekcję budynku, likwidując 
wszystkie podsłuchy pokojowe93.

89 AIPN, 01062/27, t. 1, Sprawozdanie Bolesława Wejnera, naczelnika Wydziału VIII De-
partamentu II KdsBP, z pracy operacyjnej Wydziału VIII za III kwartał 1956 r., 5 X 1956 r., 
k. 18–24 (błędna paginacja).
90 AIPN, 00231/179, t. 7, Pismo szefa Zarządu Głównego węgierskiego MSW do wicemini-
stra Mieczysława Moczara, 27 I 1960 r., k. 109–104 [sic!].
91 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
MSW z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., k. 22–40 (błędna 
paginacja).
92 Ibidem, Sprawozdanie R. Michniewicza, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW, z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1961 r., 16 I 1962 r., k. 58–79 (błędna paginacja).
93 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z pracy operacyjnej Wydziału VIII za IV kwartał 1957 r., 21 I 1958 r., k. 39–50 (błędna paginacja).
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Jak często ambasady decydowały się na kontrole antypodsłuchowe? Wysił-
ki zmierzające do wykrywania „pluskiew” placówki podejmowały wielokrotnie 
w ciągu roku – w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i następnej dekadzie inicjo-
wano takie działania co najmniej raz na kilka miesięcy. Fakt odkrycia podsłuchu 
wiązał się zwykle z wystosowaniem przez dane przedstawicielstwo noty protesta-
cyjnej do polskiego MSZ94.

Nie jest wykluczone, że częstotliwość ta rosła w miarę upływu czasu. We-
dług informacji radzieckiego kontrwywiadu z 1971 r., przekazanej polskim 
oficerom, ambasady USA w krajach socjalistycznych przeciętnie dwa razy 
w miesiącu przeprowadzały akcje wykrywania podsłuchów. Dodatkowo 3–4 
razy w roku podobnej kontroli dokonywali fachowcy sprowadzeni z USA lub 
Frankfurtu. Departament Stanu rekrutował w sumie ok. stu specjalistów od 
wykrywania podsłuchów. Fachowe szkolenia w tym zakresie organizowano 
w ośrodkach we Frankfurcie, Panamie, Manili i Bejrucie95. Podobne prakty-
ki (być może z nieco mniejszym natężeniem) stosowały pewnie również inne 
państwa.

Szczególne nasilenie prób wykrycia „pluskiew” miało miejsce w momencie 
adaptowania nowych pomieszczeń przez placówkę oraz po zakończeniu remon-
tów prowadzonych przez stronę polską (głównie przez powiązaną z SB firmę 
PUMA)96. Dotyczyło to także wynajmu nowych mieszkań czy zmiany właści-
cieli starych.

Jeśli ów systematyczny wzrost częstotliwości kontroli nie jest w świetle źródeł 
jednoznaczny, to nie ulega wątpliwości, że wraz z upływem czasu w dziedzi-
nie wykrywania podsłuchów następował coraz większy postęp technologiczny. 
Oprócz niezmiennie stosowanych metod chałupniczych (zdejmowanie tynków, 
odkrywanie kabli) od lat siedemdziesiątych wykorzystywano np. specjalistyczne 
urządzenia na podczerwień97. W tym czasie w niektórych pomieszczeniach am-
basady brytyjskiej stosowano specjalne urządzenia elektroniczne do zagłuszania 
rozmów, neutralizujące działanie „pluskiew”98.

94 Zob. sprawozdania kwartalne Wydziału VIII Departamentu II z lat 1954–1970, AIPN, 
01062/27, t. 1–7.
95 AIPN, 01211/26, t. 1, Stan ochrony technicznej i fizycznej przedstawicielstw USA i Wiel-
kiej Brytanii za granicą. Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego, [1971 r.], k. 21–25.
96 AIPN, 001708/318, Andrzej Mutrynowski, Metody i środki bezpieczeństwa stosowane 
w ambasadzie RFN w Warszawie, Legionowo 1977, b.p. (36–37).
97 Ibidem.
98 AIPN, 01228/2876, Wydział II Departamentu II MSW, Tezy do rozmów kontrwywia-
dowczych: ogólna charakterystyka struktury ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, [czer-
wiec 1982 r.], k. 23–37.
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W połowie lat osiemdziesiątych szczytem nowoczesności i technologicznych 
możliwości w tej dziedzinie była metoda defektoskopii radiograficznej, opierająca 
się na działaniu mikroprocesorów współpracujących z urządzeniami radiograficz-
nymi i rentgenowskimi. Za pomocą sprzętu wykorzystującego tę metodę, przy-
pominającego aparat fotograficzny (Radiographic Film Processor firmy Polaroid), 
można było naświetlić pomieszczenia ambasady i wykryć urządzenia podsłuchowe 
bez pozostawiania śladów ingerencji. Kontrwywiadowi udało się ustalić, że techni-
kę tę wykorzystywali w konspiracji (nocą) dwaj technicy japońskiego MSZ pod-
czas wizyty w ambasadzie Japonii w Warszawie w listopadzie 1985 r.99

Co ciekawe, w walce z „pluskwami” dyplomaci uciekali się niekiedy do 
stosowania kontrpodsłuchów. Już w 1958 r. Wydział VIII Departamentu II 
MSW zdobył informację, że zastępca attaché wojskowego Wielkiej Brytanii 
mjr Peter Greenhalgh zamontował w swym mieszkaniu podsłuchy do kontro-
lowania służby i odwiedzających go osób100. Kontrpodsłuchy instalowano też 
w budynkach ambasad. Jak przypuszczał kontrwywiad, w 1961 r. placówka 
amerykańska wprowadziła system kontrolowania rozmów telefonicznych pro-
wadzonych za pomocą aparatów służbowych. Skupiono się przy tym głównie 
na telefonach, z których korzystał polski personel101. Nie ulega wątpliwości, że 
takie rozwiązania służyły także inwigilowaniu pracowników dyplomatycznych 
przez zachodnie służby. W sprawozdaniu zastępcy naczelnika Wydziału VIII 
Departamentu II MSW Zbigniewa Leksa z pracy operacyjnej za ostatni kwar-
tał 1961 r. znalazła się informacja, że w attachacie wojskowym Francji pod-
słuchiwano jednego z podoficerów, który miał utrzymywać intymne stosunki 
z żoną dozorcy placówki102.

Niezależnie od zaawansowania technologicznego, skuteczną formą neu-
tralizowania podsłuchów była po prostu powściągliwość, jeśli chodzi o głośne 
rozmowy. Dyplomaci państw zachodnich posługiwali się nieraz wręcz filmo-
wymi metodami unikania werbalnej komunikacji: pełniący w pierwszej po-
łowie lat siedemdziesiątych funkcję attaché wojskowego ambasady Wielkiej 

99 AIPN, 0731/15, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat wykorzystywania 
przez japońskie służby specjalne metody defektoskopii radiograficznej, 16 IV 1986 r., k. 43–44.
100 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
MSW z pracy operacyjnej wydziału za III kwartał 1958 r., 8 X 1958 r., k. 29–39 (błędna 
paginacja).
101 Ibidem, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961 r., 11 VII 1961 r., k. 22–40 (błędna paginacja).
102 Ibidem, Sprawozdanie R. Michniewicza, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II  
MSW, z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1961 r., 16 I 1962 r., k. 58–79 (błędna 
paginacja).
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Brytanii James Puntan miał niekiedy – według SB – porozumiewać się z żoną 
w swym warszawskim mieszkaniu za pomocą plastikowych tabliczek103.

Osobnym wątkiem w działaniach ambasad wymierzonych przeciw PRL-ow-
skiemu kontrwywiadowi było operacyjne rozpracowanie działalności SB, pro-
wadzone przez zachodnich dyplomatów. Starano się na tym polu rozpoznawać 
system organizacyjny aparatu bezpieczeństwa, stosowaną politykę kadrową, me-
tody pracy operacyjnej, jak również – a być może przede wszystkim – identyfiko-
wać tajnych współpracowników polskich służb. Cel tych wysiłków był oczywisty: 
zabezpieczenie się przed działaniami MSW, czyli swoisty kontrwywiad wobec 
kontrwywiadu. 

Jak donosiły polskie służby, zachodnie wywiady przygotowały dla placówek 
dyplomatycznych wiele instrukcji ukazujących pracę aparatu bezpieczeństwa 
ZSRR, PRL i pozostałych „bratnich krajów”104. Ogólnikowość takich stwier-
dzeń skłania do przypuszczenia, że SB nie potrafiła zdobyć tego typu materiałów. 
Zdarzały się jednak wyjątki: w połowie lat siedemdziesiątych kontrwywiadowi 
udało się dotrzeć do dokumentu zastępcy szefa sztabu ds. wywiadu armii USA 
w Europie, w którym zalecano zdobywanie jak najdokładniejszych danych do-
tyczących działań polskich służb: budżetu MSW i MON, liczebności i stanu 
jednostek bezpieczeństwa, szacunkowej liczby tajnych współpracowników, sto-
sowanych środków bezpieczeństwa, położenia obiektów SB, danych personal-
nych funkcjonariuszy itp.105 Trudno doszukać się tu jednak sensacji: podobne 
zalecenia wydają się dość oczywiste.

Najbardziej wyrafinowaną i pożądaną metodą zdobywania informacji o pol-
skich służbach było albo zwerbowanie jakiegoś funkcjonariusza, albo przynaj-
mniej przewerbowanie tajnego współpracownika SB106. Wątek ten – bardzo 
trudno uchwytny w dokumentacji resortowej – został już omówiony wcześniej.

103 AIPN, 01216/5, t. 86, Materiały operacyjne dotyczące obserwacji figuranta pseudonim 
„Brek 72”, 1972–1984, k. 1–235; AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna at-
taché wojskowych ambasad państw kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw 
wewnętrznych przeciwko ich penetracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p.  
(s. 35).
104 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 56.
105 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 53).
106 Por. np. AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego amba-
sady Francji w Warszawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legio-
nowo 1985, b.p. (s. 49).
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5.1.3. Konspirowanie działań w terenie
Według analiz kontrwywiadu zachodni dyplomaci stosowali różne techniki 

neutralizujące działania polskich służb również poza dyplomatycznymi „twier-
dzami”: podczas wypadów po Warszawie bądź w ramach wyjazdów terenowych. 
Część z tych sposobów została zasygnalizowana w poprzednich rozdziałach – pora 
szerzej przeanalizować ten wątek. Jedną z technik stosowanych przede wszystkim 
w stolicy przez prowadzących szpiegowską działalność dyplomatów miało być 
tworzenie wzmiankowanej już trasy sprawdzeniowej.

Według definicji zamieszczonej w 1979 r. w „Biuletynie Informacyjnym Biu-
ra B MSW”, trasa sprawdzeniowa to „drobiazgowo opracowana i rozplanowana 
w czasie marszruta poruszania się pracownika wywiadu (figuranta) w określonym 
rejonie, uwzględniająca sytuację wywiadowczą terenu, polegająca na wykryciu, 
następnie zgubieniu obserwacji zewnętrznej i bezpiecznym wykonaniu operacji 
wywiadowczej”107. Takie same definicje formułowano też później108.

W SB podkreślano, że trasy sprawdzeniowe stanowiły dla dyplomatów 
podstawowe narzędzie do ujawniania i rozpracowywania metod obserwacji 
zewnętrznej, stosowanej przez polskie służby. Trasy opracowywali kadrowi 
pracownicy wywiadów zatrudnieni w placówkach dyplomatycznych i innych 
instytucjach zagranicznych (albo przebywający w Polsce jako turyści czy sty-
pendyści). Najczęściej byli to znani nam „operatorzy”. Według MSW przy 
planowaniu tras dyplomaci starali się unikać rejonów poddanych szczególnej 
obserwacji ze strony polskich służb (okolice posterunków MO, obiektów chro-
nionych, siedzib ważnych urzędów, centrów przestępczości). Trasę budowano 
stopniowo, niekiedy przez długi czas. W ramach przygotowań trzeba było usta-
lić skuteczną legendę, szczegółowy plan marszruty, punkty wejścia na trasę, 
punkty maskujące, punkty sprawdzeniowe (mające na celu wykrycie obserwa-
cji), rejony gubienia „ogona”, punkty-rejony wyczekiwania oraz punkt końco-
wy trasy109.

107 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 41).
108 Zob. np. AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności 
pracowników ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania 
Biura „B” MSW, Legionowo 1985, b.p. (s. 34–35); zob. też „Biuletyn Biura «B» MSW” 1980,  
nr 20/21.
109 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 41–59).
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Dobra legenda zawierała elementy rzeczywistej, niewinnej działalności, zwią-
zanej głównie z wykonywaniem czynności służbowych. Jej wybór był uzależniony 
od okoliczności: możliwości działania, celu i czasu trwania przewidzianego zada-
nia wywiadowczego. Legenda zależała też od stanowiska „operatora”: inną mógł 
obrać zwykły pracownik ambasady, inną np. I sekretarz ds. kulturalnych. Najczę-
ściej trasę sprawdzeniową organizowano pod pozorem wizyty w urzędzie, firmie 
handlowej, w redakcji jednej z gazet czy też pod pretekstem spotkań służbowych. 
Często na takie spotkania umawiano się oficjalnie, głównie telefonicznie – liczo-
no, że takie rozmowy zostaną zarejestrowane i sprawdzone przez kontrwywiad. 
Wzmacniało to wiarygodność legendy, której celem było przecież przekonanie 
służb, że wyjście dyplomaty „na miasto” jest całkowicie niewinne i ma służbowy 
charakter. Równie dobrze mogło zadziałać wykorzystanie motywacji osobistej 
(np. robienie zakupów, rekreacja)110. Taka legenda była tym lepsza, że „operator” 
mógł przecież naprawdę załatwiać swoje sprawy, odwiedzając sklepy czy lokale.

Marszruta trasy sprawdzeniowej dzieliła się na poszczególne odcinki, uwzględ-
niano przy tym różne sposoby przemieszczania się (pieszo, środkami komuni-
kacji miejskiej, taksówką itp.), które powinny być zsynchronizowane. Pierwszy 
odcinek obejmował obszar od wejścia na trasę do zbliżenia się do rejonu danej 
czynności wywiadowczej. Drugi odcinek był, według kategorii kontrwywiadu, 
miejscem operacji wywiadowczej111. Jak sugerowano w materiach MSW, owym 
„zadaniem wywiadowczym”, realizowanym przy wykorzystaniu trasy sprawdze-
niowej na terenie Warszawy, było omawiane już utrzymywanie łączności z agen-
turą: bezpośrednie bądź najczęściej pośrednie – za pomocą „martwych skrzynek” 
lub w formie przesyłania korespondencji112.

Trzeci odcinek trasy sprawdzeniowej rozciągał się od tego „centrum” do 
punktu wyjścia z trasy. Przypuszczano, że na tym odcinku także mogły znaj-
dować się „martwe skrzynki”, gdzie szpieg umieszczał instrukcje lub odbierał 
przekazane przez swojego agenta materiały. W SB zdawano sobie sprawę, że ten 
sztywny schemat w praktyce ulegał częstym modyfikacjom i wprowadzano do 

110 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 20–21).
111 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 41–59).
112 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 20–26).
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niego elementy improwizacji113. Niemniej jednak niezmiennie najważniejsze 
było opracowanie kluczowych punktów trasy.

Punkt wejścia i zakończenia trasy najczęściej stanowiło po prostu miejsce za-
mieszkania lub pracy dyplomaty, ale też mogło nim być kino, boisko piłkarskie, 
basen czy plaża. Często przed rozpoczęciem trasy w punkcie wejścia dyplomata 
długo krążył po mieście w celu wykrycia obserwacji. Punkty oczekiwania służyły 
z kolei wybraniu najlepszego momentu przeprowadzenia akcji i zgraniu w cza-
sie wszystkich jej elementów, przy jednoczesnym uniknięciu obserwacji. Takimi 
miejscami były najczęściej bary, restauracje i parki. Punkty maskujące natomiast 
stanowiły element legendy i zacierały rzeczywisty cel eskapady. Mogły to być 
muzea, księgarnie, parki, warsztaty naprawcze, punkty usługowe, stadiony itp.114 
– w praktyce te same obiekty, co w wypadku innych „punktów”.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja z punktami sprawdzeniowymi. Tak SB okre-
ślała miejsca ułatwiające kontrobserwację i dekonspirację wywiadowców. Dyplo-
mata był zainteresowany wyznaczeniem jak największej liczby takich punktów 
na przygotowywanej trasie. Do ich tworzenia wykorzystywano różne miejsca 
i zachowania: elementy organizacji ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, sy-
gnalizację świetlną, zakręty, ulice jednokierunkowe, mało ruchliwe czy ślepe); 
spacery po parkach czy skwerach (w godzinach, gdy były one opustoszałe); za-
trzymywanie się przy afiszach, reklamach, ogłoszeniach, witrynach sklepowych 
czy lustrach – dwa ostatnie miejsca pozwalały w odbiciu obserwować idących 
z tyłu ludzi (i zwracać uwagę na tych, którzy bez widocznego powodu również 
się zatrzymali lub zachowywali inaczej niż pozostali); odwiedzanie sklepów; 
wchodzenie w bramy i wychodzenie z nich; korzystanie z publicznych toalet; 
zatrzymywanie się pod pozorem fotografowania zabytków; używanie podziem-
nych przejść; wchodzenie na peron dworca kolejowego, zatrzymywanie się na 
przystanku tramwajowym; wykorzystywanie zdarzeń losowych (np. przejazd 
samochodów na sygnale, korki, zbiegowiska, wypadki)115. Czynności te mogły 
nie wzbudzać podejrzeń wywiadowców, niemniej jednak ich konsekwentne 
i planowe stosowanie umożliwiało dyplomatom wykrycie „ogona”. Jednocześnie 
warto zauważyć, że działania te przynosiły odwrotne do oczekiwanych skutki: 

113 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 41–59).
114 Ibidem.
115 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 21–22).
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w materiałach SB często można trafić na informację, że dany obcokrajowiec 
wzbudził podejrzenia służb poprzez stosowanie „samokontroli”.

Po stwierdzeniu faktu obserwacji figurant powinien był nie dać nic po so-
bie poznać, by w ten sposób wprowadzić w błąd śledzących go funkcjonariu-
szy. Następnie albo rezygnował z akcji, albo próbował zgubić „ogon” za pomocą 
przygotowanych na tę ewentualność „rejonów gubienia”. Czynność tę w języku 
kontrwywiadu nazywano „planowym wyjściem spod obserwacji”. Należało ją 
przeprowadzić tak, aby wyglądała naturalnie i nie wzbudziła podejrzeń obserwu-
jących116, co oczywiście nie zawsze mogło się udać.

Możliwości „wyjścia” były uzależnione od tego, czy dyplomata pokonywał 
swą trasę sprawdzeniową pieszo, samochodem czy środkami komunikacji pu-
blicznej. W pierwszym wypadku stosowano następujące metody: nagłe wejście 
w rejon o dużym natężeniu pieszych; przejście przez system bram i podwórek na 
inną ulicę; wykorzystanie momentu, w którym tłum w danym miejscu gęstniał 
(np. przy wyjściach z kin, przy bramach zakładów pracy, obiektach sportowych, 
przystankach); użycie przejść podziemnych. Wiele możliwości dawały środki ko-
munikacji miejskiej. W celu „wyjścia spod obserwacji” dyplomaci wchodzili na 
perony w momentach odjazdów pociągów, często zmieniali linie tramwajowe czy 
autobusowe; wskakiwali lub wyskakiwali z autobusu czy tramwaju w ostatniej 
chwili, a także wykorzystywali obecność tłumu i zamieszanie, szybko opuszcza-
jąc przystanek lub peron117. Znajdując się już w pojeździe, dyplomata wybierał 
miejsce w tylnej części, blisko drzwi – wywiadowcy musieli znaleźć się w pobliżu, 
co ułatwiało śledzonemu selekcję podejrzanych osób. Niekiedy współpracował 
w tych działaniach ze swymi kolegami z ambasady, którzy – jak już sugerowali-
śmy – mogli na własną rękę prowadzić kontrobserwację118.

Przy poruszaniu się samochodem pól manewru nie było tak wiele. Samochód 
pozwalał za to łatwo uciec spod obserwacji prowadzonej pieszo: poruszający się 
na piechotę dyplomata mógł nagle skręcić w bramę, dojść przez podwórka do 
zaparkowanego samochodu i szybko odjechać z rejonu obserwacji. Dobrym 

116 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 41–59).
117 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 23–25).
118 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 41–59).
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pomysłem było również pozostawienie samochodu w miejscu, gdzie wywiadowcy- 
-kierowcy nie mogli włączyć się do ruchu. Już przebywając w pojeździe, dyplo-
mata mógł łatwo przekonać się, czy ktoś go śledzi, dzięki obserwacji lusterek 
bocznych i wstecznych; zatrzymywaniu się za rogami ulic, zakrętami czy wznie-
sieniami. Skuteczna mogła okazać się również bardzo powolna jazda, wybieranie 
mało uczęszczanych ulic z dużą liczbą zakrętów czy też różne manewry drogowe, 
np. zatrzymanie się przed skrzyżowaniem mimo zielonego światła lub odwrotnie 
– przejechanie w ostatnim momencie119.

Ustalenie przez „operatora” wszystkich elementów trasy sprawdzeniowej wy-
magało uprzedniego przejścia całej projektowanej trasy pieszo, jeszcze przed jej 
wykorzystaniem do działań szpiegowskich. Przejście to miało m.in. pozwolić 
zorientować się, jak długo może potrwać planowane zadanie. W tym celu „ope-
ratorzy” ustalali na trasie kilka punktów kontroli czasu. Wiązało się to z koniecz-
nością dobrej koordynacji działań, zwłaszcza w razie ustalonego błyskawicznego 
kontaktu czy przekazania materiałów120.

Nie jest pewne, w jakiej mierze funkcjonariusze SB przygotowywali powyższe 
i inne podobne analizy na podstawie autopsji, a ile z opisywanych schematów 
stanowiło tylko teoretyczne rozważania. Nie jest też pewne, w jakim stopniu 
reprezentatywne były zachowania, które udało się udokumentować. Wydaje się, 
że forma przerastała tu treść, a pracowników MSW cechowała skłonność do kon-
struowania wymyślnych teorii dotyczących prostych, naturalnych zdarzeń. Jeśli 
chodzi o konkretne informacje, to w SB stwierdzano tylko nieprecyzyjnie, że 
trasy sprawdzeniowe najczęściej obejmowały rejon Starego Miasta, Wału Mie-
dzeszyńskiego, Saskiej Kępy i Mokotowa121. Być może tylko te wykryto. W ma-
teriałach źródłowych można niekiedy natrafić na szkice lub opisy ewentualnych 
tras sprawdzeniowych, które pokrywały się po prostu ze stwierdzonymi miejsca-
mi pobytu inwigilowanego dyplomaty. (Dokument nr 95)

Jakkolwiek było, te szczegółowe opisy i klasyfikacja, charakterystyczne zwłaszcza 
dla materiałów szkoleniowych MSW, praktycznie wcale nie pomagały w rozstrzy-
gnięciu kluczowego dylematu kontrwywiadu: odróżnieniu „zwykłego” zachowania 
i przemieszczania się dyplomaty od rzeczywistej realizacji trasy sprawdzeniowej. 
Wydaje się, że w dużej mierze SB pozostawała w tej dziedzinie bezradna.

119 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 22–25).
120 Ibidem, s. 21–23.
121 AIPN, 1509/2972, Czesław Milewski, Symptomy wywiadowczej działalności pracowników 
ambasady RFN w Warszawie w świetle operacyjno-technicznego rozpoznania Biura „B” MSW, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 34–35).
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Teoretycznie jednoznacznych informacji mogło dostarczyć stwierdzenie przez 
wywiadowców elementów samokontroli i kontrobserwacji w zachowaniu prze-
mieszczającego się dyplomaty. Jednak takie zachowania, jak wspomniana już ob-
serwacja wystaw sklepowych, kiosków, odbijających obraz gablot z towarami, 
luster czy słupów ogłoszeniowych, mogły być rozmaicie interpretowane. Trud-
no też było jednoznacznie ocenić wykorzystywanie przez figuranta bram i kla-
tek schodowych, przejść podziemnych, dogodnych przystanków autobusowych 
(tramwajowych) czy też fotografowanie otoczenia (i np. nagłe odwracanie się) 
podczas zwiedzania zabytków. Zupełnie niewinny charakter mogło mieć także 
częste przystawanie czy zmiany tempa marszu. W MSW sugerowano, że przy 
stosowaniu samokontroli posługiwano się również rodziną (dyplomata mógł np. 
wykonywać pewne ruchy pod pozorem oglądania się na dzieci)122. 

W myśl dokumentów MSW samokontrolą mogło być zatem wszystko. Z dru-
giej strony, analizowane zachowania dyplomatów łatwo dawały się wyjaśnić cał-
kiem zwyczajnymi przyczynami – trudno więc uznać przytaczane opisy za przy-
datne w pracy operacyjnej polskich służb. Nie potrafiono skonstruować klucza, 
według którego można by odróżnić samokontrolę od naturalnych odruchów. Za-
pewne po prostu ustalenie takich kryteriów nie było możliwe. (Dokument nr 92)

Jak przekonywano w MSW, starając się zgubić wywiadowców Biura „B” 
w mieście, dyplomaci posługiwali się niekiedy również specjalistycznym sprzę-
tem: w 1979 r. podczas zatrzymania II sekretarza ambasady USA Petera Bur-
ke’a znaleziono u niego za paskiem miniaturową radiostację firmy Panasonic 
(w formie notesu), a na szyi małą antenę (z bezprzewodową słuchawką wkła-
daną do ucha). Za pomocą tego sprzętu mógł on nasłuchiwać kanały łączności 
śledzących go funkcjonariuszy123. W takich rzadkich wypadkach potwierdzenie 
stosowania samokontroli było oczywiste.

Można przypuszczać, że zamierzając przeprowadzić operację wywiadowczą, 
dyplomaci najczęściej wybierali najprostsze rozwiązania, opierające się po prostu 
na dobrej legendzie. Takie proste metody najtrudniej się wykrywało, zaś anga-
żowanie bardziej zaawansowanych technik tylko zwiększało niebezpieczeństwo 
wzbudzenia podejrzeń SB.

Na poziomie ogólniejszym jednym z największych problemów dyplomatów 
prowadzących działalność szpiegowską było zachowanie konspiracji podczas 

122 AIPN, 001708/2166, Andrzej Izergin, Wybrane elementy samokontroli stosowanej przez 
pracowników rezydentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych kra-
jów kapitalistycznych w trakcie wykonywania operacji wywiadowczych, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 59–70).
123 Ibidem.
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spotkań z agenturą. Do tej sprawy przykładano szczególnie dużą wagę, choć – jak 
wiemy – rozmiary sieci agenturalnych pozostawały najprawdopodobniej skrom-
ne. Wzmiankowaliśmy już, że utrzymywanie ogólnej łączności z siecią agentu-
ralną rezydentur działających w ambasadach należało do zadań „operatorów”. 
Zarówno „operatorzy”, jak i starający się ich inwigilować funkcjonariusze kontr-
wywiadu doskonale rozumieli, w jak poważnej grze uczestniczą. Pracownicy am-
basad bardzo więc dbali o konspirację swej aktywności na tym polu124. 

Pomagały im w tym wymieniane wcześniej techniczne gadżety, jak choćby 
radiotelefony umożliwiające podsłuch częstotliwości używanych przez polskie 
służby. Oprócz tego wykorzystywano stare, sprawdzone metody: przygotowy-
wano odpowiedni pretekst do spotkania z agentem (np. przyjęcie, spotkanie 
w domu dyplomaty, biwak), a także badano miejsce mającego nastąpić spotkania 
na mieście czy w lokalu (czyli, posługując się nomenklaturą MSW, opracowywa-
no omawianą powyżej trasę sprawdzeniową)125.

Dyplomaci starali się poza tym maksymalnie ograniczyć ryzyko związa-
ne z istnieniem „martwych skrzynek”. Tworzono zazwyczaj po kilka różnych 
schowków, dla każdego agenta indywidualnie. Skracano również do minimum 
czas, kiedy złożone w skrytkach materiały pozostawały bez opieki. Posługiwa-
no się przy tym rozbudowanym systemem umownych znaków (umieszczanych 
w ustalonych uprzednio miejscach), za pomocą których przekazywano informa-
cję o złożeniu czy przejęciu materiałów szpiegowskich, a także o potwierdzeniu 
lub odwołaniu spotkania; wyznaczano poza tym bardzo dokładny czas kontak-
tu. Starano się również utajnić fakt wrzucania przez „operatora” korespondencji 
wraz z instrukcjami do skrzynki pocztowej (wykorzystując trasę sprawdzeniową, 
nasłuch łączności funkcjonariuszy SB czy też angażując inne osoby, np. towa-
rzyszącą „operatorowi” żonę). Czasami decydowano się także na wyrywkową, 
ukrytą obserwację zmierzającego na spotkanie agenta. Miejsce tego spotkania 
obierano tak, by móc wykorzystać utworzony w pobliżu punkt sprawdzeniowy, 

124 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” 
MSW w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw 
kapitalistycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 12–14); AIPN, 01521/2065, Jerzy Pływaczewski, 
Organizacja pracy Biura „B” w zakresie zapobiegania wywiadowczej działalności prowadzonej 
przez pracowników rezydentury wywiadu cywilnego ambasady USA w latach 1975–1980, 
Warszawa 1982, b.p. (s. 50–51).
125 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapita-
listycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 12–14); AIPN, 01521/2065, Jerzy Pływaczewski, Orga-
nizacja pracy Biura „B” w zakresie zapobiegania wywiadowczej działalności prowadzonej przez 
pracowników rezydentury wywiadu cywilnego ambasady USA w latach 1975–1980, Warszawa 
1982, b.p. (s. 50–51).
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który służył zorientowaniu się, czy agentowi nie towarzyszył „ogon”. W każdej 
sytuacji starano się wymyślić jakieś alibi na wypadek wpadki126. Ponownie warto 
zadać pytanie, w jakim stopniu wysuwane przez SB wnioski, oparte na nielicz-
nych odkrytych praktykach, były reprezentatywne oraz jaka była skala takich 
działań. Kwestia ta wymaga dalszych badań.

Chcąc ograniczyć ryzyko kontaktów z siecią agenturalną, „operatorzy” pró-
bowali różnymi pozorowanymi akcjami wprowadzić PRL-owski kontrwywiad 
w błąd. Często zwiększali swoją aktywność w dni wolne od pracy i w nocy, kiedy 
zarzucano mniej gęstą sieć obserwacji zewnętrznej. Próbowali również przenosić 
miejsce spotkań poza Warszawę – na tereny podmiejskie lub nawet w odległe 
punkty kraju127. Była to jednak metoda zdradliwa: choć wyjazd poza miasto uła-
twiał wyśledzenie „ogona”, to jednocześnie fakt takiego wyjazdu łatwiej mogły 
zauważyć i odnotować polskie służby. 

Dlatego też „operatorzy” decydowali się niekiedy na wymagającą dużego 
nakładu sił i środków akcję dezinformacyjną w postaci pozornych ruchów: 
wielu dyplomatów wyjeżdżało naraz w różnych kierunkach, ale konkretne 
zadania miał tylko jeden z nich. (Dokument nr 51) Co ciekawe, oprócz 
tego konkretnego „operatora”, pozostali uczestnicy akcji często udawali się 
w miejsca, gdzie znajdowały się obiekty strategiczne. Kontrwywiad skupiał 
się więc na nich, chcąc zabezpieczyć te tereny przed penetracją. Tymczasem 
właściwy „operator” jechał w „bezpieczniejsze” rejony, w związku z czym nie 
wzbudzał większego zainteresowania wywiadowców. W latach osiemdzie-
siątych tę metodę mieli stosować szczególnie często pracownicy ambasady 
niemieckiej i francuskiej128. Dekadę wcześniej przodowali, według SB, pra-
cownicy brytyjskiego attachatu wojskowego: tylko w 1971 r. podjęli siedem 
takich prób, w trzech wypadkach udanych (przynajmniej do tylu porażek 
przyznał się Departament II MSW)129.

126 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapita-
listycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 12–14); AIPN, 01521/2065, Jerzy Pływaczewski, Orga-
nizacja pracy Biura „B” w zakresie zapobiegania wywiadowczej działalności prowadzonej przez 
pracowników rezydentury wywiadu cywilnego ambasady USA w latach 1975–1980, Warszawa 
1982, b.p. (s. 50–51).
127 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 16–17).
128 Ibidem.
129 AIPN, 01211/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności w Polsce 
ambasady Wielkiej Brytanii, British Council oraz ambasady Kanady w 1971 r., [luty 1972 r.], 
k. 1–20.
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Wariację tej metody stanowił „nalot” kilku dyplomatów (w dodatku podró-
żujących z rodzinami) na jedno miasto czy region w Polsce, głównie podczas 
weekendu. Przyjezdni wykonywali mnóstwo pozorowanych ruchów (np. poka-
zywali się w centrum miasta, w pobliżu obiektów chronionych, próbowali skon-
taktować się z osobistościami kultury, polityki, nauki i gospodarki), wzbudzając 
zainteresowanie SB. Tymczasem tylko jeden spośród nich, przeważnie najmniej 
widoczny, realizował zadania łączności z siecią agenturalną. Tę metodę prefero-
wali, według SB, Anglicy i Amerykanie130. O skuteczności tych technik dodat-
kowo decydował fakt, że polskie służby nie były w stanie gruntownie inwigilo-
wać wszystkich aktywnych dyplomatów naraz131.

Powyższe uwagi kierują nasze rozważania ku technikom zapobiegawczym, 
stosowanym przez dyplomatów podczas wyjazdów penetracyjnych poza Warsza-
wę. Z punktu widzenia MSW przy tego typu aktywności metody zapobiegawcze 
były stosowane w najbardziej jaskrawy sposób. (Dokument nr 53)

Po zauważeniu „ogona” podróżujący dyplomaci z reguły próbowali różnymi 
manewrami ten „ogon” zgubić lub ostatecznie zdekonspirować śledzących ich 
funkcjonariuszy. Ciekawy wydaje się zwłaszcza ten drugi cel. Nierzadko z pre-
medytacją nagle zatrzymywano pojazd, by spowodować zderzenie ze zbyt blisko 
jadącym samochodem SB i dzięki temu zyskać pretekst do interwencji dyploma-
tycznej w MSZ. Takie postępowanie miało w 1958 r. cechować znanych nam już 
Amerykanów: attaché wojskowego o pseudonimie „Waldek II” i jego zastępcę 
„Gawrona II”. Wybierali oni piaszczyste drogi boczne, na których rozwijali duże 
prędkości, wzniecając kurz. Następnie gwałtownie się zatrzymywali, licząc na 
spowodowanie wypadku. Gdy przebywali w Sudetach, wykonywali niebezpiecz-
ne manewry na serpentynach, nagle zatrzymując się za zakrętem, mając nadzieję 
na wykorzystanie chwili nieuwagi śledzących ich funkcjonariuszy. Dlatego kie-
rownictwo Biura „B” radziło swym pracownikom, by zachowywali bezpieczną 
odległość (co zarazem eliminowało ewentualny zarzut dotyczący natręctwa SB) 
i w miarę możliwości – kiedy obserwacja była prowadzona dwoma samochoda-
mi – wyprzedzali jednym wozem pojazd figurantów, biorąc go „w kleszcze”132. 
(Dokument nr 12)

130 AIPN, 1509/3440, Mirosław Haręźlak, Ryszard Szczepankowski, Udział Biura „B” MSW 
w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu placówek dyplomatycznych głównych państw kapitali-
stycznych, Legionowo 1986, b.p. (s. 16–17).
131 Por. AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, 
k. 15.
132 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pra-
cownikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 5–6.
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Penetrujący teren dyplomaci znali też inne sposoby uprzykrzania życia wy-
wiadowcom. Często kluczyli po bezdrożach, starając się doprowadzić do wyczer-
pania paliwa w samochodach wywiadowców (sami posiadali dodatkowe zbior-
niki). Nękaniu śledzących służyło także zatrzymywanie się na noc w lasach czy 
na polach, gdzie funkcjonariusze nie mogli kupić jedzenia. Czasami tego typu 
działania obracały się przeciw pomysłodawcom. Pod koniec lat pięćdziesiątych 
jeden z przebywających w terenie dyplomatów, chcąc wykorzystać możliwości 
swego służbowego jeepa, w celu uniknięcia obserwacji wjechał na podmokłe łąki 
w okolicach Strugi. Jednakże pojazd na dobre utknął w błocie. Obcokrajowca 
z opresji uratował rolnik orzący pobliskie pole, który pomógł wyciągnąć wóz. 
Z inspiracji jednego ze śledzących dyplomatę funkcjonariuszy rolnik ten zażądał 
bardzo dużej sumy pieniędzy za tę usługę. Figurant musiał się na to zgodzić. Po 
wyciągnięciu auta cudzoziemiec był na tyle przygnębiony, że zawrócił, rezygnu-
jąc z wypadu133. Historię tę cytowano ponad dwadzieścia lat później w biulety-
nie Biura „B” – co świadczy o tym, że taka sytuacja należała do rzadkości.

Oczywiście odpowiednie manewrowanie samochodem umożliwiało jadącym 
w teren dyplomatom przede wszystkim zgubienie śledzących ich wywiadowców, 
względnie wykrycie „ogona”. W tym celu zachodni kierowcy często zmieniali 
kierunek jazdy, wykorzystywali drugi pojazd do kontrobserwacji, krążyli wokół 
rond, stosowali objazdy, a nawet wjeżdżali pod prąd w ulice jednokierunkowe. 
Nierzadko pod pretekstem sprawdzenia silnika zatrzymywali się za narożnikami 
domów i obserwowali przejeżdżające samochody. W celu ukrycia swych działań 
niekiedy zakrywali też tylne szyby pojazdów (zarówno w czasie jazdy, jak i na 
postoju)134.

Jedną z metod kamuflażu było wykorzystanie pory nocnej, aby powoli pod-
jechać boczną drogą w pobliże interesującego obiektu samochodem z wyłączo-
nymi światłami, a następnie zamaskować pojazd. Potem można było prowadzić 
całodzienną obserwację obiektu bądź z samochodu, bądź z jakiegoś bliższego 
miejsca, do którego dyplomacie udało się podkraść135.

Dyplomaci wykorzystywali również noclegi w terenie jako jeszcze jeden sposób 
zdezorientowania funkcjonariuszy SB. Na przykład latem 1958 r. dwaj pracownicy 
attachatu wojskowego USA, podczas jednego z noclegów w lesie – po stwierdzeniu, 

133 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. s. 93–94.
134 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 66–68).
135 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 28).
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że ich „opiekunowie” zasnęli – odjechali po cichu w nieznanym kierunku. Tylko 
dzięki przypadkowi dwie godziny później zostali odnalezieni. Ci sami figuranci 
próbowali zastosować podobny manewr 8 czerwca 1958 r.: niedaleko Białegosto-
ku zaparkowali w lesie i po godz. 20.00 położyli się spać. Ok. 23.00, licząc na 
sen funkcjonariuszy, na zgaszonych światłach udali się w kierunku Warszawy. Tym 
razem jednak wywiadowcy pozostali czujni136. (Dokument nr 12)

W wypadku podobnych zachowań obserwowanych dyplomatów radzono 
wywiadowcom SB, by za pośrednictwem „legalnych” funkcjonariuszy czy – co 
ciekawe – miejscowej ludności – starali się przepędzić koczujących w lesie lub na 
poboczu drogi cudzoziemców. Po ich odejściu zalecano dokładne przeszukanie 
terenu w celu odnalezienia ewentualnych zgubionych przedmiotów. Podstawę 
do usunięcia dyplomaty mogło stanowić rozbicie namiotu w miejscu nieprze-
znaczonym na kemping, a co za tym idzie – naruszenie przeciwpożarowych za-
rządzeń właściwego nadleśnictwa137.

Szczególnie zdeterminowani dyplomaci mogli przez kilka dni krążyć po róż-
nych miejscach (nocując w hotelach, na biwakach lub nawet we własnych sa-
mochodach) i dopiero później udawać się w zamierzonym kierunku138. Kiedy 
już decydowali się na ryzykowne noclegi w hotelach, organizowali odpowiednie 
środki zabezpieczające. Nie rozstawali się z torbami, w których przechowywali 
sprzęt i zgromadzone informacje (choć SB odnotowywała chwile nieuwagi). Ze 
zrozumiałych względów szczególną ostrożność zachowywali w hotelowych po-
kojach: przeszukiwali pomieszczenia, blokowali drzwi wejściowe, część rozmów 
prowadzili przy akompaniamencie wody płynącej z odkręconych kranów czy też 
włączonym radio lub telewizorze (w celu zakłócenia pracy ewentualnych podsłu-
chów). Unikali zarazem zajmowania tego samego pokoju w czasie różnych wy-
jazdów139, słusznie obawiając się odpowiedniego przygotowania pomieszczenia 
przez pion techniczny SB.

W relacjach świadków epoki techniki gubienia „ogona” w terenie są opisywa-
ne w humorystycznym tonie. Sir Rodric Braithwaite pamięta tego typu sytuacje 

136 AIPN, 01521/324, Biuro „B” MSW, Prowadzenie obserwacji zewnętrznej jawnej za pra-
cownikami placówek dyplomatycznych państw kapitalistycznych, [listopad 1958 r.], k. 11.
137 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 66–67, 82).
138 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 84.
139 AIPN, 01521/1968, Antoni Jurzak, Działalność wywiadowcza attachatu wojskowego amba-
sady Wielkiej Brytanii w Warszawie, Legionowo 1987, b.p. (s. 87–89).
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i podkreśla, że wyprowadzanie w pole polskich służb zazwyczaj nie sprawiało 
trudności: „niejednokrotnie byłem śledzony. Wiedziałem o tym, bo oni cały 
czas używali tego samego pojazdu: czarnego citroëna, pewnie jednego z nowo-
cześniejszych samochodów dostępnych w tym czasie w Polsce. Zachowywali się 
zresztą w oczywisty sposób, choć się starali. Pamiętam, jak raz jechali za mną, 
gdy przebywałem poza Warszawą. W pewnej chwili wjechałem na wzniesienie. 
Za wzniesieniem była mała, boczna droga. Szybko na nią wjechałem i zgasiłem 
światła. Oni przejechali i mnie nie zauważyli”140. Przytaczane przez sir Rodrica 
sposoby gubienia „ogona” nie są sprzeczne z ogólnymi opisami zawartymi w do-
kumentacji MSW.

Należy zwrócić uwagę, że zachodni dyplomaci, a szczególnie pracownicy 
attachatów wojskowych, usiłowali konspirować nie tylko swoją aktywność 
podczas wyjazdu penetracyjnego, ale też sam moment opuszczenia Warsza-
wy, wychodząc z założenia, że najlepszym sposobem zgubienia „ogona” jest 
niedopuszczenie do jego powstania. Działania te wyraźnie zresztą dowodzą, 
że udający się w podróż dyplomaci doskonale zdawali sobie sprawę z pro-
wadzonej wobec nich obserwacji zewnętrznej. Nawet w przypadku wyjaz-
dów oficjalnych niekiedy rozpoczynano podróż wcześniej, niżby to wynikało 
z harmonogramu pobytu141.

W ramach „klasycznych” wypadów penetracyjnych dyplomaci czasem 
opuszczali placówkę ukryci na tylnym siedzeniu czy nawet w bagażniku po-
jazdu. Używali także wypożyczalni samochodów (funkcjonujących m.in. w ra-
mach usług Orbisu), albo ogólnodostępnych środków komunikacji, by wy-
dostać się z Warszawy. Stosowali przy tym przesiadki i zamiany pojazdów142. 
Nie zawsze udawało im się ukryć w ten sposób swój wyjazd, jednak nawet de-
konspiracja nie oznaczała automatycznie porzucenia planów podróży. Zastępca 
brytyjskiego attaché wojskowego mjr Carrington Smith ukryty pod plandeką 
wyjechał 10 lutego 1959 r. z ambasady samochodem kierowanym przez pod-
oficera attachatu. Wywiadowcy kontrwywiadu zorientowali się w sytuacji i ru-
szyli służbowym wozem za Smithem. Ten dostrzegł „ogon” i zaczął kluczyć po 
Warszawie. Najprawdopodobniej drogą radiową wezwał drugi samochód atta-
chatu, który wpasował się między śledzonych a śledzących. W takim szyku trzy 
samochody wjechały na Rynek Starego Miasta, a następnie ruszyły w stronę 

140 Relacja sir Rodrica Braithwaite’a, 19 VII 2011 r.
141 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965,  
k. 15.
142 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 93–94).
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Barbakanu. Pojazd z zastępcą attaché przejechał przez bramę, z kolei drugi sa-
mochód zatrzymał się w samej bramie, blokując przejazd. W ten sposób Smith 
zgubił „ogon” i niekontrolowany wyjechał w teren143.

Czasem w celu ukrycia swych działań dyplomaci korzystali z samocho-
dów pozbawionych dyplomatycznych numerów rejestracyjnych. Na przykład 
w 1977 r. attaché morski Wielkiej Brytanii (akredytowany w Warszawie i Mo-
skwie) podczas penetracji obiektów w Polsce posługiwał się wozem marki Woł-
ga wyposażonym w radziecką tablicę rejestracyjną144. Zjawisko to było na tyle 
poważne, że pod koniec lipca 1985 r. dyrektor Departamentu II Janusz Sereda 
w piśmie do dyrektora Biura „B” Zenona Daroszewskiego uczulał na ten pro-
blem i prosił o przekazywanie danych o udokumentowanych wypadkach tego 
typu działań145. Zaalarmowany Daroszewski polecił naczelnikowi Wydziału X 
Biura Jerzemu Górskiemu ostrzec naczelników terenowych wydziałów „B” przed 
tym zagrożeniem146.

Wyjazdy w teren starano się ukryć nawet przed częścią personelu ambasady, 
zwłaszcza przed pracownikami polskimi. Dlatego plany podróży często ustalano 
w nocy, na krótko przed datą wyjazdu. Sam wyjazd również najczęściej odbywał 
się nocą, a poprzedzało go pozorowane udanie się na spoczynek147. Pracownicy 
attachatów wojskowych nierzadko wyruszali we wczesnych godzinach rannych, 
zawsze co najmniej w dwie osoby (z reguły byli to oficer i podoficer, ewentualnie 
attaché z żoną albo z przedstawicielem attachatu innego państwa)148.

W celu uniknięcia inwigilacji dyplomaci decydowali się nieraz na sponta-
niczny wyjazd. Podejmując taką decyzję, pracownik placówki (z reguły pionu 
wojskowego), po upewnieniu się, że nikt go nie śledzi, podążał w kierunku 

143 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu 
II MSW z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1959 r., 13 IV 1959 r., k. 1–13 (błędna 
paginacja).
144 AIPN, 01228/2876, t. 3, Informacja Departamentu II MSW na temat zainteresowań wy-
wiadów państw NATO i ich rezydentur działających przy placówkach dyplomatycznych obiek-
tami o znaczeniu obronnym, [1978 r.], k. 56.
145 AIPN, 02376/3, Pismo dyrektora Departamentu II MSW do dyrektora Biura „B” MSW 
w sprawie wykorzystywania przez dyplomatów cywilnych tablic rejestracyjnych, 29 VII 1985 r., 
k. 34.
146 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału V Biura „B” MSW do naczelników Wydziałów „B” 
WUSW w sprawie wykorzystywania przez dyplomatów cywilnych tablic rejestracyjnych, 2 VIII 
1985 r., k. 35.
147 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 80.
148 AIPN, 01521/2017, Jan Zabawski, Działalność kadrowych pracowników brytyjskich służb 
wywiadowczych z pozycji placówki dyplomatycznej w Warszawie, Warszawa 1977, b.p. (s. 51).
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przygotowanego na podobne okazje miejsca, gdzie zazwyczaj był ukryty gotowy 
do jazdy samochód, po czym przesiadał się do tego samochodu i kontynuował 
podróż149.

Do kamuflażu wyjazdów służyło ponadto organizowanie w godzinach wie-
czornych przyjęć, podczas których planujący podróż dyplomata udawał nietrzeź-
wego i np. hałaśliwie odprowadzał gości. Miało to zmylić obserwację prowadzoną 
z PZ. Tymczasem po wygaszeniu świateł i odczekaniu pewnego czasu dyplomata 
po cichu opuszczał miejsce zamieszkania i wyjeżdżał150.

Niezwykle pomocne w dyskretnym opuszczeniu stolicy mogły okazać się 
małżonki dyplomatów. Ich zaangażowanie w działania realizujących wyjazdy pe-
netracyjne mężów było niekiedy daleko posunięte: polskie służby odnotowywały 
przypadek z 1966 r., kiedy żona amerykańskiego zastępcy attaché wojskowego 
przebrała się w męski strój i – kierując samochodem – wprowadziła w błąd funk-
cjonariuszy Biura „B”, umożliwiając mężowi bezpieczną podróż. Nieraz stwier-
dzano również udział kobiet w fotografowaniu, a nawet pieszym penetrowaniu 
obiektów, np. w październiku 1965 r. attaché wojskowy USA wraz z małżonką, 
ukryci w zaroślach, fotografowali ruch na lotnisku na warszawskim Bemowie151.

Warto przypomnieć, że służby kontrwywiadowcze często pozostawały bezrad-
ne wobec licznych i dobrze przygotowywanych wypadów w teren realizowanych 
przez zachodnie attachaty wojskowe, a praktykowane przez dyplomatów techni-
ki zapobiegawcze okazywały się skuteczne. W sprawozdaniu Wydziału VIII De-
partamentu II MSW za II kwartał 1961 r. przyznawano, że na ogólną liczbę 21 
wyjazdów dyplomatów amerykańskich, brytyjskich, francuskich i kanadyjskich, 
do których doszło w tym czasie, w pełni kontrolowano zaledwie sześć152. Z kolei 
w 1964 r. na 162 odnotowane wypady terenowe dyplomatów mundurowych, 
42 były w ogóle niekontrolowane, a 24 kontrolowano jedynie „częściowo” – co 
niewiele mówi. Szacowano – nie wiadomo, na jakiej podstawie – że penetracje 

149 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 80.
150 AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 28).
151 AIPN, 001708/2097, Krzysztof Giers, Działalność penetracyjno-wywiadowcza attaché 
wojskowych państw NATO w oparciu o Wydział Wojskowy ambasady USA w Warszawie, 
Legionowo 1985, b.p. (s. 120–121).
152 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu 
II MSW z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1961, 11 VII 1961 r., k. 22–40 (błędna 
paginacja).
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mogły objąć nawet 80 proc. powierzchni Polski153. Co prawda w połowie lat 
siedemdziesiątych obliczano, że „tylko” ok. 30 proc. takich podróży odbywało 
się za plecami SB154, ale w świetle wcześniejszych danych można przypuszczać, że 
w rzeczywistości skala zjawiska była większa.

*
Na zakończenie tego wątku rozważań warto wrócić do kwestii świadomości 

inwigilacji ze strony dyplomatów. Doskonale zdając sobie sprawę z działalności 
polskich służb, niekiedy pozwalali sobie oni na żarty ze śledzących ich funkcjo-
nariuszy. Noyes Atherton, II sekretarz ds. politycznych ambasady USA w latach 
1974–1976, był najprawdopodobniej rzeczywistym oficerem wywiadu. Pewnego 
dnia, w samym końcu grudnia 1975 r., wraz z żoną wyszedł z domu i udał się do 
parku Królikarnia, niosąc w ręku tajemniczą paczkę, którą umieścił w ukrytym 
(ale niezbyt dobrze) miejscu. Funkcjonariusze Biura „B” przez jakiś czas powstrzy-
mywali się z działaniami, licząc, że ktoś paczkę odbierze. Po kilkunastu godzinach 
zdecydowali się jednak na przejęcie pakunku. W środku znaleźli kartkę świąteczną 
z życzeniami owocnego nowego roku dla SB oraz… dwanaście butelek wódki155.

Żart okazał się tylko połowicznie udany: kontrwywiad zdołał później – co 
było rzadkim sukcesem – zdekonspirować szpiegowską działalność Athertona 
i zatrzymać jednego z jego agentów156. (Dokument nr 120)

5.2. Incydenty dyplomatyczne: interwencje przy łamaniu prawa
Jeśli dyplomaci potrafili wypracować liczne techniki zapobiegające inwigilacji 

ze strony SB, to służby kontrwywiadowcze – jak mogliśmy się już przekonać – 
nie miały wielu możliwości przeciwdziałania aktywności dyplomatów. Jednym 
ze skutków działań MSW były próby legalnego wpływania na zachowanie często 
bezkarnych cudzoziemców – od łagodnych ostrzeżeń, przez sankcjonowane pań-
stwowo ograniczenia swobód, po groźby ekspulsji, implikujące niekiedy poważ-
ne incydenty na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych.

153 Ibidem, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW dotycząca 
rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 97.
154 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 84.
155 AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustalaniu rezy-
dentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitalistycz-
nych, Legionowo 1988, b.p. (s. 53–56).
156 Zob. AIPN, 01304/602, Analiza SOR „Adrian 74”, 1976 r., b.p.; zob. też całą, kilkunastoto-
mową dokumentację rozpracowania Noyesa Athertona pod sygnaturą AIPN, 01224/1898 (Mf 
12867/2).
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Materiały szkoleniowe MSW wiele miejsca poświęcały aspektowi prawnemu 
działania dyplomatów w Polsce. Świadczyło to zarówno o wadze tematu, jak 
i o tym, że wiedza funkcjonariuszy w tej dziedzinie nie była imponująca157.

Zgodnie z prawem międzynarodowym placówki dyplomatyczne mogły być 
kierowane przez ambasadorów (nuncjuszów), posłów (internuncjuszów) lub 
chargés d’affaires – w zależności od rodzaju porozumienia z polskimi władzami. 
Pierwsze dwie kategorie mianowała głowa państwa, a trzecią – MSZ. Ustalenie 
rangi przedstawicielstwa dyplomatycznego było uzależniane od klimatu stosun-
ków łączących dane kraje. Mianowanie szefa misji dyplomatycznej przebiegało 
według określonej procedury: państwo wysyłające uzyskiwało zgodę na przyjęcie 
jego kandydata. Następnie oficjalnie prezentowało swego przedstawiciela i za-
opatrywało go w listy uwierzytelniające (lettres de créance). W czasie oficjalnej 
wizyty reprezentant składał kopię tych listów szefowi MSZ kraju przyjmujące-
go. Minister ze swej strony informował rozmówcę o dacie audiencji u głowy 
państwa. Podczas tej audiencji reprezentant wręczał oryginał listów, po czym 
otrzymywał zgodę na funkcjonowanie w danym kraju – agreement. Szczegóły 
tej ogólnej zasady czy też jej modyfikacje, stosowane często odnośnie do attaché 
wojskowych (akredytowanych przy Sztabie Generalnym LWP, reprezentowa-
nym przez Oddział Wojskowych Spraw Zagranicznych), regulowały konkretne 
uzgodnienia międzypaństwowe (np. konwencja polsko-francuska z 30 grudnia 
1928 r., polsko-brytyjska z 23 lutego 1967 r. czy polsko-amerykańska z 31 maja 
1972 r.)158.

Pracownicy placówek zaliczali się do dwóch podstawowych grup: persone-
lu dyplomatycznego (sekretarze, attaché wojskowy, lotniczy, morski, handlowy, 
kulturalny, prasowy itp. oraz ich zastępcy) oraz personelu administracyjnego 
i technicznego, często rekrutowanego spośród Polaków. Jak wiemy, największe 
ambasady zatrudniały po kilkudziesięciu obcokrajowców (np. zagraniczny perso-
nel ambasady USA liczył w 1965 r. sześćdziesiąt osób), najmniejsze (np. państw 
afrykańskich) – po kilku159.

157 W poniższych rozważaniach autor odtwarza stan wiedzy SB. Szersze opracowanie proble-
matyki prawa dyplomatycznego i konsularnego można znaleźć w: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne 
i konsularne, Warszawa 2010 (wyd. 11); T. Nierop, Systems and regions in global politics. An empi-
rical study of diplomacy, international organization, and trade, 1950–1991, Chichester 1994.
158 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 6–8, 15. Tekst tych porozumień można znaleźć w internetowej bazie aktów prawnych na 
stronie www.isap.gov.pl.
159 Zob. np. AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu ka-
pitalistycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 
1965, k. 6.
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Według innej stosowanej kategoryzacji personel przedstawicielstw dyploma-
tycznych (ambasad, poselstw, misji, konsulatów) dzielono na dwie służby: dy-
plomatyczną i konsularną, których funkcjonowanie regulowały odrębne przepi-
sy. Jeszcze inne kryterium wydzielało oficjalny i nieoficjalny personel placówek 
dyplomatycznych. W skład tej pierwszej grupy wchodził korpus dyplomatyczny 
(kierownictwo placówki, radcy, sekretarze, attaché), personel administracyjny 
i techniczny (pracownicy kancelarii, tłumacze, służba medyczna) oraz personel 
pomocniczy (kierowcy, woźni, gońcy, wartownicy). Personel nieoficjalny tworzy-
li członkowie rodzin pracowników oficjalnych, a także związane z nimi specyficz-
ne środowiska, np. nauczyciele domowi, służący160.

Z międzynarodowych uregulowań stosunków dyplomatycznych w interesu-
jącym nas okresie obowiązywała przede wszystkim Konwencja wiedeńska o sto-
sunkach dyplomatycznych ONZ, przyjęta 18 kwietnia 1961 r. Konwencja we-
szła w życie 24 kwietnia 1964 r., Rada Państwa PRL ratyfikowała ją zaś 26 lutego 
1965 r. (DzU 1965, nr 27, poz. 232)161 PRL nie ratyfikowała z kolei konwencji 
wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r.162 Artykuł 3 konwencji o sto-
sunkach dyplomatycznych wymieniał funkcje misji dyplomatycznych: repre-
zentowanie danego państwa na terenie innego, ochrona interesów tego państwa 
i jego obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe, pro-
wadzenie rokowań z rządem kraju przyjmującego, zdobywanie „wszelkimi legal-
nymi sposobami” informacji o kraju przyjmującym oraz rozwijanie przyjaznych 
stosunków dwustronnych w dziedzinie gospodarki, kultury, nauki163.

Dla polskiego kontrwywiadu najbardziej interesujący był punkt d artykułu 
3 konwencji, poświęcony roli placówek dyplomatycznych w zdobywaniu in-
formacji – to tutaj najczęściej doszukiwano się działalności nielegalnej, a więc 
szpiegowskiej164. Trzeba jednocześnie pamiętać, że to polskie MSZ wydawało 

160 AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 4–5).
161 Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, komentarz M. Muszyński, Bielsko-Biała 
2004.
162 Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, komentarz M. Muszyński, Bielsko-Biała 
2003.
163 Por. AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowa-
nych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 
1978, k. 5; AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu ka-
pitalistycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 
1965, k. 5.
164 Zob. np. AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu ka-
pitalistycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 
1965, k. 6–10.
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dyplomatom legitymacje, które MSW uznawało za dokumenty potwierdzają-
ce posiadanie określonych uprawnień. Dawało to stronie polskiej pewien in-
strument oddziaływania na placówki. Jeszcze przed ratyfikacją konwencji MSZ 
wydawało obcokrajowcom trzy typy legitymacji: różowe (dla personelu dyplo-
matycznego i ich rodzin), błękitne (dla pracowników administracyjnych i tech-
nicznych) oraz zielone (dla personelu konsulatów). Obywatele polscy pracujący 
w misjach dyplomatycznych i konsularnych otrzymywali od MSZ dowody reje-
stracji w kolorze białym165. (Dokument nr 51)

W działalności przeciw dyplomatom komunistyczne służby specjalne mu-
siały stawić czoło innemu rozwiązaniu prawa międzynarodowego, wymienione-
mu w konwencji wiedeńskiej: immunitetowi nietykalności gmachu danej misji 
dyplomatycznej oraz mieszkań i osób przedstawicieli dyplomatycznych (wraz 
z rodzinami), jak również poczty dyplomatycznej166. Immunitet nietykalności 
dotyczył wszystkich pracowników dyplomatycznych ambasady, z wyłączeniem 
obywateli polskich, a także częściowo obywateli obcych posługujących się błękit-
nymi legitymacjami – tych ostatnich immunitet chronił tylko podczas pełnienia 
obowiązków służbowych167.

Sygnalizowaliśmy już, że rozwiązania te miały doniosły wpływ na możliwości 
działania kontrwywiadu. Z racji obowiązującym immunitetów nie można było 
legalnie przeprowadzić rewizji, rekwizycji, zatrzymania czy aresztowania. Funk-
cjonariusz polskich służb (nawet straży pożarnej!) nie miał prawa wejść na teren 
placówki ani do mieszkań personelu. Dotyczyło to także sytuacji, kiedy w takim 
mieszkaniu czy placówce ukrywał się ścigany obywatel polski168.

Do tego dochodził immunitet jurysdykcyjny – dyplomaty nie można było 
pociągnąć do odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej w kraju 
przyjmującym. PRL nie mogła nawet wezwać reprezentanta danego kraju do 
sądu w charakterze świadka, jeżeli zainteresowany nie wyraził na to zgody. Ist-
niały jednak furtki umożliwiające częściowe ominięcie tych przepisów: dyplo-
maci byli zobowiązani do przestrzegania miejscowego prawa, a pomieszczenia 

165 Ibidem; AIPN, 0201/159, t. 10, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału II KW MO w War-
szawie ds. SB do zastępców komendantów powiatowych ds. SB, 3 IX 1966 r., k. 40 (błędna 
paginacja).
166 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965,  
k. 7–8.
167 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 9).
168 Ibidem, s. 15.



583

SKUTKI INWIGILACJI (1956–1989). KONTRDZIAŁANIA I EKSPULSJE

placówek nie mogły służyć celom „niezgodnym z normami międzynarodowy-
mi i umowami międzypaństwowymi” (art. 41, par. 3 konwencji wiedeńskiej)169. 
Wymagania te nie pociągały jednak za sobą bezpośrednich restrykcji w wypadku 
ich nieprzestrzegania. (Dokument nr 51)

Zasadzie nietykalności towarzyszyły immunitety podatkowy i celny. Na pod-
stawie immunitetu celnego można było bezpłatnie przewozić sprzęt i pojazdy 
niezbędne do funkcjonowania placówki. Dodatkowo bagaż dyplomatyczny 
i osobisty personelu placówek nie mógł podlegać rewizji (z wyjątkiem sytuacji, 
w której podejrzewano, że w bagażu wywożone są zakazane towary, np. dzieła 
sztuki czy narkotyki)170.

Co ważne, państwo przyjmujące nie mogło zmusić dyplomaty, by ten zrzekł 
się immunitetu. Taką decyzję podejmował jedynie kraj wysyłający. Również sam 
dyplomata nie mógł się zrzec immunitetu: dotyczył on nie jego osobiście, ale 
funkcji, jaką sprawował. Warto dodać, że immunitety dyplomatyczne obejmo-
wały nie tylko przedstawicielstwa obcych państw w danym kraju; cieszyli się 
nimi również najwyżsi funkcjonariusze niektórych organizacji międzynarodo-
wych, np. sekretarz Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej czy dyrektorzy ge-
neralni jednostek ONZ171.

Przyznawanie paszportów dyplomatycznych nie zależało automatycznie od 
zajmowanego stanowiska. Co prawda, z oczywistych względów, takimi pasz-
portami niemal zawsze posługiwali się ambasadorzy, sekretarze ambasad, radcy, 
kierownicy poszczególnych pionów (attaché polityczni, handlowi, kulturalni, 
naukowi, wojskowi, wraz z ich zastępcami) i szyfranci, ale jednak najczęściej 
stosowaną praktyką było zawarcie umowy między zainteresowanymi krajami, 
ustalającej liczbę przyznawanych wzajemnie paszportów dyplomatycznych. 
O tym, kto te dokumenty otrzymywał, decydowało państwo wysyłające. Cza-
sami nie wypełniano ustalonych limitów, ale nie zdarzały się ich przekroczenia 
(w takim wypadku państwo akredytujące po prostu odmówiłoby udzielenia wizy 
dyplomatycznej). Oprócz paszportów dyplomatycznych obowiązywały jeszcze 

169 Por. AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, 
k. 7–8; AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowa-
nych na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 
1978, k. 20–21, 25.
170 Ibidem.
171 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 6–9).
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paszporty służbowe: np. oficerowie attachatu wojskowego najczęściej dyspono-
wali tymi pierwszymi, a podoficerowie – drugimi172.

Dodajmy, że sam paszport nie stanowił (teoretycznie) wystarczającego do-
wodu na korzystanie z immunitetów. Dokumentami potwierdzającymi prawo 
do szczególnych przywilejów były wspomniane trzy rodzaje legitymacji wydawa-
nych przez Protokół Dyplomatyczny MSZ173.

Konwencja wiedeńska regulowała również specyficzny status dyplomatyczny 
attaché wojskowych (lotniczych, morskich). Attaché w prawie międzynarodo-
wym oznaczał specjalistę z danej dziedziny przydzielonego do placówki dyplo-
matycznej. W zasadzie każda placówka mogła powołać pion wojskowy, choć 
w artykule 11 konwencji wiedeńskiej zawarto zastrzeżenie, że w uzasadnionych 
przypadkach państwo przyjmujące mogło odmówić zezwolenia na przyjazd at-
taché wojskowych. Zawsze mogło też poprosić o podanie personaliów wyznaczo-
nego przez dane państwo attaché przed jego przyjazdem174. Rzadko kiedy ucie-
kano się jednak do radykalnych kroków, z obawy przed zastosowaniem zasady 
wzajemności.

Ogólnie attaché wojskowi cieszyli się takimi samymi przywilejami i immuni-
tetami jak dyplomaci cywilni. Pomocniczy personel pionu wojskowego zaliczany 
był do grupy administracyjno-technicznej. Do podstawowych, oficjalnych funk-
cji attaché należało reprezentowanie sił zbrojnych państwa wysyłającego (np. 
w czasie defilad, manewrów, oficjalnych delegacji), zapoznawanie się w sposób 
legalny ze stanem sił zbrojnych państwa przyjmującego, współpraca i negocja-
cje z miejscowymi władzami wojskowymi, a także doradzanie szefowi placów-
ki w sprawach wojskowych. Miał przy tym – jak inni dyplomaci – obowiązek 
przestrzegania miejscowego prawa, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie na-
ruszało to jego przywilejów (co dawało możliwości różnej interpretacji). Nie 
mógł ponadto mieszać się w sprawy wewnętrzne kraju pobytu – było to niejasne 
sformułowanie, zwłaszcza, że dano mu równie niekonkretne prawo do ochrony 
interesów swojego państwa175.

172 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 22–24.
173 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 10).
174 Por. AIPN, 001708/1580, Jerzy Biernacki, Rola attachatu wojskowego ambasady Republi-
ki Francji w działalności wywiadowczej w Polsce w latach 1970–1983, Legionowo 1985, b.p. 
(s. 7–11).
175 Ibidem.
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Mglistość konwencji próbowano skonkretyzować w praktyce. Ogólnie 
przyjmowano, że za naruszanie zasady nieingerencji i nierespektowanie miej-
scowego prawa można uznać krytykowanie i obrażanie instytucji państwa 
przyjmującego, aktywne uczestnictwo w życiu politycznym kraju pobytu i jego 
komentowanie, przekupywanie urzędników, zakłócanie porządku publiczne-
go, chronienie przestępców, a także podburzanie opinii publicznej i grożenie 
bezpieczeństwu państwa176. Do tych czynności zaliczała się, rzecz jasna, i dzia-
łalność szpiegowska.

Podkreślmy raz jeszcze, że z racji posiadania immunitetu dyplomatycznego 
przedstawiciele zachodnich placówek praktycznie cieszyli się bezkarnością. Nie 
można ich było zatrzymać, aresztować i skazać, nawet gdy złamali polskie prawo. 
Mogli np. odmówić oddania sprzętu fotograficznego, opuszczenia danego miej-
sca i poddania się rewizji. Na poziomie legalnym możliwości działań polskich 
władz wobec dyplomatów były zatem bardzo ograniczone. To między innymi 
stąd – a nie tylko ze specyfiki PRL i państw bloku wschodniego – brała się 
tendencja komunistycznych władz do rozwijania tajnych form kontrolowania 
personelu dyplomatycznego: kontrwywiadowczej inwigilacji i obserwacji. Przed-
sięwzięcia legalne – tak bardzo ograniczone – stanowiły niewielki procent ogółu 
podejmowanych działań. Były one możliwe w zasadzie tylko w ramach mglistych 
zaleceń respektowania przez dyplomatów miejscowego prawa, za którego łama-
nie nic im przecież nie groziło.

W materiałach szkoleniowych i instrukcjach MSW mimo wszystko zachęcano 
milicjantów i funkcjonariuszy SB do interwencji w pewnych sytuacjach, w które 
zaangażowali się dyplomaci. Strona polska nie była zupełnie bezsilna: każdy fakt 
naruszenia przez dyplomatów polskich przepisów wyjaśniano między daną pla-
cówką a MSZ. W sumie jednak legalne formy interwencji wobec dyplomatów 
łamiących prawo zakładały tylko pośrednie działania, zazwyczaj ograniczające się 
co najwyżej do złożenia noty protestacyjnej. Takie posunięcia, jak sformułowanie 
żądania odwołania danego przedstawiciela czy uznanie go za persona non grata, 
stosowano rzadko, z obawy przed działaniami retorsyjnymi. Jedynie w zupełnie 
wyjątkowych wypadkach posuwano się do czasowego zatrzymania dyplomaty 
(jeśli było to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego). 
Tak radykalne rozwiązania stosowano wyłącznie w odniesieniu do szczególnie 
szkodliwej działalności – udowodnionego szpiegostwa czy „dywersji”177. I wtedy 

176 Ibidem.
177 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 18–19.
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zresztą nie zawsze decydowano się na nagłaśnianie sprawy. Taka ostrożność wyni-
kała z chęci unikania skandali i pogarszania relacji międzypaństwowych.

Pragnąc choćby częściowo zneutralizować działanie immunitetów, polskie 
władze starały się tak kształtować prawo i przepisy, by ich łamanie przez dyplo-
matów umożliwiało jakąś formę interwencji. Przedstawiciele państw zachodnich 
najczęściej wchodzili w konflikt z zarządzeniem nr 8 Prezesa Rady Ministrów 
z 17 stycznia 1957 r. w sprawie ochrony tajemnicy państwowej, przy okazji wy-
konywania zdjęć i filmowania oraz sporządzania szkiców i rysunków obiektów 
ważnych ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa178; a także z ure-
gulowaniami drogowymi, m.in. z ustawą o bezpieczeństwie drogowym z 27 li-
stopada 1961 r.179 i rozporządzeniem ministrów komunikacji i SW w tej sprawie 
z 1 października 1962 r.180

Z tym ostatnim dokumentem powiązany był rozkaz Komendanta Głównego 
MO z 16 listopada 1957 r., opisujący kwestie kontrolowania przez funkcjona-
riuszy ruchu drogowego samochodów na rejestracjach dyplomatycznych. Zgod-
nie z przyjętymi regułami międzynarodowymi milicjant mógł zatrzymać każdy 
samochód misji dyplomatycznej w celu sprawdzenia dokumentów wozu i prawa 
jazdy. Miał też prawo legitymować kierowców (na co ci zresztą często się nie 
zgadzali). Szczególna była sytuacja pojazdu zaopatrzonego w proporzec danego 
państwa: oznaczało to, że znajduje się w nim szef przedstawicielstwa dyploma-
tycznego. Zatrzymanie takiego wozu mogło nastąpić jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach181.

Samochody należące do personelu dyplomatycznego (osób posiadających ró-
żowe legitymacje) nie mogły być przez milicjantów rewidowane, a pasażerom nie 
można było nakazać opuszczenia wozu. W odniesieniu do pojazdów należących 
do personelu administracyjno-technicznego i konsularnego (z błękitnymi i zielo-
nymi legitymacjami) milicjanci mieli już takie możliwości, jednak mogli je wy-
korzystywać tylko na polecenie komendantów wojewódzkich lub ich zastępców. 
Instrukcja drogowa z 1957 r. zalecała ponadto, by – w razie udowodnienia kie-
rowcy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym – powstrzymać go od dalszej 

178 „Monitor Polski” 1957, nr 6, poz. 38.
179 Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicz-
nych, DzU 1961, nr 53, poz. 296.
180 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, 
k. 26–27.
181 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 83–86).
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jazdy, zatrzymując prawo jazdy i dowód rejestracyjny aż do czasu wytrzeźwienia 
lub przybycia innego kierowcy. Instrukcja podkreślała, że wszelkie przypadki za-
trzymania nietrzeźwych dyplomatów kierujących pojazdami powinny być nie-
zwłocznie zgłaszane do SB – służby mogły w ten sposób zdobyć „komprmateria-
ły”. Milicjanci mogli ponadto nie dopuścić do dalszej jazdy dyplomaty, jeżeli nie 
posiadał on pozwolenia na prowadzenie pojazdu182.

W stosunku do pracowników placówek, którzy nie należeli do korpusu dy-
plomatycznego lub nie pełnili funkcji konsulów i wicekonsulów, milicja mogła, 
w razie naruszenia przepisów drogowych, stosować następujące środki represyj-
ne: upomnienie, ostrzeżenie, ukaranie mandatem oraz sporządzenie zawiado-
mienia do kolegium. Nie było więc mowy o zatrzymaniu czy areszcie. Milicjanci 
mieli również możliwość odebrania nieważnych dokumentów rejestracyjnych 
pojazdu oraz prawa jazdy. Musieli jednak wystawić dowód zastępczy na jedno-
razowy przejazd do miejsca garażowania i poinformować o sposobie odebrania 
dokumentów183.

W teorii milicjanci oraz prowadzący jawną obserwację funkcjonariusze SB 
(występujący jako milicjanci) mogli zażądać od dyplomaty odsłonięcia tylnej 
szyby pojazdu (powołując się na par. 43 ust. 2 p. 5 kodeksu drogowego), wy-
dania aparatu fotograficznego albo wykonanych szkiców – ale dyplomatom nic 
nie groziło za niezastosowanie się do tych poleceń. Z kolei art. 19 par. 1 dekre-
tu o ochronie granic184 umożliwiał także żołnierzom WOP zatrzymanie pojazdu 
dyplomatycznego na terenach przygranicznych oraz wylegitymowanie kierow-
cy i pozostałych pasażerów. Oprócz wskazania popełnionego wykroczenia (np. 
wejście na pas drogi granicznej, biwakowanie w strefie przygranicznej bez ze-
zwolenia, wjazd na teren zastrzeżony) i pouczenia o obowiązujących przepisach, 
wopiści nie mogli jednak wiele zdziałać185. (Dokument nr 52)

Jak sugerują dokumenty, większość funkcjonariuszy MO nie zdawała so-
bie sprawy nawet z tych ograniczonych możliwości działania. Co znamienne, 
materiały szkoleniowe MSW ukazują, że w powszechnym mniemaniu mili-
cjantów dyplomaci byli całkowicie bezkarni i nietykalni. Bardzo często funk-
cjonariusze nie reagowali na łamanie przepisów drogowych przez cudzoziem-
ców, a rzadkie wydarzenie, jakim było wylegitymowanie kierowcy samochodu 

182 Ibidem.
183 Ibidem.
184 Dekret o ochronie granic państwowych z 23 marca 1956 r., DzU 1956, nr 9, poz. 51.
185 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 83–86).
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dyplomatycznego, stawało się dla nich… „wielkim przeżyciem”186. Tymczasem 
Departament Szkolenia MSW zachęcał do większej śmiałości i częstszych in-
terwencji. Niemniej przyznawano, że czasem rzeczywiście lepiej w ogóle nie 
interweniować – chodziło o sytuację, w której taka interwencja oznaczałaby 
ujawnienie prowadzonej inwigilacji i „spłoszenie” figuranta187. Jak widać, wy-
tyczne nie były do końca jasne i pozostawiały szeroki margines do dowolnej 
interpretacji – skąd np. milicjant miał wiedzieć, że dany dyplomata jest śle-
dzony? W samej instrukcji MSW z 1965 r. przyznawano: „trudno byłoby dać 
szczegółowe wskazówki, jak funkcjonariusz MO winien zachować się w takich 
sytuacjach”188. (Dokument nr 51, 94)

Wspominane zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z 17 stycznia 1957 r. 
było w praktyce wykorzystywane rzadziej niż uregulowania związane z kodeksem 
drogowym, ale miało dla kontrwywiadu szczególne znaczenie. Informowało ono, 
że fotografowanie czy szkicowanie obiektów zastrzeżonych wymagało zezwolenia 
właściwych organów państwowych. Za obiekty takie uznano przede wszystkim: 
infrastrukturę wojskową wraz ze sprzętem i uzbrojeniem, a także uzbrojone od-
działy wojskowe (z wyjątkiem oficjalnych defilad); zakłady przemysłowe, górni-
cze i energetyczne, wraz z ich urządzeniami, maszynami oraz związane z nimi 
instytuty czy laboratoria badawcze i biura projektowo-konstrukcyjne; rampy 
kolejowe, parowozownie, elektrowozownie, ośrodki elektrolokacyjne, a nawet 
„ogólny widok układu torów i ich połączeń na stacjach węzłowych”; lotniska, 
porty morskie i rzeczne, wiadukty, mosty, tunele, śluzy, stacje pomp; poza tym 
magazyny i bazy materiałowo-sprzętowe189. Lista obiektów była więc długa i po-
krywała się z zestawieniami obiektów penetrowanych przez dyplomatów.

Dostęp do niektórych obiektów wymagał zgody na szczeblu ministerialnym, 
czasem zaś wystarczała decyzja kierownika danej struktury. Według stanu z po-
łowy lat siedemdziesiątych zezwolenia na wizytację jednostek wojskowych wy-
dawał Oddział Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego WP na 
podstawie decyzji Szefa Sztabu Generalnego lub Głównego Inspektora Techniki 
i Planowania. Osobna zgoda musiała być udzielona na wykonywanie fotografii, 
nagrywanie kamerą czy choćby szkicowanie. Zgodnie z rozkazem szefa MON  

186 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, 
k. 29–31.
187 Ibidem.
188 Ibidem.
189 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, 
k. 26–27.
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nr 052 z 17 lipca 1957 r. zezwolenia w tej sprawie mógł udzielić Oddział Cenzu-
ry Wojskowej Sztabu Generalnego przy akceptacji Szefa Sztabu Generalnego190.

Co znamienne, w materiałach MSW wprost przyznawano, że nigdy nie udzie-
lano dyplomatom koniecznych zezwoleń – ci zresztą, zdając sobie z tego sprawę, 
prawie nigdy się o takie zezwolenia nie ubiegali. Pozwalało to stronie polskiej 
na stwierdzenie złamania obowiązującego prawa, a przez to umożliwiało prze-
ciwdziałanie oraz interwencję SB i MO191. W praktyce jednak taka interwencja 
nie stanowiła dla dyplomatów żadnego ryzyka: służby były w stanie co najwyżej 
skłonić cudzoziemca do zaprzestania penetracji czy wykonywania fotografii. Tyl-
ko zdobycie – i to legalnymi metodami, a nie w wyniku inwigilacji – dowodów 
na działalność szpiegowską mogło (ale nie musiało) implikować poważniejsze 
reakcje dyplomatyczne.

Stosunkowo szerokie możliwości działania dawały dyplomatom także niepre-
cyzyjne sformułowania prawodawstwa dotyczącego ochrony tajemnicy państwo-
wej: polskie rozwiązania, w przeciwieństwie np. do francuskich (gdzie bardzo 
dokładnie określono okoliczności łamania prawa przy penetracji obiektów chro-
nionych), przyjmowały, że fotografowanie i przebywanie na terenach chronio-
nych było przestępstwem tylko po stwierdzeniu, iż zostało naruszone zarządze-
nie o ochronie tajemnicy państwowej lub/i wyczerpano znamiona przestępstwa 
szpiegostwa. SB przyznawała, że zebranie dostatecznych podstaw uzasadniają-
cych te podejrzenia napotykało duże trudności192.

Możliwości działania służb specjalnych PRL nie poszerzały się w miarę upły-
wu czasu. W opracowanych przez dyrektorów Departamentu II i Biura „B” 
MSW w czerwcu 1985 r. Wytycznych w sprawie postępowania wobec dyplo-
matów i korespondentów podejmujących działalność wymagającą interwencji 
pionu kontrwywiadu w dalszym ciągu uwidacznia się niewielkie pole manewru 
w stosunku do tej pierwszej kategorii. Jak niezmiennie podkreślano, „zatrzy-
manie dyplomatów może nastąpić tylko w przypadkach ewidentnego narusze-
nia przepisów prawa z jednoczesnym zachowaniem obowiązującej procedury 

190 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 26–27).
191 Ibidem, AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu ka-
pitalistycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 
1965, k. 26–27.
192 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 33–34).
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i w zasadzie powinno ograniczać się do wylegitymowania i natychmiastowego 
zwolnienia po bezspornym stwierdzeniu ich tożsamości”. Nawet jeśli legitymo-
wany nie chciał okazać paszportu dyplomatycznego czy legitymacji MSZ, udo-
stępniając jedynie prawo jazdy lub dowód rejestracyjny pojazdu, nie powinien 
być automatycznie zatrzymywany – chyba że w uzgodnieniu z kierownictwem 
Departamentu II. Jednocześnie nawet tak delikatną interwencję służb należało 
dokładnie dokumentować na wypadek konieczności tłumaczenia się na szczeblu 
dyplomatycznym193.

Ta sama procedura obowiązywała również przy stwierdzeniu penetracyjnej 
działalności pracownika attachatu wojskowego. Co prawda funkcjonariusze 
powinni dążyć do przejęcia materiałów – dowodów świadczących o penetracji 
(aparat fotograficzny, mapy, notatki), ale zatrzymany nie miał obowiązku ich 
oddać. Kiedy penetrujący dyplomata nie łamał prawa w sposób ewidentny, 
zalecano nawet rezygnację z wylegitymowania i ograniczenie się do odnoto-
wania numeru pojazdu oraz możliwie szczegółowego udokumentowania faktu 
penetracji194.

O wciąż niewielkich możliwościach interwencji polskich organów w wy-
padku naruszania prawa przez dyplomatów oraz o ostrożności w podejmowa-
niu tego typu działań świadczą również zalecenia zawarte w instrukcji dyrektora 
Biura „B” MSW z 28 kwietnia 1986 r. Podkreślano w niej, że „czyn stanowiący 
podstawę zatrzymania dyplomaty wymaga bezwzględnego udokumentowania 
w sposób jednoznacznie świadczący o podjęciu działalności wymagającej prze-
ciwdziałania ze strony resortu spraw wewnętrznych”195. 

Jak się wydaje, ten stopień ostrożności był wyższy niż we wcześniejszych de-
kadach. Ówczesnym polskim władzom, rozpaczliwie szukającym możliwości 
zdobycia kredytów na Zachodzie, bardziej niż kiedykolwiek zależało na nie-
wywoływaniu dyplomatycznych skandali196. Taką aferę mogło zaś spowodować 
oskarżenie o naruszenie immunitetu dyplomatycznego i nietykalności osobistej 
dyplomaty. W razie złapania cudzoziemca cieszącego się tymi przywilejami na 
jaskrawym pogwałceniu prawa, można było jedynie poprosić go o dobrowolne 

193 AIPN, 02376/3, Wytyczne w sprawie postępowania wobec dyplomatów i korespondentów 
podejmujących działalność wymagającą interwencji pionu kontrwywiadu, sporządzone przez 
dyrektora Departamentu II MSW i dyrektora Biura „B” MSW, 20 VI 1985 r., k. 29–32.
194 Ibidem.
195 AIPN, 1509/5475, Mirosława Jaroszyńska, Znaczenie osobowych źródeł informacji w ob-
serwacji personelu placówek dyplomatycznych państw NATO w latach 1986–1989, Legionowo 
1990, b.p. (s. 68–69).
196 Co nie oznacza, że do incydentów nie dochodziło. Zob. np. P. Pleskot, Kłopotliwa panna 
„S”…, s. 419–421.
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pisemne oświadczenie – potraktowanie takiego człowieka jak podejrzanego by-
łoby złamaniem immunitetu197.

Jedną z najczęstszych form interwencji MO i SB wobec nielegalnych w świe-
tle polskiego prawa działań zachodnich dyplomatów – o ile już takie interwencje 
podejmowano – była próba dokonania konfiskaty sprzętu fotograficznego lub 
filmowego. Materiały szkoleniowe MSW z 1965 r. instruowały, w jaki sposób 
należało taki zabór mienia przeprowadzić. Przede wszystkim przestrzegano, że 
„w żadnym wypadku nie wolno zachować biernej postawy sprowadzającej się 
do samego zarejestrowania faktu” fotografowania tajnego obiektu. Należało za 
to „w sposób taktowny zażądać od dyplomaty wydania aparatu fotograficznego 
czy kamery filmowej wraz z utrwalonymi na taśmie fotograficznej zdjęciami”. 
W razie odmowy trzeba było zażądać wydania samej taśmy/filmu. Jeśli dyplo-
mata nadal stawiał opór, miał być poproszony o własnoręczne wyjęcie taśmy/
filmu i zniszczenie ich przez prześwietlenie. Gdyby nadal odmawiał – cieszył się 
przecież nietykalnością osobistą – funkcjonariusze mogli jedynie zakazać mu wy-
konywania dalszych zdjęć i nakazać natychmiastowe opuszczenie chronionego 
terenu. Po incydencie należało sporządzić szczegółową notatkę i przesłać ją do 
powiatowej lub wojewódzkiej jednostki kontrwywiadowczej (w wypadku wo-
jewództw: odpowiedniego wydziału II SB)198. Warto zaznaczyć, że w ten sposób 
zachęcano funkcjonariuszy do łamania jasno określonych zasad nietykalności. 
(Dokument nr 51)

Nie dysponujemy statystykami, które mówiłyby, jaki odsetek dyplomatów 
zajmował twarde stanowisko, a jaki decydował się oddać sprzęt (choć nie mu-
siał). Znane przypadki wskazują, że zdecydowanie częstsza była ta pierwsza po-
stawa. Jednocześnie funkcjonariusze MO i SB z jednej strony nierzadko w ogóle 
rezygnowali z interwencji, a z drugiej – niekiedy zapewne pomijali wytyczną 
o „taktownym” zachowaniu.

Oprócz kwestii drogowych i zasad dotyczących tajemnicy państwowej polskie 
służby starały się wyszukiwać inne formy łamania polskiego prawa przez dyplo-
matów. Usiłowania te służyły przy tym z reguły gromadzeniu „komprmateria-
łów” i nie stanowiły podstawy do działań oficjalnych. Nie ulega wątpliwości, że 
z racji absurdalnych nieraz uregulowań prawnych dyplomaci – podobnie jak sami 

197 AIPN, 1509/1655, Tadeusz Kosiński, Przeciwdziałanie strażnic Wojsk Ochrony Pograni-
cza wywiadowczej penetracji obiektów podlegających szczególnej ochronie, prowadzonej przez 
personel placówek dyplomatycznych i konsularnych państw zachodnich, Legionowo 1981, b.p.  
(s. 15).
198 AIPN, 01521/396, t. 1, Kazimierz Kudła, Wywiadowcza działalność personelu kapitali-
stycznych placówek dyplomatycznych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965, 
k. 27–28.
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Polacy – nagminnie próbowali omijać różne przepisy i ograniczenia, narzucane 
przez „ludowe” państwo. Na przykład w latach osiemdziesiątych zachodnie pla-
cówki dyplomatyczne były zobowiązane do załatwiania spraw związanych z wy-
najmem mieszkań dla personelu ambasad ze znanym nam Przedsiębiorstwem 
Usług Mieszkaniowo-Administracyjnych PUMA. Bardzo często lekceważono 
jednak ten wymóg i załatwiano wynajem lokali we własnym zakresie (np. przez 
ogłoszenia prasowe), występując do PUMA jedynie o zatwierdzenie wybranej 
oferty. Doprowadzało to do sytuacji kuriozalnych: np. w 1985 r. Amerykanie 
zdołali wynająć willę w Magdalence, w pobliżu obiektów MSW199.

W raporcie Departamentu II MSW z kwietnia 1986 r. donoszono z kolei, że 
strona polska nie była w stanie – z racji niedoskonałych przepisów i luk prawnych 
– wyegzekwować od zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych stosowania 
procedur dotyczących zatrudniania obywateli polskich. Zwracano uwagę, że dyplo-
maci „korumpowali” polski personel, poufnie przyznając mu stałe premie i dodatki 
emerytalne w obcych walutach (obok i tak relatywnie wysokiej pensji, wynoszącej 
ok. 50 tys. zł). Część wynagrodzeń zresztą też wypłacano w dewizach. Ponadto ofero-
wano pracownikom możliwość atrakcyjnych zakupów za granicą. Często przy przyj-
mowaniu do pracy obywateli polskich nie czekano na zgodę wydziałów zatrudnienia, 
a nawet pozyskiwano osoby jawnie krytycznie nastawione do systemu200. 

Z tematyką pieniężną wiązał się aspekt nielegalnego obrotu walutą: jak pod-
kreślano w dokumentach SB z całego interesującego nas okresu, dyplomaci na-
gminnie unikali niekorzystnego oficjalnego kursu, wymieniając waluty na czar-
nym rynku. Dlatego też kontrwywiad postulował – nieskutecznie – powołanie 
biura obsługi przedstawicielstw zagranicznych i wprowadzenie odpowiednich 
regulacji prawnych201.

Władze polskie decydowały się nieraz na jeszcze inny sposób dyscyplinowa-
nia dyplomatów – bezpośrednie rozmowy ostrzegawcze. W 1964 r. urzędni-
cy MSZ, na podstawie informacji zgromadzonych przez kontrwywiad (czego, 
rzecz jasna, nie nagłaśniano), przeprowadzili kilkanaście rozmów ostrzegaw-
czych z przedstawicielami placówek dyplomatycznych – głównie USA, Wielkiej 
Brytanii i Włoch202. Nie wiadomo, jaka była skala tego działania na przestrzeni 

199 AIPN, 0731/12, Notatka dyrektora Departamentu II MSW na temat działalności ambasa-
dy USA, 28 XII 1985 r., k. 157–158.
200 AIPN, 0731/15, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący 
nieprawidłowości w zatrudnianiu obywateli polskich w placówkach dyplomatycznych, 22 IV 
1986 r., k. 17.
201 Ibidem.
202 AIPN, 01062/27, t. 4, Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
dotycząca rezultatów pracy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 105.
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całego interesującego nas okresu. Można przypuszczać, że nie przybierało ono 
znaczących rozmiarów: takie rozmowy dyscyplinarne siłą rzeczy ochładzały sto-
sunki międzypaństwowe, co nie zawsze było pożądane. Z drugiej strony roz-
wiązanie to mogło zastępować oficjalne ekspulsje, które zawsze prowadziły do 
działań retorsyjnych. Strona polska dawała w ten sposób do zrozumienia, że 
wiedziała o pewnych działaniach i je potępiała, ale bez uciekania się do bardziej 
radykalnych rozwiązań.

5.3. Incydenty dyplomatyczne: ograniczenia i ekspulsje
Elementem pośrednim między ostrzeżeniem czy udokumentowaniem zła-

mania prawa przez dyplomatę a jego wydaleniem z Polski były odgórnie zarzą-
dzone ograniczenia w swobodzie poruszania się cudzoziemców posiadających 
status dyplomatyczny, służbowy i konsularny. Takie decyzje, niezgodne z du-
chem konwencji wiedeńskiej, pociągały za sobą konsekwencje na płaszczyź-
nie stosunków międzynarodowych, ale mimo to stanowiły mniej radykalne 
rozwiązanie niż ekspulsje. Przy wprowadzaniu ograniczeń z reguły brano pod 
uwagę kontekst dyplomatyczno-polityczny – czynniki operacyjne odgrywały 
na tym polu mniejszą rolę.

Personel zachodnich placówek dyplomatycznych zyskał nieco więcej swobo-
dy po okresie stalinowskim, na fali gomułkowskiej odwilży. We wrześniu 1958 r. 
zniesiono obowiązek meldowania o każdorazowym wyjeździe w teren danego 
dyplomaty reprezentującego kraje kapitalistyczne203. Prawdopodobnie i tak nie 
był on już wtedy respektowany. Na pewno liberalizacja ta stanowiła utrudnienie 
w pracy służb kontrwywiadowczych.

Liberalizacja nie oznaczała jednak braku zgrzytów dyplomatycznych, zwią-
zanych z działalnością szpiegowską polskich dyplomatów na Zachodzie i za-
chodnich w Polsce. W styczniu 1964 r. władze polskie wprowadziły ograni-
czenia w możliwości poruszania się dyplomatów amerykańskich. Fakt ten 
odnotowywał brytyjski ambasador George L. Clutton204. Była to reakcja na 
wcześniejsze, analogiczne posunięcie władz amerykańskich w stosunku do pol-
skiego personelu dyplomatycznego: 13 listopada 1963 r. rząd USA zakwalifi-
kował niektóre obszary terytorium Stanów Zjednoczonych jako zamknięte dla 

203 AIPN, 0201/159, t. 10, Informacja KW MO w Krakowie w sprawie zabezpieczenia woje-
wództwa krakowskiego przed penetracją zachodnich dyplomatów, 16 V 1961 r., k. 2–12 (błędna 
paginacja).
204 Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie…, s. 321; zob. też AIPN, 01062/27, t. 4, 
Notatka zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW dotycząca rezultatów pra-
cy operacyjnej Wydziału za rok 1964, 12 XII 1964 r., k. 105.
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podróży pracowników polskiej ambasady w Waszyngtonie, stałej delegacji PRL 
do ONZ w Nowym Jorku i konsulatu w Chicago205.

Polacy zdecydowali się na takie same kontrposunięcia: dla podróży (z wyjąt-
kiem tranzytowych przejazdów pociągiem i przelotów samolotem) dyplomatów 
amerykańskiej ambasady w Warszawie i konsulatu w Poznaniu zostały zamknię-
te następujące tereny: powiat Płońsk, powiat Nowy Dwór Mazowiecki (z wy-
jątkiem Jabłonny i dojazdu z Warszawy do Jabłonny), powiat i miasto Lublin, 
powiat i miasto Częstochowa, powiat Ząbkowice Śląskie, powiat Nowa Ruda, 
powiat i miasto Legnica, powiat Wołów, powiat Środa, powiat Wolin, powiat 
Kamień Pomorski, powiat Puck, powiat Wejherowo, Gdynia (miasto i port), 
Sopot, powiat Grajewo, powiat Łomża, powiat Ostrołęka i powiat Jarosław206. 
Na terenach tych znajdowały się ważne obiekty przemysłowe i militarne. (Do-
kument nr 51)

Z dniem 1 kwietnia 1964 r. rozszerzono zakres tych uregulowań: do katego-
rii osób im podlegających dodano pracowników Biura Przepustek (Permit Of-
fice) do RFN i amerykańskiej Komisji Roszczeń207. Dodatkowo rok później, 
w kwietniu 1965 r., polskie MSZ sporządziło notę okólną skierowaną do przed-
stawicielstw dyplomatycznych w Polsce, w której nawoływało do przestrzegania 
przepisów o ochronie lasów. Był to kolejny element nacisku: to właśnie w lasach 
mieściła się większość obiektów wojskowych208.

Z biegiem lat doszło do rozluźnienia tych przepisów. Od maja 1969 r. ame-
rykańscy dyplomaci uzyskali zezwolenie na wjazd na teren powiatu Nowy Dwór 
Mazowiecki209. Pięć lat później, we wrześniu 1974 r., w związku z wizytą Edwar-
da Gierka w Stanach Zjednoczonych, oba państwa na prawach wzajemności wy-
cofały się z obowiązujących jeszcze ograniczeń210. Tak oto ewolucja stosunków 
międzynarodowych bezpośrednio wpływała na życie zachodnich dyplomatów 
w Warszawie.

205 AIPN, 01062/35, t. 3, Informacja nr 139/53 Departamentu II MSW na temat działalności 
zachodnich dyplomatów i dziennikarzy w Polsce, 2 IV 1964 r., k. 236–238.
206 AIPN, 0201/159, t. 10, Pismo dyrektora Departamentu II MSW do zastępców komendan-
tów KW MO ds. SB w sprawie ograniczeń swobody podróżowania dyplomatów, 27 III 1964 r., 
k. 24–26 (błędna paginacja).
207 Ibidem.
208 AIPN, 0201/159, t. 10, Nota okólna Protokołu Dyplomatycznego MSZ do przedstawi-
cielstw dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, 29 IV 1965 r., k. 35 (błędna paginacja).
209 AIPN, 0201/159, t. 4, Informacja na temat uchylenia zakazu podróżowania po terenie po-
wiatu Nowy Dwór Mazowiecki dla dyplomatów USA, 28 V 1969 r., k. 98.
210 AIPN, 01521/2528, Ryszard Hapek, Sytuacja prawna attaché wojskowych ambasad państw 
kapitalistycznych i działania zapobiegawcze resortu spraw wewnętrznych przeciwko ich pene-
tracyjno-wywiadowczej działalności, Legionowo 1975, b.p. (s. 50–51).
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Działo się tak również w sytuacji regresu bilateralnych kontaktów. W okresie 
legalnej działalności „Solidarności”, 29 listopada 1980 r., część polsko-niemiec-
kiej granicy została zastrzeżona dla pracowników zachodnich attachatów mili-
tarnych. Wiązało się to z organizowanymi w tym czasie, szeroko zakrojonymi 
manewrami wojsk Układu Warszawskiego211. Zakaz wstępu został zniesiony 10 
grudnia tego roku212.

Bardziej długotrwałe skutki przyniosło wprowadzenie stanu wojennego. 
W ramach reperkusji wobec posunięć państw zachodnich, po 13 grudnia 1981 r. 
polskie władze nałożyły liczne ograniczenia dotyczące poruszania się zachodnich 
dyplomatów w Polsce. Na krótki czas ograniczono nawet możliwości komuni-
kacyjne ambasad213.

W kolejnych latach nastąpiła jedynie częściowa poprawa sytuacji. W poło-
wie dekady powtórzono scenariusz sprzed ponad dwudziestu lat: 1 maja 1986 r. 
Polska nałożyła ograniczenia na wyjazdy terenowe amerykańskich dyplomatów 
pracujących w PRL. Od tej pory pragnący odbyć podróż dyplomata musiał 
w określonej formie poinformować o tym polską administrację214. Posunięcie 
to miało być retorsją za podobne ograniczenia nałożone przez Amerykanów na 
pracowników polskiej ambasady w Waszyngtonie, misji handlowej, konsulatów 
generalnych w Nowym Jorku i Chicago oraz biura Orbisu w Nowym Jorku. 
Wiązały się one z dekonspiracją polskich szpiegów pracujących w placówkach 
dyplomatycznych PRL215.

Przyjęte 1 maja rozwiązanie okazało się skuteczne jedynie połowicznie: dyplo-
maci bardzo ogólnikowo informowali o trasach wyjazdów, a do tego nagminnie 
wyjeżdżali samochodem innym niż zgłoszony. Często też po prostu ignorowali 
nowy obowiązek, a polskie władze nie miały możliwości skutecznej interwencji 
w tej sprawie216.

211 Zob. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 29–34.
212 TNA, FO 973/140, Polska: chronologia wydarzeń, październik–grudzień 1980 r., [styczeń 
1981 r.], b.p.
213 P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 200 i n.; zob. np. szyfrogramy ambasady francuskiej 
w Warszawie z 13 grudnia 1981 r. (zwłaszcza nr 940–950), w: CADN, Ambassade de France en 
Pologne, Versement 1978–1993, 316, b.p.
214 AIPN, 0449/2, t. 25, Informacja Departamentu I MSW dotycząca międzynarodowych 
uwarunkowań sytuacji w Polsce w II kwartale 1986 r., [lipiec 1986 r.], k. 79–84; AIPN, 0731/14, 
Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący nowych zasad poruszania 
się dyplomatów amerykańskich w Polsce, 25 II 1986 r., k. 1.
215 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 310, Szyfrogram amba-
sady francuskiej w Warszawie w sprawie konferencji prasowej Jerzego Urbana, 8 V 1986 r., b.p.
216 AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przykładzie am-
basady USA w Warszawie, Warszawa 1989, b.p. (s. 58–59).
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Tego typu posunięcia podejmowano mimo wszystko rzadko i po poważnym roz-
ważeniu wszystkich możliwych skutków. Jeszcze więcej namysłu wymagała decyzja 
o zastosowaniu najbardziej radykalnego rozwiązania – uznaniu danego dyplomaty za 
persona non grata. Implikowało to nie tylko praktycznie automatyczną retorsję dru-
giej strony, nawet bez podania przyczyny kontrwydalenia. Wskazanie na daną osobę 
powodowało także, że SB ujawniała swoją wiedzę i dekonspirowała własne działania. 
Była to więc wręcz porażka polskich służb, co nie zmienia faktu, że do uznania dane-
go dyplomaty za persona non grata wcale nie wymagano twardych dowodów na jego 
„wrogą” działalność. Liczyła się przede wszystkim kalkulacja polityczna. Trzeba przy 
tym sprecyzować, że terminu persona non grata używano w zasadzie tylko wobec kor-
pusu dyplomatycznego i konsularnego. W stosunku do personelu administracyjnego 
i technicznego placówek stosowano formułę „osoba niepożądana” (non acceptable). 
Podział ten wprowadziła wspominana konwencja wiedeńska z 1961 r.217

Statystyczne ujęcie dyplomatów, którzy zostali wydaleni decyzją polskich 
władz z terytorium Polski, jest nieco łatwiejsze niż próby liczbowego opisania in-
nych płaszczyzn działalności ambasad z jednej, a kontrwywiadu – z drugiej stro-
ny. I tu jednak badacz problemu natrafia na wiele trudności. Brakuje komplet-
nych sprawozdań długookresowych, a jakość tych istniejących pozostawia wiele 
do życzenia. Zarazem proste sumowanie napotkanych w źródłach wypadków 
wydaje się ryzykowne – nie ma pewności, że uwzględniono wszystkie materiały. 
Trzeba przy tym pamiętać, że każdy z nich należałoby rozpatrywać indywidu-
alnie, ponieważ oskarżenia o „szpiegostwo” mogły być jedynie funkcją strategii 
dyplomatycznej czy ideologii, a nie opisem rzeczywistości. 

Nie zawsze zresztą uznawano danego cudzoziemca za persona non grata z przy-
czyn operacyjnych – równie ważną rolę odgrywały retorsje. Jednocześnie dużą 
trudność w obliczeniach stanowi fakt, że nie wszyscy odsyłani do macierzystego 
kraju pracownicy placówek dyplomatycznych byli formalnie uznawani za osoby 
niepożądane, a strona polska nie w każdym wypadku wystosowywała oficjalną 
notę dyplomatyczną. Najczęściej odstępowała od tego wobec członków perso-
nelu ambasad nie należących do korpusu dyplomatycznego – sprawy tego typu 
miały przeważnie obyczajowy charakter, rzadziej polityczny: np. w lipcu 1959 r., 
podczas pobytu w Polsce Nikity Chruszczowa, dwaj wartownicy ambasady USA 
zerwali na ulicy flagę radziecką. Po proteście MSZ zostali oni wydaleni z Polski218.

217 Por. AIPN, 001708/174, Janusz Bratkowski, Formy i metody destrukcyjnego oddziaływania 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Nie-
miec na środowisko akademickie w Polsce, Legionowo 1976, b.p. (s. 7).
218 AIPN, 01062/27, t. 2, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW 
z pracy operacyjnej wydziału za II kwartał 1959 r., 16 VII 1959 r., k. 15–26 (błędna paginacja).
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Mimo wszystkich wspomnianych trudności poniżej przedstawiono próbę 
oszacowania liczby wydalonych dyplomatów w możliwie szerokim ujęciu cza-
sowym. Tabela powstała w wyniku konfrontacji źródeł polskich, uzupełnionych 
o nieliczne informacje dostępne w dokumentach zagranicznych. Nie zostały 
uwzględnione z jednej strony osoby, wobec których nie podjęto oficjalnych 
działań ze strony Protokołu Dyplomatycznego, a z drugiej strony te, którym 
w okresie stalinowskim, w wyjątkowych okolicznościach, wytoczono pokazowe 
procesy, np. Claude Turner219 czy André Robineau i Yvonne Bassaler220.

Tabela 26. Ekspulsje zachodnich dyplomatów z terytorium PRL w latach 1946–1987

219 Zob. Jak pracują obce wywiady w Polsce: proces Turnera, Warszawa 1951. Trzeba pamiętać, że 
w momencie aresztowania Turner był już cywilnym obywatelem Wielkiej Brytanii.
220 Zob. D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni…

Rok 
wydalenia

Imię i nazwisko 
dyplomaty

Funkcja
Przyczyna wydalenia  

(według źródeł)
Ambasada USA – 20 osób

1946 Jacobus Johannes 
Vermeulen strażnik chuligaństwo

1947 G.L. Penhollow kierownik garażu działalność wywiadowcza
1949 Chester Opal zastępca attaché prasowego „uciążliwy cudzoziemiec”

1963 James Arthur 
Baxter attaché morski działalność wywiadowcza

1963 Edward Peter 
Stefanik zastępca attaché wojskowego działalność wywiadowcza

1964  
(lub 1966)

Stewart Lee 
Engbretson

urzędnik attachatu 
wojskowego szpiegostwo

1965 George Francis 
Carey attaché wojskowy działalność wywiadowcza

1966 William Bruce 
Althoff attaché morski działalność wywiadowcza

1966 Ralph William 
Ochs

urzędnik attachatu 
wojskowego działalność wywiadowcza

1966 Bertram Larry 
Parr zastępca attaché wojskowego działalność wywiadowcza

1966 Edward Wootten attaché lotniczy działalność wywiadowcza

I 1968 Edward Harold 
Metzger zastępca attaché wojskowego

zatrzymany w trakcie 
fotografowania lotniska 
wojskowego w Bydgoszczy

XI 1979 Peter Bastion 
Burke 

II sekretarz wydziału 
politycznego

zatrzymany z pojemnikiem 
zawierającym wyposażenie 
szpiegowskie



598

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

Tabela 26. Ekspulsje zachodnich dyplomatów z terytorium PRL w latach 
1946–1987221

221 Opracowanie własne na podstawie: AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II 
MSW w sprawie wydaleń dyplomatów wojskowych i cywilnych z PRL, 26 II 1985 r., k. 83–86; 
ibidem, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca ujawnienia zdjęć wywiadow-
czych sporządzonych przez Fredericka Myera, 22 II 1985 r., k. 74; AIPN, 0731/7, Departament II  
MSW, Wykaz dyplomatów i pracowników placówek dyplomatycznych oraz konsularnych 
państw kapitalistycznych, wydalonych z Polski w latach 1945–1985, 8 V 1985 r., k. 96–102; 
AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1960 r., 9 I 1961 r., k. 49–66; ibidem, Spra-
wozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II MSW, z pra-
cy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 (błędna paginacja); AIPN, 
01062/35, t. 5, Informacja Departamentu II MSW na temat działalności francuskich placówek 
w Polsce, [sierpień 1966 r.], k. 339–343; AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdanie Wydziału V De-
partamentu II MSW za okres od 1 do 15 maja 1966 r., 17 IV 1966 r., k. 41; AIPN, 2386/24929, 
Notatka dotycząca Edwarda Woottena, 7 I 1982 r., k. 69; AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja 
Departamentu II MSW dotycząca działalności dyplomatów i korespondentów zachodnich 
w Polsce, 3 II 1964 r., k. 1–3; AIPN, 01062/35, t. 1, Informacja nr 25 Departamentu II MSW 
na temat działalności zachodnich dyplomatów i dziennikarzy w Polsce, 30 XII 1963 r., k. 1–4; 

Rok 
wydalenia

Imię i nazwisko 
dyplomaty

Funkcja
Przyczyna wydalenia  

(według źródeł)

III 1981 Leslie Sternberg II sekretarz – wicekonsul

w bagażu dyplomaty odkryto 
duże ilości materiałów 
Konfederacji Polski 
Niepodległej i Komitetu 
Samoobrony Społecznej 
„KOR”221

V 1982 Daniel Howard I sekretarz ds. kulturalnych
zatrzymany podczas odbierania 
„materiałów szpiegowskich” od 
Ryszarda Herczyńskiego

V 1982 John Zerolis attaché naukowy zatrzymany wraz z Danielem 
Howardem

25 II 1985

 
Frederick Myer attaché wojskowy działalność wywiadowcza

1 V 1985 William Harwood I sekretarz udział w nielegalnej 
demonstracji

1 V 1985 David Hopper konsul w Krakowie udział w nielegalnej 
demonstracji

IV 1987 Albert Mueller II sekretarz ds. politycznych działalność wywiadowcza
Ambasada Wielkiej Brytanii – 7 osób

1950 Keith Jones III sekretarz zrywanie plakatów 
reklamujących Dni Oświaty

1951 Lewis Harold 
Massey II sekretarz działalność wywiadowcza

1952 Michael Rowland 
Chaplin sekretarz persona non grata
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Rok 
wydalenia

Imię i nazwisko 
dyplomaty

Funkcja
Przyczyna wydalenia  

(według źródeł)

1967 Barrie Charles 
Gane II sekretarz

wydalony wraz z żoną za 
pełnienie funkcji łącznika 
„agenta Kaczmarzyka”

1967 Jane 
Monier-Williams „młodszy attaché” organizacja kontaktów „agenta 

Kaczmarzyka”

1970 Michael Aidan 
Pakenham

III sekreatarz ds. 
kulturalno-prasowych persona non grata

1970 Robert Uprichard attaché lotniczy persona non grata
Ambasada Francji – 14 osób

1949 Zofia Milczyńska-
Bouche maszynistka „uciążliwa cudzoziemka”

1950 German Furrer sekretarz konsulatu  
(w Krakowie?) „uciążliwy cudzoziemiec”

1950 Pierre Guth sekretarz konsulatu  
w Katowicach „wydalony”

1950 Pierre-Joseph 
Hugon sekretarz ambasady „uciążliwy cudzoziemiec”

1950 Antoine Martial 
Boitte wicekonsul działalność wywiadowcza

1951 Georges Estrade wicekonsul działalność wywiadowcza
1955 Fernand Tournade attaché wojskowy pobicie obywatela PRL
1961 Amédée Mauer attaché wojskowy wydalony w ramach retorsji

1961 [?] Georges Sidre I sekretarz persona non grata

1961 Raymond 
Ostermann

sekretarz attachatu 
wojskowego wydalony w ramach retorsji

1961 [?] Jean van Ghelle konsul w Krakowie persona non grata

1962 Roger Frauché pracownik attachatu 
wojskowego wydalony w ramach retorsji

AIPN, 01224/1236, Depesza z Warszawy korespondenta Associated Press Eugene’a Kramera 
na temat attaché lotniczego ambasady USA George’a F. Careya, 13 I 1965 r., k. 43–44; AIPN, 
0201/159, t. 3, Meldunek KP MO w Sierpcu w sprawie wydalenia z Polski attaché wojskowego 
ambasady USA, 1 II 1968 r., k. 97–98; AIPN, 01062/35, t. 12, Informacja Departamentu II  
MSW na temat wypowiedzi zachodnich dyplomatów i dziennikarzy w Polsce dotyczących wy-
dalenia ppłk. Edwarda Metzgera, 13 I 1968 r., k. 406–407; ibidem, Informacja dyrektora De-
partamentu II MSW na temat zatrzymania zastępców attaché wojskowych USA i Kanady, 
5 I 1968 r., k. 411–413; AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca 
ujawnienia zdjęć wywiadowczych sporządzonych przez Fredericka Myera, 22 II 1985 r., k. 74; 
ibidem, Notatka Departamentu II dotycząca zatrzymania Fredericka Myera, 23 II 1985 r., k. 76; 
ibidem, Informacja Departamentu II MSW dotycząca wywiadowczej działalności Fredericka 
Myera, 26 II 1985 r., k. 87–89; AIPN, 0731/21, Informacja dyrektora Departamentu II MSW 
o udaremnieniu amerykańskiej operacji szpiegowskiej w Polsce, 20 IV 1987 r., k. 98–101; ibidem, 
Informacja dyrektora Departamentu II MSW o udaremnieniu amerykańskiej operacji szpiegow-
skiej prowadzonej przez Alberta Muellera, 8 V 1987 r., k. 129–135; AIPN, 0731/12, Materiał do 
wystąpienia ministra SW Czesława Kiszczaka, 19 XII 1985 r., k. 140–144; AIPN, 01521/1968, 
Antoni Jurzak, Działalność wywiadowcza attachatu wojskowego ambasady Wielkiej Brytanii 



600

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

Rok 
wydalenia

Imię i nazwisko 
dyplomaty

Funkcja
Przyczyna wydalenia  

(według źródeł)
1962 Jean-Marie Louis sekretarz attachatu wojskowego wydalony w ramach retorsji

X 1977 Jean-Pierre Rozelot attaché naukowy działalność wywiadowcza
Ambasada Włoch – 2 osoby

1971 Stanisław Olser urzędnik ambasady persona non grata

1972 Luca-Daniele 
Biolato I sekretarz wydalony w ramach retorsji

Ambasada Szwecji – 2 osoby

1979 Börje Axel 
Risinggard I sekretarz wydalony w ramach retorsji

1979 Rolf Salme II sekretarz wydalony w ramach retorsji
Poselstwo Izraela – 2 osoby

1953 Arie Kubowy poseł nadzwyczajny działalność wywiadowcza
1960 Izrael Sohar attaché poselstwa działalność wywiadowcza

Poselstwo Belgii – 1 osoba
1959 Aline Greindl attaché poselstwa –

Ambasada Danii – 1 osoba

1969 Olav Brahe 
Pedersen radca rolny działalność wywiadowcza

Ambasada Norwegii – 1 osoba
1960 Reidler Lillevold sekretarz archiwista wydalony w ramach retorsji

Ambasada Holandii – 1 osoba

1977 Johan de Wit sekretarz archiwista attachatu 
wojskowego wydalony w ramach retorsji

Ambasada Japonii – 1 osoba
1962 Hisahi Dosho II sekretarz działalność wywiadowcza

Ambasada RFN – 1 osoba
1978 Klaus Platz radca ambasady działalność wywiadowcza

Ambasada Kanady – 1 osoba

4 I 1968 Kenneth Jan 
Jefferson zastępca attaché wojskowego

zatrzymany podczas penetracji 
lotniska wojskowego w 
Bydgoszczy

Ambasada Szwajcarii – 1 osoba
IX 1977 Alexei Lautenberg III sekretarz działalność wywiadowcza

w Warszawie, Legionowo 1987, b.p. (s. 79); AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francu-
skich instytucji wymiany kulturalnej na terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierow-
nictwem naukowym płk. doc. dr. hab. Feliksa Bielaka, Warszawa 1985, b.p. (s. 33–34); AIPN, 
1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wykorzystanie pionu kulturalnego ambasady Francji w War-
szawie do działalności wywiadowczej przez rezydenturę placówkową, Legionowo 1985, b.p.  
(s. 32–34).
Archiwalia spoza IPN: AMSZ, Depesze przychodzące – Waszyngton, 74/p/II, t. II, Szyfrogram 
nr 1417/II z Waszyngtonu, 24 IV 1987 r., k. 217; TNA, FO 973/256, Polska: chronologia 
wydarzeń, kwiecień–czerwiec 1982 r., [lipiec 1982 r.], b.p.; CADN, Ambassade de France en 
Pologne, Versement 1978–1993, 336, Telegram ambasady francuskiej w Warszawie w sprawie 
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Dominacja Amerykanów (a następnie Francuzów) w tym zestawieniu nie budzi 
wątpliwości. Może ona wskazywać na szczególną aktywność dyplomatów z tych 
krajów, ale także na kierunek zainteresowań samego kontrwywiadu. Zwraca uwagę 
relatywnie mniejsza liczba ekspulsji w pierwszych trzech–czterech latach po paź-
dziernikowej odwilży oraz w latach siedemdziesiątych. Okresy te korelowały ze 
stosunkowo łagodniejszym kursem polityki międzynarodowej PRL. Z kolei okresy 
szczególnych napięć (jak np. w stosunkach francusko-polskich na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych) także znajdują w tabeli swoje odbicie.

Ciekawy jest ponadto fakt, że z biegiem czasu coraz mniejszą grupę wśród 
wydalonych stanowili attaché wojskowi (lotniczy, morscy). Mogło to dowodzić 
albo mniejszej ich aktywności, albo zmiany polityki władz polskich, które nie 
chciały tracić własnych attaché, z zasady wydalanych w ramach odwetu za po-
dobną decyzję po stronie polskiej. Jednocześnie w odniesieniu do najważniej-
szych państw bardzo rzadko decydowano się na wydalenie samego ambasadora, 
co z oczywistych względów musiało skutkować głębokim kryzysem dyploma-
tycznym. Po 1956 r. takich decyzji po prostu nie podejmowano. 

Warto zarazem podkreślić ogólnie niewielką liczbę ekspulsji – przecież każ-
dego roku kontrwywiad odnotowywał chociażby dziesiątki penetracji obiektów 
wojskowych dokonywanych przez dyplomatów wielu państw. Porównanie to 
świadczy o bardzo rzadkim uciekaniu się do tego ostatecznego rozwiązania, przy-
noszącego wiele negatywnych skutków nie tylko dla gości, ale i dla gospodarzy.

Informacje zawarte w istniejącej literaturze przedmiotu przynajmniej częścio-
wo potwierdzają oszacowania zawarte w tabeli. W opracowaniach można zna-
leźć tezę, że w latach 1957–1962 z powodu oskarżeń o szpiegostwo wydalono 
mniej więcej 12 dyplomatów oraz pracowników zachodnich przedstawicielstw 
dyplomatycznych i konsularnych222. Nie wiadomo, na czym opierały się te obli-
czenia. Zdarzają się jednak i różnice: w opublikowanych przez Mieczysława Nur-
ka raportach rocznych ambasady Wielkiej Brytanii znalazła się informacja, że 
w 1970 r. trzech pracowników brytyjskiej ambasady w Warszawie zostało uzna-
nych za personae non gratae223. Autorowi książki udało się ustalić tylko dwóch 
– być może trzeci po prostu nie uzyskał tego statusu.

ekspulsji amerykańskiego attaché wojskowego, 25 IX 1981 r., b.p.; ibidem, 348, Notatka Wydzia-
łu Europy Wschodniej [?] MAE dla dyrektora Departamentu Europy MAE na temat relacji 
francusko–polskich, 29 IV [?] 1985 r., b.p.; ibidem, 336, Telegram ambasady francuskiej w War-
szawie w sprawie ekspulsji amerykańskiego attaché wojskowego, 26 IX 1981 r., b.p.; Raporty 
roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie…, s. 415 i n.; M. Pernal, J. Skórzyński, Kalendarium 
Solidarności 1980–89, Warszawa 1996, s. 95.
222 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 96; Z dziejów kontrwywiadu…, t. 2, s. 462–468.
223 Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie…, s. 415.
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Niekiedy źródła nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dana 
osoba została wydalona, czy nie. Na przykład w sprawozdaniu Wydziału VIII 
Departamentu II MSW za czwarty kwartał 1960 r. znalazła się informacja, że 
w grudniu 1960 r., na podstawie materiałów operacyjnych, doprowadzono 
do uznania za personae non gratae I sekretarza ambasady Francji w Warszawie 
Georges’a Sidre’a oraz konsula Francji w Krakowie Jeana van Ghelle’a224. Jednak-
że w sprawozdaniu tego samego Wydziału VIII, datowanym na kwiecień 1961 r., 
van Ghelle wciąż występuje jako konsul225. Być może po prostu bezwiednie prze-
pisano jego dane z wcześniejszych raportów, nie aktualizując ich.

Nierzadko decyzje o wydaleniu dyplomatów miały seryjny czy grupowy charak-
ter. 13 maja 1966 r. MSZ uznało za personae non gratae trzech pracowników ame-
rykańskiego attachatu wojskowego: attaché lotniczego ppłk. Edwarda Woottena, 
attaché morskiego kmdr. Williama Althoffa i zastępcę attaché wojskowego ppłk. 
Bertrama Parra. Wszyscy mieli opuścić Polskę w ciągu czternastu dni. Podstawą 
tej decyzji było zatrzymanie całej trójki podczas penetracji obiektów wojskowych 
w kwietniu. Znaleziono przy nich notatki na temat marynarki wojennej i WOP226. 
Dwa tygodnie później MSZ dodatkowo zażądało opuszczenia PRL „w niezbyt 
długim terminie” przez dwóch urzędników attachatu wojskowego USA (Stevarda 
Engbretsona i Ralpha Ochsa)227. Nieokreślenie momentu wydalenia (w wypadku 
Engbretsona i Ochsa) czy stosunkowo późno wyznaczony termin wyjazdu (w od-
niesieniu do trójki pozostałych) miały choć w niewielkim stopniu złagodzić decy-
zję i pokazać, że „przestępstwo” dyplomatów nie zostało przez stronę polską uznane 
za najgorsze z możliwych. Gdyby chciano zademonstrować najwyższe oburzenie, 
nakazano by im natychmiastowe opuszczenie kraju.

Ekspulsja z Polski nie oznaczała dla zachodnich dyplomatów zakończenia 
kariery. Czasem działo się wręcz przeciwnie. W listopadzie 1963 r. polskie wła-
dze wydaliły z kraju zastępcę attaché wojskowego USA kmdr. Jamesa Baxtera, 
którego oskarżono o prowadzenie działalności wywiadowczej (wraz z pomoc-
nikiem mjr. Edwardem Stefanikiem). Oskarżono ich o przyjmowanie tajnych 

224 AIPN, 01062/27, t. 3, Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamentu II 
MSW z pracy operacyjnej wydziału za IV kwartał 1960 r., 9 I 1961 r., k. 49–66.
225 Ibidem, Sprawozdanie Zbigniewa Leksa, zastępcy naczelnika Wydziału VIII Departamen-
tu II MSW, z pracy operacyjnej wydziału za I kwartał 1961 r., 10 IV 1961 r., k. 1–21 (błędna 
paginacja).
226 AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdanie Wydziału V Departamentu II MSW za okres od 
1 do 15 maja 1966 r., 17 IV 1966 r., k. 41; AIPN, 2386/24929, Notatka dotycząca Edwarda 
Woottena, 7 I 1982 r., k. 69; por. AIPN, 1585/103, Notatka informacyjna Bonifacego Jedynaka, 
dyrektora Biura „B” MSW, na Kolegium MSW, [kwiecień 1967 r.], k. 111–125 (z załącznikami).
227 AIPN, 01062/24, t. 8, Sprawozdanie Wydziału V Departamentu II MSW za okres od 16 
do 31 maja 1966 r., 3 VI 1966 r., k. 45.
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dokumentów od Polaków odwiedzających amerykańską placówkę. Kilkanaście 
tygodni później Baxter, przeszedłszy ponad dwumiesięczne przeszkolenie, został 
dowódcą amerykańskiego okrętu wojennego „Waldron”, stacjonującego w tym 
czasie w Neapolu228.

Co charakterystyczne, dyplomaci różnych krajów byli niekiedy inaczej trak-
towani przez polskie władze: za te same czyny nie groziły takie same konsekwen-
cje. Stosowanie odmiennych standardów mogło wynikać z kondycji bilateral-
nych stosunków PRL z danym państwem lub też po prostu z indywidualnego 
zachowania zatrzymanego. W styczniu 1965 r. polskie władze oskarżyły attaché 
lotniczego ambasady USA w Warszawie George’a F. Careya o działalność szpie-
gowską (w postaci fotografowania bazy lotniczej w Bydgoszczy) i uznały go za 
persona non grata. Decyzję tę przekazano ambasadorowi Johnowi Cabotowi, któ-
rego wezwano na rozmowę do MSZ. Z kolei towarzyszący Careyowi podczas 
penetracji attaché lotniczy i morski ambasady kanadyjskiej James Borden otrzy-
mał tylko ostrzeżenie. Obaj mężczyźni nie chcieli okazać dokumentów podczas 
zatrzymania, a Carey dodatkowo stawiał opór. Z trudem udało się przewieźć ich 
na komendę, gdzie po ustaleniu tożsamości zostali wypuszczeni. Być może o lo-
sie Careya zadecydowała jego krnąbrność: już kilka miesięcy wcześniej wdał się 
w kłótnię z wywiadowcami, którzy śledzili go w pobliżu domu229.

Historia ta w pewien sposób powtórzyła się trzy lata później. W początkach 
stycznia 1968 r. zatrzymano – niemal w tym samym miejscu w Bydgoszczy, co 
w 1965 r. – płk. Edwarda Metzgera, zastępcę attaché wojskowego ambasady USA 
w Warszawie, który próbował dokonać penetracji lotniska wojskowego, podob-
nie jak uprzednio George Carey. Metzger także miał towarzysza z Kanady: za-
stępcę attaché wojskowego Kennetha Jana Jeffersona. Wina obu dyplomatów była 
ewidentna: zostali złapani podczas ucieczki z lotniska, po tym, jak przeskoczyli 
przez ogrodzenie obiektu. Ponieważ odmawiali podania swych personaliów, zostali 
przeszukani. Znaleziono przy nich m.in. plan Bydgoszczy z naniesionymi ręcz-
nie punktami obrazującymi rozmieszczenie jednostek wojskowych oraz notatki. 
Skonfiskowano ponadto dwa filmy zawierające zdjęcia obiektów wojskowych. 
Dodatkowo przy Metzgerze znaleziono kartkę żywnościową, wystawioną na jego 
nazwisko przez Wydział Wywiadu Dowództwa Sił Lądowych USA w Europie230.

228 AIPN, 01062/19, t. 9, Informacja Departamentu II MSW dotycząca działalności dyploma-
tów i korespondentów zachodnich w Polsce, 3 II 1964 r., k. 1–3; AIPN, 01062/35, t. 1, Informa-
cja nr 25 Departamentu II MSW na temat działalności zachodnich dyplomatów i dziennikarzy 
w Polsce, 30 XII 1963 r., k. 1–4.
229 AIPN, 01224/1236, Depesza z Warszawy korespondenta Associated Press Eugene’a Kra-
mera na temat attaché lotniczego ambasady USA George’a F. Careya, 13 I 1965 r., k. 43–44.
230 AIPN, 0201/159, t. 3, Meldunek KP MO w Sierpcu w sprawie wydalenia z Polski attaché 
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Mimo tak mocnych dowodów dyplomaci zostali, zgodnie z prawem między-
narodowym, wypuszczeni (po ustaleniu tożsamości). Wszczęto jednak kroki dy-
plomatyczne, które doprowadziły do uznania Metzgera za persona non grata. Co 
znamienne, Jefferson – podobnie jak jego rodak Borden – początkowo uniknął 
tego losu, ale wobec protestów strony polskiej odnośnie do jego zachowania, już 
trzy dni później został odwołany z pełnionej funkcji w sposób nieformalny231. 
Jak widać, czynniki osobowościowe i polityczne uzupełniały się. Wydaje się przy 
tym, że działalności Kanadyjczyków nie traktowano jako tak dużego zagrożenia, 
jak aktywności Amerykanów.

Historia Metzgera to zarazem doskonały przykład propagandowego wykorzy-
stania aktu szpiegostwa przez władze PRL według mechanizmów stosowanych 
po 1956 r. W przeciwieństwie do większości innych tego typu przypadków, spra-
wa odbiła się szerokim echem w mediach. Zdecydowano się na jej nagłośnie-
nie prawdopodobnie z racji posiadania niezbitych dowodów szpiegostwa. Już 
26 stycznia 1968 r. wyemitowano w telewizji reportaż Odlot pułkownika, w któ-
rym omawiano incydent związany z Metzgerem z polskiego punktu widzenia232. 
Sprawa była komentowana również w prasie. Skandal szeroko opisywały także 
amerykańskie media233.

Rząd Stanów Zjednoczonych nie pozostawał bierny. Najpierw z Waszyngto-
nu został, w ramach retorsji, wydalony dopiero co przybyły zastępca polskiego 
attaché wojskowego. Kilka dni później, jeszcze w styczniu, w rozmowach prze-
prowadzonych z I sekretarzem ambasady USA w Polsce Herbertem Kaiserem 
przedstawiciele MSZ zaproponowali z kolei redukcję attachatów wojskowych 
obu krajów do zaledwie dwóch osób (attaché i pracownika niedyplomatyczne-
go). Dla strony polskiej oznaczałoby to odwołanie z Waszyngtonu tylko jednego 
urzędnika, dla Amerykanów zaś – aż pięciu. Kaiser niechętnie więc podszedł do 
tej inicjatywy234. Choć wobec oporu Amerykanów i stosunkowo niewielkich na-
cisków Warszawy (urzędnicy MSZ mówili o „propozycji”, a nie „żądaniu”) planu 

wojskowego ambasady USA, 1 II 1968 r., k. 97–98; AIPN, 01062/35, t. 12, Informacja De-
partamentu II MSW na temat wypowiedzi zachodnich dyplomatów i dziennikarzy w Polsce 
dotyczących wydalenia ppłk. Edwarda Metzgera, 13 I 1968 r., k. 406–407; ibidem, Informa-
cja dyrektora Departamentu II MSW na temat zatrzymania zastępców attaché wojskowych 
USA i Kanady, 5 I 1968 r., k. 411–413; zob. też SOR „Azymut” dotyczącą Metzgera: AIPN, 
003090/26, t. 1, k. 1–159.
231 AIPN, 02385/5, Biuletyn Biura „B” MSW, [styczeń–kwiecień 1982 r.], b.p. (s. 96).
232 AIPN, 003090/26, t. 1, Informacja Departamentu II MSW [?] dotycząca reakcji na repor-
taż „Odlot pułkownika”, 30 I 1968 r., k. 91–92.
233 Zob. np. ibidem, Szyfrogram nr 90 ambasady PRL w Waszyngtonie, 11 I 1968 r., k. 57.
234 Ibidem, Pilna notatka z rozmowy z I sekretarzem amerykańskiej ambasady w sprawie 
Edwarda Metzgera, 18 I 1968 r., k. 24–27.
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nie zrealizowano, to jednak w kolejnych latach możliwości działania wojskowego 
pionu ambasady USA w Warszawie były poważnie ograniczone.

Sprawa innego amerykańskiego „szpiega-dyplomaty” została podobnie szero-
ko nagłośniona dopiero kilkanaście lat później. 25 lutego 1985 r. władze polskie 
uznały amerykańskiego attaché wojskowego płk. Fredericka Myera (pełniącego 
tę funkcję od pół roku) za persona non grata i kazały mu opuścić PRL w ciągu 
48 godzin – a więc bardzo szybko. Następnego dnia rzecznik rządu Jerzy Urban 
przekazał tę wiadomość zachodnim korespondentom na specjalnej konferencji 
prasowej, retransmitowanej przez telewizję235.

Powodem ekspulsji było przyłapanie pułkownika i jego żony Barbary na fo-
tografowaniu obiektów militarnych w pobliżu Przasnysza. Posługiwali się oni 
przy tym nieoznakowanym samochodem marki Volvo, bez dyplomatycznych 
tablic rejestracyjnych. Mimo szybkiej akcji prześwietlenia klisz fotograficznych, 
zainicjowanej przez Myera, polskim służbom udało się później odzyskać część 
zdjęć, przedstawiających m.in. wojskowe systemy radarowe. Departament II 
MSW zwracał uwagę na rzekomo prowokacyjne zachowanie małżeństwa My-
erów: po zatrzymaniu nie chcieli otworzyć drzwi ani okien samochodu, a także 
unosili ręce w geście „V”. W końcu udało się przetransportować zatrzymanych 
do RUSW w Makowie Mazowieckim, gdzie poddano ich rewizji osobistej. Zna-
leziono m.in. mapy Polski sporządzone przez Agencję Map Wojskowych USA 
(zawierające oznaczenia obiektów wojskowych) i dwa profesjonalne aparaty Ca-
non. Dopiero w trakcie przesłuchania odkryto tożsamość zatrzymanych236. Cie-
kawe, dlaczego małżonkowie (podobnie jak Metzger czy Carey) zachowali się 
tak agresywnie: wystarczyłoby przecież, by okazali dokumenty dyplomatyczne, 
a zostaliby wypuszczeni bez żadnych prób rewizji. Jak widać, błędy popełniali nie 
tylko funkcjonariusze polskich służb. (Dokumenty nr 110, 114)

Myerem zainteresowano się już w momencie jego przybycia do Polski w sierp-
niu 1984 r. ze względu na ostrzeżenie radzieckich oficerów, według których Myer 
był agentem wywiadu – z racji pełnionej przez niego funkcji było to zresztą 

235 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 336, Telegram amba-
sady francuskiej w Warszawie w sprawie ekspulsji amerykańskiego attaché wojskowego, 26 IX 
1981 r., b.p.; zob. też Amerykański dyplomata wydalony z Polski, „Trybuna Ludu”, 26 II 1985; 
Amerykański dyplomata wydalony z Polski, „Sztandar Młodych”, 26 II 1985; Konferencja prasowa 
rzecznika rządu, „Życie Warszawy”, 27 II 1985.
236 AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca ujawnienia zdjęć 
wywiadowczych sporządzonych przez Fredericka Myera, 22 II 1985 r., k. 74; ibidem, Notatka 
Departamentu II dotycząca zatrzymania Fredericka Myera, 23 II 1985 r., k. 76; ibidem, Infor-
macja Departamentu II MSW dotycząca wywiadowczej działalności Fredericka Myera, 26 II 
1985 r., k. 87–89; zob. akta SOR „Artur 84”, AIPN, 0222/1066, t. 1–2.
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dość oczywiste. Zgodnie z ustaleniami radzieckimi Myer pracował dla Oddziału 
Wywiadu i Bezpieczeństwa w Dowództwie Wojsk Lądowych armii USA (w Fort 
Meade), ponadto przez wiele lat miał związki z amerykańskimi jednostkami spe-
cjalnymi rozlokowanymi na terenie RFN (m.in. ze sztabem berlińskiej brygady 
armii USA). Przez kilka miesięcy jego pobytu w Polsce kontrwywiad doliczył 
się dziesięciu podróży penetracyjnych (celem były głównie obiekty wojskowe 
w rejonie Legnicy, Wrocławia, Opola, Zielonej Góry). Uważano, że Myer pełnił 
funkcję koordynatora działań NATO-wskich dyplomatów wojskowych237.

Jak nieco przesadnie oceniała ambasada francuska w Warszawie, ekspulsja 
Myera spowodowała „brutalne pogorszenie” stosunków między Stanami Zjed-
noczonymi a Polską238. Oficjalny protest wobec tej decyzji sformułował rzecz-
nik Departamentu Stanu, oskarżając przy tym stronę polską o fizyczną napaść 
na żonę attaché wojskowego. MSZ zaprzeczało tym oskarżeniom. Waszyngton 
natychmiast przeprowadził działania odwetowe: ekspulsję polskiego attaché 
wojskowego z USA, zawieszenie negocjacji w sprawie współpracy naukowej 
i technicznej (planowanej w tym czasie), wstrzymanie powrotu do Warszawy 
kierującego placówką amerykańską w Polsce chargé d’affaires Johna R. Davisa, 
który w momencie incydentu przebywał w Waszyngtonie, a także wystosowanie 
pisemnego protestu w sprawie „niedopuszczalnego” zachowania polskich sił bez-
pieczeństwa z żądaniem ukarania winnych pobicia. Afera spowodowała ponadto 
wstrzymanie negocjacji w sprawie wzajemnego uznania ambasadorów239.

Jak widać na tym przykładzie, nagłaśniane medialnie ekspulsje pociągały za 
sobą cały łańcuch reakcji dyplomatycznych i nie przynosiły rzeczywistych korzy-
ści politycznych (wręcz przeciwnie), a tylko krótkotrwały efekt propagandowy. 
Dlaczego więc polskie władze zdecydowały o takim przeprowadzeniu sprawy? 
Ponownie można zapytać, czy nie miało znaczenia zaostrzenie w tym czasie 
kursu ideologicznego przez ekipę Jaruzelskiego, uwidaczniające się chociażby 
w szczególnie częstym krytykowaniu Stanów Zjednoczonych240. Czynniki mogły 
być różne, również bardziej partykularne: może uznano działalność Myera za 

237 AIPN, 0731/6, Informacja Departamentu II MSW dotycząca wywiadowczej działalności 
Fredericka Myera, 26 II 1985 r., k. 87–89.
238 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 336, Telegram amba-
sady francuskiej w Warszawie w sprawie ekspulsji amerykańskiego attaché wojskowego, 25 IX 
1981 r., b.p.
239 Ibidem; CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 348, Notatka 
Wydziału Europy Wschodniej [?] MAE dla dyrektora Departamentu Europy MAE na te-
mat relacji francusko-polskich, 29 IV [?] 1985 r., b.p.; zob. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, 
s. 419–421.
240 Zob. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 563–585.
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szczególnie szkodliwą? Ostre potraktowanie żony dyplomaty (wynikające z nad-
gorliwości?) nie pozostawiało zresztą wielkiego wyboru. Ambasada francuska sta-
wiała inną tezę: Myer, od niedawna dopiero pełniący swą funkcję, mógł wpaść 
w pułapkę SB, zastawioną w celu kompromitacji służb amerykańskich. Francuzi 
zauważali, że afera wybuchła w okresie nasilonych oskarżeń o współpracę działa-
czy „Solidarności” z CIA241. Wydaje się zatem, że kalkulacja polityczna odgrywała 
w niej istotną rolę. Zarazem nastawienie polskich władz w tej sprawie należy 
traktować jako odmienne od panujących w tej dekadzie (a zwłaszcza w jej drugiej 
połowie) tendencji do wyciszania sporów politycznych z Zachodem, motywowa-
nych pragnieniem uzyskania nowych kredytów.

Radykalne działania takie jak ekspulsja podejmowano nie tylko w stosunku 
do dyplomatów przyłapanych na gorącym uczynku w czasie ewidentnej pene-
tracji jednostek wojskowych. Świadczy o tym przypadek attaché ds. naukowych 
ambasady francuskiej Jeana-Pierre’a Rozelota, uznanego 27 października 1977 r. 
za persona non grata. Kontrwywiad stwierdził, że Rozelot był kadrowym pra-
cownikiem wywiadu. Zarzucono mu prowadzenie szpiegostwa naukowego: dy-
plomata sporządzał szczegółowe raporty z wizyt w placówkach naukowych (np. 
w Zakładzie Oceanografii PAN, Instytucie Rybołówstwa Morskiego, Instytucie 
Badań Jądrowych w Świerku). Opracował też ankietę osobową dla kandydatów 
do wyjazdu na francuskie stypendia, której forma wskazywała na inspirację ze 
strony francuskiego wywiadu. Z powodu nieuwagi pracowników UW zdobył po-
nadto dokument zwierający szczegółowy wykaz prac badawczych prowadzonych 
na uniwersytecie (wraz z nazwiskami kierowników projektów i przeznaczonymi 
na ich realizację sumami). O całej sprawie dowiedziała się SB, co przyczyniło 
się do skompromitowania i wydalenia Rozelota242. Warto dodać, że większość 
informacji, które gromadził Francuz, nie była tajna.

Polskie władze w pewnym okresie bardzo nerwowo reagowały na kontakty 
zachodnich dyplomatów z przedstawicielami opozycji. 9 maja 1982 r. John Wil-
liam Zerolis, attaché naukowy ambasady USA, oraz Daniel Howard, I sekretarz 
ds. kulturalnych tej placówki, zostali uznani za personae non gratae. Powodem 
ekspulsji było przyłapanie ich przez SB na spotkaniu z działaczem „Solidarności” 

241 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 336, Telegram amba-
sady francuskiej w Warszawie w sprawie ekspulsji amerykańskiego attaché wojskowego, 26 IX 
1981 r., b.p.
242 AIPN, 01521/2746, Jacek Żyła, Działalność francuskich instytucji wymiany kulturalnej na 
terenie Polski. Praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym płk. doc. dr. hab. 
Feliksa Bielaka, Warszawa 1985 r., b.p. (s. 33–34); AIPN, 1509/3093, Andrzej Karlikowski, Wy-
korzystanie pionu kulturalnego ambasady Francji w Warszawie do działalności wywiadowczej 
przez rezydenturę placówkową, Legionowo 1985, b.p. (s. 32–34).
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i pracownikiem naukowym PAN Ryszardem Herczyńskim, który próbował 
przekazać cudzoziemcom nielegalne materiały drugoobiegowe. Trzy dni później, 
w ramach retorsji, z USA zostali wydaleni dwaj urzędnicy ambasady PRL w Wa-
szyngtonie: attaché naukowy i II sekretarz pionu politycznego243.

Z kolei w początkach maja 1985 r., niewiele ponad dwa miesiące po aferze 
Myera, władze polskie zarzuciły dwóm amerykańskim dyplomatom (konsulowi 
ds. wizowych w Krakowie Davidowi T. Hopperowi i I sekretarzowi ambasady 
USA w Warszawie Williamowi Harwoodowi) udział w niezależnych obchodach 
Święta Pracy, zorganizowanych w Krakowie. Wkrótce uznano obu polityków za 
personae non gratae244. Odlot dyplomatów, który nastąpił 10 maja, stał się poli-
tyczną manifestacją ambasady USA: na lotnisku Okęcie zgromadziło się 23 ame-
rykańskich dyplomatów, w tym chargé d’affaires (faktycznie ambasador) John 
R. Davis, a także ekipa telewizyjna amerykańskiej stacji ABC. Całe wydarzenie 
obserwowali funkcjonariusze kontrwywiadu, pracownicy Centralnej Agencji Fo-
tograficznej MSW, a nawet ekipa filmowa Biura „B”. Tak duże nagromadzenie 
środków miało służyć przygotowaniu materiału do ewentualnego wykorzystania 
propagandowego przez polskie władze. Nie stwierdzono jednak zbyt ostentacyj-
nego zachowania zgromadzonych dyplomatów: nie unosili chociażby rąk w ge-
ście „Solidarności”245.

Bardzo rzadko zdarzało się, by dyplomata został przyłapany na realizacji innego 
niż penetracje zadania szpiegowskiego, np. kontaktu z agentem. Albert Mueller, 
II sekretarz pionu politycznego ambasady USA, był od początku swej pracy w War-
szawie (kwiecień 1985 r.) obserwowany przez kontrwywiad, ponieważ stwierdzo-
no, że już w czasie swego pierwszego pobytu w Polsce w charakterze stypendysty, 
w połowie lat siedemdziesiątych, interesował się polską sytuacją społeczną i poli-
tyczną. Teraz, dziesięć lat później, dostrzeżono jego kontakty z opozycjonistami, 

243 TNA, FO 973/256, Polska: chronologia wydarzeń, kwiecień-czerwiec 1982 r., [lipiec 
1982 r.], b.p.; zob. też APW, KZ PZPR PAN, Stanowisko Podstawowej Organizacji Partyjnej 
przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w sprawie postępowania Ryszarda 
Herczyńskiego, 13 V 1982 r., k. 115–116; zob. też Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk 
w dokumentach władz PRL, t. 1: Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967–1987), red. P. Pleskot, 
T.P. Rutkowski, Warszawa 2009, s. 343.
244 M. Pernal, J. Skórzyński, Kalendarium Solidarności…, s. 95; AIPN, 0449/10, t. 6, Informa-
cja Departamentu I MSW dotycząca antypolskiej działalności I sekretarza ambasady USA 
w Sztokholmie, 23 IV 1987 r., k. 49; AIPN, 0731/7, Departament II MSW, Wykaz dyploma-
tów i pracowników placówek dyplomatycznych oraz konsularnych państw kapitalistycznych, 
wydalonych z Polski w latach 1945–1985, 8 V 1985 r., k. 96–102; AIPN, 0731/11, Notatka 
Departamentu II MSW na temat wydalonych z Polski dyplomatów i turystów amerykańskich, 
14 IX 1985 r., k. 44–45.
245 AIPN, 0731/9, Notatka Departamentu II MSW na temat odlotu wydalonych dyplomatów 
amerykańskich, 11 V 1985 r., k. 3–4; P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 420.
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m.in. z Bronisławem Geremkiem, Januszem Onyszkiewiczem, Henrykiem Sam-
sonowiczem i Klemensem Szaniawskim246. (Dokument nr 119)

Nie to jednak okazało się powodem wydalenia – przecież po 1986 r. część 
struktur solidarnościowych działała praktycznie jawnie. Rozpracowanie przy-
niosło inne, znacznie donioślejsze efekty: 18 kwietnia 1987 r. Mueller został 
zatrzymany na gorącym uczynku, w trakcie odbierania informacji wywiadow-
czych i przekazywania instrukcji szpiegowskich. Znaleziono przy nim m.in. 
tabele szyfrowe i specjalną torbę ze skrytkami. Co ciekawe, sprawie nie nada-
no tym razem zbytniego rozgłosu: następnego dnia Mueller po cichu wyleciał 
z Polski. Kontrwywiad ustalił przy tym, że w organizację działalności Muellera 
zaangażowany był II sekretarz pionu konsularnego Cameron Munter247. Nie 
potrafiono jednak ustalić, z kim konkretnie współpracował zdemaskowany 
szpieg248. (Dokumenty nr 118, 122)

Akcja schwytania Muellera została przygotowana bardzo starannie. Był 
to jeden z największych sukcesów polskiego kontrwywiadu w latach osiem-
dziesiątych, a może i w całym interesującym nas okresie. W organizację za-
trzymania dyplomaty zostało zaangażowanych dwudziestu funkcjonariuszy 
Departamentu II MSW i ok. stu pracowników z Biura „B”. Oznaczało to 
drastyczne, choć tylko czasowe, ograniczenie działań kontrwywiadu na in-
nych polach. Teren operacji został zabezpieczony przez zorganizowanie czte-
rech stacjonarnych punktów zakrytych, wyposażonych w kamery działające 
przez całą dobę. Dodatkowo obserwowano figurantów z osiemnastu stałych 
i ruchomych punktów obserwacyjnych. Co ciekawe, w imię szczególnej 
ostrożności nie stosowano obserwacji towarzyszącej (Mueller prowadził in-
tensywną kontrobserwację) i łączności radiowej grup obserwacyjnych. Wy-
daje się, że kluczem do sukcesu było zdobycie informacji dotyczącej zamiaru 
kontaktu Muellera z agentem. Wiedza ta umożliwiła przygotowanie – du-
żym nakładem sił i środków – skutecznej pułapki. Co równie ciekawe, skom-
promitowane działania Muellera wywołały podobno oburzenie ambasadora 

246 AIPN, 0731/21, Informacja dyrektora Departamentu II MSW o udaremnieniu amerykań-
skiej operacji szpiegowskiej w Polsce, 20 IV 1987 r., k. 98–101; ibidem, Informacja dyrektora 
Departamentu II MSW o udaremnieniu amerykańskiej operacji szpiegowskiej prowadzonej 
przez Alberta Muellera, 8 V 1987 r., k. 129–135.
247 AIPN, 0731/21, Informacja dyrektora Departamentu II MSW o udaremnieniu amerykań-
skiej operacji szpiegowskiej w Polsce, 20 IV 1987 r., k. 98–101; ibidem, Informacja dyrektora 
Departamentu II MSW o udaremnieniu amerykańskiej operacji szpiegowskiej prowadzonej 
przez Alberta Muellera, 8 V 1987 r., k. 129–135.
248 AIPN, 0731/21, Informacja dyrektora Departamentu II MSW o szpiegowskiej działalności 
Alberta Muellera, 27 IV 1987 r., k. 116–117.
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Johna R. Davisa, który krytycznie oceniał działalność wojskowej rezydentury 
wywiadowczej w swej placówce249. (Dokumenty nr 118, 119)

Dlaczego zatrzymanie nie zostało nagłośnione przez media? Obok kalkula-
cji politycznej obawiano się być może dekonspiracji działań służb specjalnych. 
Nie bez znaczenia był pewnie fakt, że strona amerykańska przyjęła w tej spra-
wie koncyliacyjne stanowisko i z własnej inicjatywy szybko wycofała Muellera 
z ambasady250.

Na zakończenie tego wątku rozważań warto raz jeszcze podkreślić, że wydalenia 
dyplomatów były rozwiązaniem ostatecznym, którego nie stosowano automatycz-
nie po każdym stwierdzeniu szpiegowskiej działalności zachodniego dyplomaty. 
Niekiedy, chcąc uniknąć poważnych konsekwencji politycznych ekspulsji, strona 
polska zadowalała się sformułowaniem ostrych not do odpowiednich ambasad. 
Dotyczyło to nawet ewidentnych przypadków działalności wywiadowczej. Na 
przykład 25 lutego 1983 r. attaché wojskowy amerykańskiej placówki Ronald 
Ayotte i jego dwaj podwładni (Robert Gallagher i Edward Feingold) wjechali na 
teren poligonu wojskowego w Bornym Sulinowie. W konsekwencji MSZ wystoso-
wało do ambasady USA notę, w której podkreślono „kolejne naruszenie konwencji 
wiedeńskiej” i zagrożono ostrzejszymi reakcjami w przyszłości251.

Scenariusz ten powtórzył się w tydzień później w stosunku do urzędnika bry-
tyjskiego attachatu wojskowego Alana Simma, który aktywnie penetrował obiekt 
wojskowy specjalnego znaczenia, a podczas ucieczki lekko potrącił samochodem 
żołnierza WP252. Nawet takie zachowanie nie skłoniło władz polskich do podję-
cia decyzji o ekspulsji.

Podobnie stało się z następcą wydalonego w tak głośny sposób Fredericka 
Myera, płk. Jamesem Griggsem. 10 lutego 1986 r., niespełna rok po skandalu 
związanym z Myerem, Griggs wraz z urzędnikiem attachatu Michaelem Col-
lem wjechali samochodem daleko w głąb poligonu Armii Radzieckiej w Bornym 
Sulinowie. Zostali zatrzymani przez żołnierzy radzieckich, ale nie okazali doku-
mentów. Dopiero po przybyciu funkcjonariuszy MO z WUSW w Koszalinie 
pokazali swoje legitymacje dyplomatyczne i zostali wypuszczeni. Sprawa tym 

249 AIPN, 0731/22, Informacja dotycząca zatrzymania kadrowego pracownika wywiadu USA 
Alberta Muellera, [czerwiec 1987 r.], k. 63–67.
250 AMSZ, Depesze przychodzące – Waszyngton, 74/p/II, t. 2, Szyfrogram nr 1417/II z Wa-
szyngtonu, 24 IV 1987 r., k. 217; AIPN, 0449/7, t. 2, MSZ, Departament III MSW, Materiały 
informacyjne do wizyty George’a Herberta Busha, wiceprezydenta USA, 16 IX 1987 r., k. 46.
251 AIPN, 0731/6, Informacja dyrektora Departamentu II MSW w sprawie wydaleń dyploma-
tów wojskowych i cywilnych z PRL, 26 II 1985 r., k. 83–86.
252 Ibidem.
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razem nie wywołała implikacji międzynarodowych253. Prawdopodobnie polskie 
władze nie chciały doprowadzić do kolejnego skandalu dyplomatycznego, tak 
bliskiego czasowo sprawie Myera.

O tym, że bardzo często przyłapanie danego dyplomaty na fotografowaniu obiek-
tów wojskowych było tuszowane – i to przez obie strony – świadczy historia attaché 
wojskowego ambasady kanadyjskiej Charlesa Emonda. 6 lipca 1985 r. nakryto go na 
fotografowaniu radzieckiego transportu wojskowego na trasie Tarczyn–Mszczonów. 
Ochrona transportu oddała do samochodu dyplomaty (należącego do ambasady 
USA) „strzał ostrzegawczy”. O całej sprawie radzieccy funkcjonariusze poinformo-
wali polski kontrwywiad dopiero 13 lipca. Dwa tygodnie później ambasador PRL 
w Ottawie został wezwany do kanadyjskiego MSZ, gdzie odczytano mu ostrą notę 
protestacyjną w związku z oddaniem strzału. Następnego dnia podobny protest wrę-
czył polskiemu resortowi SZ kanadyjski chargé d’affaires w Warszawie. Co jednak 
ciekawe, sam Emond pod koniec lipca opuścił terytorium Polski, wcześniej nie in-
formując o incydencie. W Departamencie II MSW zauważano ponadto, że protest 
nastąpił z dużym opóźnieniem254. Dyplomatom kanadyjskim zapewne nie zależało 
na nagłaśnianiu sprawy wywiadowczej działalności Emonda. Zdawali też sobie spra-
wę, że to nie strona polska była odpowiedzialna za incydent ze strzałem.

Z drugiej strony nie można zapominać, że przedstawiciele polskich władz po-
trafili rzucać nieprecyzyjne oskarżenia o szpiegostwo, uprawiane rzekomo przez 
dyplomatów, nawet wtedy, gdy nie posiadali na to dowodów. Takie posunięcia 
były elementem gry polityczno-propagandowej. Na przykład w połowie 1986 r. 
Jerzy Urban podczas jednej z konferencji prasowych poruszył wątek II sekretarza 
ds. politycznych ambasady USA Stephena Mulla, sugerując, że istniały w sto-
sunku do niego podejrzenia o prowadzenie działalności wywiadowczej255. Nie 
zaszkodziły one amerykańskiemu dyplomacie: w 2012 r. został mianowany am-
basadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie256.

253 AIPN, 0731/13, Załącznik do informacji dziennej Departamentu II MSW dotyczący naru-
szenia przepisów administracyjnych przez attaché wojskowego ambasady USA Jamesa Griggsa, 
11 II 1986 r., k. 99.
254 AIPN, 0731/9, Informacja Departamentu II MSW na temat incydentu z attaché wojsko-
wym Kanady, 6 VIII 1985 r., k. 80–81.
255 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 310, Szyfrogram am-
basady francuskiej w Warszawie w sprawie konferencji prasowej Jerzego Urbana, 25 VI 1986 r., 
b.p. Oskarżenia te opierały się na fakcie, że Mull kontaktował się z obywatelem PRL Bogda-
nem Charytonem, skazanym za działalność szpiegowską na rzecz CIA w 1986 r., zob. AIPN, 
01228/905/J, Notatka końcowa dotycząca rozpracowania Stephena Donalda Mulla, sporządzo-
na w Wydziale I Departamentu II MSW, 8 I 1987 r., k. 281–282.
256 Zob. np. W. Piasecki, Stephen Mull zostanie nowym ambasadorem USA w Warszawie, „Dzien-
nik Wschodni”, 11 VII 2012.
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5.4. Aresztowani polscy „szpiedzy”
Najpoważniejsze konsekwencje szpiegowskiej działalności dyplomatów mogli 

ponieść nie oni sami, lecz obywatele polscy, którzy zostali uznani (najpierw przez 
kontrwywiad, a później przez władze) za tajnych współpracowników zachod-
nich wywiadów. W najgorszym wypadku groziła im kara śmierci. Stan zachowa-
nia źródeł nie zawsze pozwala na stwierdzenie, kto z aresztowanych i skazanych 
współpracował akurat z personelem placówek dyplomatycznych, a kto nie. Źró-
dła nierzadko nie pozwalają też odróżnić grupy aresztowanych od rzeczywiście 
skazanych – stąd bierze się pewien chaos informacyjny, którego nie da się cał-
kowicie wyeliminować. Co ważniejsze, często nie wiemy również, jak duża część 
tych osób została oskarżona i skazana na podstawie realnych działań. Pewne jest 
natomiast – jak się okaże poniżej – że dyplomaci odgrywali w ramach tej proble-
matyki jedynie marginalną rolę. Dlatego nie zostanie tutaj przedstawiona analiza 
poszczególnych afer szpiegowskich z okresu PRL, a jedynie zasygnalizujemy te 
wątki w kontekście podstawowego tematu książki.

W MSW zdawano sobie sprawę, że prawo międzynarodowe nie podjęło się 
regulacji problemu szpiegostwa w czasie pokoju. Nie obowiązywały w tej dzie-
dzinie żadne umowy międzynarodowe. W związku z tym nie istniał też wyraź-
ny, jednoznaczny zakaz prowadzenia tego typu działalności. „Istniejący stan, 
z oczywistych względów, jest wygodny dla całej międzynarodowej społeczności” 
– oceniano szczerze w 1989 r.257 W praktyce utarło się, że poszczególne państwa 
sądziły ujętych szpiegów na podstawie własnego prawa wewnętrznego, nie po-
dejmując najczęściej poważnych kroków dyplomatycznych przeciw krajom, któ-
rym ci agenci służyli. Delikatność sytuacji powodowała jednak, że stosunkowo 
rzadko decydowano się na naprawdę surowe kary, w tym na karę śmierci.

Z oczywistych względów zarzuty o szpiegostwo formułowano szczególnie czę-
sto w okresie stalinizmu. Jak obliczał naczelnik Wydziału X Departamentu II 
KdsBP, w latach 1949–1955 kontrwywiad aresztował pod tym zarzutem aż 
1495 kobiet i mężczyzn. 134 osoby zostały przerzucone z zagranicy, resztę za-
chodnie służby specjalne miały zwerbować w kraju258. Według innych obliczeń 
kontrwywiadu w latach 1952–1956 z inspiracji tego pionu aresztowano w sumie 
902 osoby podejrzewane o działalność szpiegowską na rzecz obcych wywiadów. 
101 agentów miało przybyć z zagranicy, reszta działała stale na terenie Polski. 

257 AIPN, 01521/2169, Waldemar Ostrowski, Funkcje misji dyplomatycznej na przykładzie am-
basady USA w Warszawie, Warszawa 1989, b.p. (s. 71).
258 AIPN, 01062/36, t. 10, Notatka naczelnika Wydziału X Departamentu II KdsBP na 
temat liczby osób aresztowanych za szpiegostwo przez kontrwywiad w latach 1949–1955,  
18 XI 1955 r., k. 16–20.
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626 zatrzymanych pracowało w ramach 40 siatek szpiegowskich, pozostali funk-
cjonowali indywidualnie. Największymi „pracodawcami” miały być wywiady 
amerykański (320 agentów, 10 siatek) i brytyjski (314 agentów, aż 19 siatek), 
a następnie zachodnioniemiecki (147 agentów, 6 siatek), francuski (67 agentów,  
5 siatek) oraz pozostałe służby zachodnie (54 osoby działające indywidualnie)259. 

Niestety nie wiadomo, jak liczna grupa działała w bezpośredniej współpra-
cy z placówkami dyplomatycznymi. Trzeba zarazem pamiętać, że w tym czasie 
zarzut szpiegostwa był często jedynie pretekstem do rozprawienia się z przeciw-
nikami politycznymi. Jak wiemy, dla tego okresu bardzo trudno odróżnić „nor-
malną” pracę operacyjną od działań stricte ideologicznych.

W okresie po 1956 r. aresztowań tego typu dokonano mniej, ale spadek nie 
był tak znaczący, jak można by oczekiwać. W latach 1957–1962 w wyniku dzia-
łalności Departamentu II aresztowano łącznie 755 osób, z czego 179 za szpiego-
stwo lub pomoc w szpiegostwie, a 169 za fotografowanie zakazanych obiektów 
lub za przestępstwa z okresu okupacji niemieckiej. Reszta aresztowanych (ponad 
połowa) nie miała większego związku z działalnością szpiegowską – oskarżono 
ich o przestępstwa w handlu zagranicznym, przemyt, handel walutami oraz prze-
stępstwa graniczne260. Po raz kolejny okazuje się, że Departament II nie ograni-
czał swych działań tylko do zadań kontrwywiadowczych – albo inaczej: zadania 
te postrzegano bardzo szeroko.

Wśród zatrzymanych w tym czasie pod zarzutem prowadzenia działalności wy-
wiadowczej dominował zarzut współpracy z wywiadem amerykańskim (91 osób), 
zachodnioniemieckim (31), brytyjskim (16) i francuskim (14). Lista ta uwiary-
godnia wybór akurat tych państw na potrzeby niniejszej książki. Nie wszyscy aresz-
towani zostali skazani: ostatecznie w okresie 1957–1962 skazano za szpiegostwo 
105 osób (aż 55 miało współpracować z USA, 22 z Wielką Brytanią, 14 z RFN, 
9 z Francją, a 5 z innymi wywiadami)261. Według innych danych, obejmujących 
nieco krótszy odcinek czasowy, w latach 1957–1960 z powodu „bezpośredniej 
działalności szpiegowskiej” aresztowano 117 osób (w 1957 r.: 21, w 1958 r.: 37, 
w 1959 r.: 32, w 1960 r.: 27)262. Określenie to trudno uznać za precyzyjne.

259 AIPN, 1585/4126, Informacja dotycząca współpracowników obcych wywiadów aresztowa-
nych z inspiracji kontrwywiadu w latach 1952–1956, [listopad 1956 r.], k. 12–13.
260 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 79; Z dziejów kontrwywiadu…, t. 2, s. 392.
261 K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda…, s. 79; Informator o osobach skazanych za szpiegostwo 
w latach 1944–1984, Lublin 1994, s. 369; Ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego 
w Polsce 1944–1988, red. T. Walichnowski, Warszawa 1989, s. 140–141; Z dziejów kontrwywia-
du…, t. 2, s. 392.
262 AIPN, 1585/4126, Informacja Departamentu II MSW dotycząca aresztowań dokonanych 
w latach 1957–1960 (fragment raportu), [1961 r.?], k. 22.
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W kolejnych latach proporcje te nie ulegały zasadniczym zmianom. W okre-
sie 1957–1970 w wyniku podobnych oskarżeń skazano 211 osób, a w następnej 
dekadzie – 154263. Jak widać, mimo otwarcia na Zachód i większych możliwości 
działania obcych wywiadów, liczby te były znacząco mniejsze niż te notowane 
w okresie stalinizmu. Świadczyło to o pewnej „profesjonalizacji” kontrwywiadu 
i lepszym (co nie znaczy, że dobrym) rozróżnianiu ideologii od pracy operacyjnej.

Trzeba zauważyć, że i dla tej problematyki rozmaite źródła podają nieco roz-
bieżne dane. Szczególnie dotyczy to lat osiemdziesiątych. Według Departamen-
tu II MSW w latach 1978–1988 w PRL skazano 43 osoby za szpiegostwo na 
rzecz wywiadu amerykańskiego. Najwyższe wyroki sięgały 25 lat więzienia, ale 
najczęściej były kilkuletnie. W lakonicznych notkach, towarzyszących wykazowi 
tych osób, ani razu nie wspomniano o ambasadach i dyplomatach. W większości 
sytuacji do współpracy dochodziło poza granicami kraju264. 

W analogicznym okresie 15 obywateli polskich skazano za współpracę z wy-
wiadem RFN. W jednym wypadku – Stanisława Barana – wprost stwierdzono, że 
współpracował on z rezydenturą BND przy ambasadzie zachodnioniemieckiej, 
przekazując informacje o jednostkach WP i Armii Radzieckiej oraz o obiektach 
przemysłowych. Został skazany w 1979 r. z art. 124 kk na sześć lat pozbawienia 
wolności265.

Oprócz tego w latach 1978–1988 skazano szesnaście osób za szpiegostwo na 
rzecz innych wywiadów, w tym sześć na rzecz służb francuskich. W ten ostat-
niej grupie znalazł się Mirosław Tulisz (były żołnierz WP), który przekazywał at-
taché wojskowemu ambasady francuskiej materiały dotyczące obronności kraju. 
W lipcu 1988 r. został skazany na pięć lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności 
na mocy art. 124 par. 1 kk w związku z art. 125 kk266.

W materiałach przygotowanych przez Departament II MSW na potrzeby 
ministra Czesława Kiszczaka podawano, że w latach 1981–1986 kontrwywiad 
aresztował za działalność wywiadowczą 32 osoby; doliczono się też 650 podjętych 
przez zachodnie służby prób werbunku (220 udanych, jak szacowano). Dodat-
kowo 68 osób ujawniło swoje powiązania ze służbami w obliczu amnestii z lipca 
1984 r. Większość aresztowanych współpracowała z CIA i BND. W olbrzymiej 

263 Informator o osobach skazanych za szpiegostwo…, s. 369; Ochrona bezpieczeństwa państwa i po-
rządku publicznego w Polsce…, s. 140–141.
264 AIPN, 0731/33, Informacja Departamentu II MSW na temat osób skazanych za szpiego-
stwo na rzecz wywiadu USA, [sierpień 1989 r.], k. 92–97.
265 Ibidem, Informacja Departamentu II MSW na temat osób skazanych za szpiegostwo na 
rzecz wywiadu RFN, 29 VIII 1989 r., k. 98–99.
266 Ibidem, Informacja Departamentu II MSW na temat osób skazanych za szpiegostwo na 
rzecz wywiadów państw NATO (bez USA i RFN), 29 VIII 1989 r., k. 100–101.
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większości próby werbunku dotyczyły polskich emigrantów267. Rola placówek 
dyplomatycznych w Warszawie była na tej płaszczyźnie marginalna, choć akurat 
w tym źródle nie zawarto klarownych rozróżnień kategorii „szpiegów”.

W innym dokumencie, obejmującym okres 1980–1988, stwierdzono, że pol-
ski kontrwywiad doprowadził do skazania 59 współpracowników zachodnich 
wywiadów. Ponownie pierwszoplanowa rola przypadła CIA i BND. I w tym 
materiale potwierdzono, że zdecydowana większość osób, wobec których zapadły 
wyroki, została zwerbowana na Zachodzie268. Skazani stanowili część większej 
grupy Polaków objętych postępowaniem sądowym – liczyła ona w sumie 118 
nazwisk. Połowa spraw dotyczyła powiązań z wywiadem amerykańskim269.

Jak wiemy, specyficzną grupę Polaków, których SB traktowało jak agentów 
zachodnich służb (potencjalnych lub faktycznych), stanowili oferenci. W sto-
sunku do nich prowadzono oddzielne statystyki. Są one dla nas o tyle ważne, 
że praktycznie tylko tę kategorię agentury wiązano z placówkami dyploma-
tycznymi. I tak na 180 zidentyfikowanych przez SB oferentów, którzy w latach 
1959–1975 zgłosili się do ambasady amerykańskiej, 85 zostało skazanych za 
proponowanie usług szpiegowskich. W pozostałych wypadkach nie wszczęto 
spraw karnych z racji młodego wieku zatrzymanych, znikomej szkodliwości 
społecznej, braku realnych możliwości wywiadowczych czy też po prostu z po-
wodu zaburzeń psychicznych270. W źródłach brakuje tak kompletnych zesta-
wień dla dalszych lat – wiemy już, że w okresie 1981–1986 zatrzymano osiem-
nastu oferentów271, a więc proporcjonalnie mniej niż wcześniej. W samym 
1985 r. aresztowano ich pięciu272.

Jak statystyki te kształtowały się dla krótszych odcinków czasowych? Brak 
tutaj kompletnych danych, niemniej choćby wyrywkowe przykłady pozwalają 
zorientować się w skali zjawiska. Na przykład w 1963 r. kontrwywiad doprowa-
dził do aresztowania dwunastu osób usiłujących przekazać obcym placówkom 

267 AIPN, 0731/15, Materiał Departamentu II MSW do wykorzystania w wystąpieniu ministra 
SW na seminarium dla wojewodów, 12 V 1986 r., k. 129–133.
268 AIPN, 0731/30, Przeciwdziałania kontrwywiadu MSW wrogiej aktywności służb specjal-
nych NATO w latach 1980–1988 (II wersja), [wrzesień 1988 r.], k. 1–6.
269 Ibidem, Przeciwdziałania kontrwywiadu MSW wrogiej aktywności służb specjalnych 
NATO w latach 1980–1988 (I wersja), [wrzesień 1988 r.], k. 7–13.
270 AIPN, 001708/443, Janusz Affet, Wroga działalność niektórych pracowników dyplomatycz-
nych ambasady USA w Warszawie, Legionowo 1978, b.p. (s. 47).
271 AIPN, 0731/15, Materiał Departamentu II MSW do wykorzystania w wystąpieniu mini-
stra SW na seminarium dla wojewodów, 12 V 1986 r., k. 129–133.
272 AIPN, 01549/14, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca niektórych wy-
ników działalności kontrwywiadu w 1985 r., 4 XI 1985 r., k. 14. 
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dyplomatycznym tajne informacje (taki przynajmniej zarzut im postawiono)273. 
W dokumentacji MSW brakowało jednak konsekwencji. Według innego źródła 
w 1963 r. z inspiracji Departamentu II MSW aresztowano w sumie 38 osób różnej 
narodowości. Z wywiadem amerykańskim miało współpracować 7 podejrzanych: 
2 obywateli RFN i 5 Polaków (w tym 1 przejęty od służb NRD). O związki z BND 
oskarżono 6 osób (najprawdopodobniej obywateli PRL). Co dla nas najciekawsze, 
wyróżniono także kategorię „przekazywanie informacji wywiadowczych dyplo-
matom” oraz „usiłowanie nawiązania współpracy wywiadowczej z dyplomatami”. 
W pierwszej umieszczono łącznie 6 nazwisk (5 kontaktów dotyczyło ambasady 
amerykańskiej, 1 – francuskiej), w drugiej zaś – 4 (3 osoby kontaktowały się z pla-
cówką USA, a 1 – ponownie z francuską). W grupach tych znalazło się 2 maryna-
rzy, oficer rezerwy, kreślarz, robotnik przeładunkowy, pracownik umysłowy, uczeń 
oraz 2 mężczyzn nieposiadających zawodu. Kobiet w zestawieniu brakło274. Druga 
kategoria na pewno obejmowała oferentów, być może pierwsza też odnosiła się do 
tej grupy. Pozostali aresztowani nie mieli związku ze szpiegostwem.

Niejasności wiążą się również z analogicznymi danymi za kolejny, 1964 rok. 
Według Departamentu II MSW w tym czasie aresztowano aż 232 osoby, ale 
znaczną większość z nich (214) zatrzymano pod zarzutem działalności przemyt-
niczej, handlu dewizami, malwersacji finansowych itp. Stricte kontrwywiadowcza 
tematyka wiązała się tylko z 18 osobami: 3 mężczyzn oskarżono o „wejście w po-
rozumienie z ośrodkami wywiadu”, 5 – o „usiłowanie nawiązania współpracy 
z wywiadem i współpracę z wrogimi ośrodkami dywersyjno-propagandowymi”, 
2 – o „gromadzenie informacji wywiadowczych”, a 1 – o „przekazanie informacji 
wywiadowczych obcym wywiadom”. Ponadto 6 zarzucono „usiłowanie nawiąza-
nia współpracy wywiadowczej i innej z dyplomatami” (wszyscy oferenci kontak-
towali się z ambasadą USA), 1 zaś – „przekazywanie informacji wywiadowczych 
dyplomatom” (chodziło o dziennikarza mającego współpracować z ambasadą… 
Maroka)275. Żadna z tych kategorii nie była precyzyjna. Wydaje się, że proporcje 
z 1964 r. były bardziej typowe niż te z 1963 r.

W 1969 r. pod zarzutem szpiegostwa aresztowano 12 obywateli pol-
skich: 10 pracowało w CHZ „Centromer” i „Centrozap”, 1 w hucie „Batory” 
w Chorzowie, a 1 w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach. 

273 AIPN, 01062/35, t. 1, Informacja nr 25 Departamentu II MSW na temat działalności 
zachodnich dyplomatów i dziennikarzy w Polsce, 30 XII 1963 r., k. 1–4.
274 AIPN, 1585/4126, Ocena pracy Departamentu II MSW za 1963 r. Załącznik nr 5: wykaz 
osób aresztowanych w 1963 r. przez pion kontrwywiadu, [1964 r.], k. 10–11.
275 Ibidem, Ocena pracy Departamentu II MSW za 1964 r. Załącznik nr 4: wykaz osób aresz-
towanych w 1964 r. przez pion kontrwywiadu, [1965 r.], k. 14–16.
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Specjalizacje zawodowe zatrzymanych sugerują, że chodziło przede wszystkim 
o wywiad gospodarczy, choć nie wiadomo, w jakiej formie miał on być reali-
zowany. W tym samym roku zatrzymano także trzech cudzoziemców: pierw-
szego oficera zachodnioniemieckiego statku „Laboe”, pracownika kopalni węgla 
kamiennego w RFN, który przebywał w Polsce oraz współwłaścicielkę zachod-
nioniemieckiej firmy handlowej, której mąż został skazany w Bułgarii na dwa-
dzieścia lat więzienia. Co znamienne, żadna z tych osób nie miała związków 
z placówkami dyplomatycznymi276.

Jednocześnie jednak aresztowano w tym czasie 9 obywateli polskich oferu-
jących usługi wywiadowcze obcym służbom i kontaktującym się z ambasada-
mi (6 zgłosiło się do placówki amerykańskiej, 3 – do brytyjskiej)277. W tym 
wypadku chodziło na pewno o oferentów. Wiemy, że Prokuratura Wojewódzka 
w Katowicach wystosowała akt oskarżenia przeciw dwóm osobom z tej grupy: 
dwudziestoletniemu Józefowi Jungowi i jego rówieśnikowi Bogdanowi Szcze-
pańskiemu, którzy oferowali przekazywanie informacji szpiegowskich (m.in. 
o lotnisku wojskowym w Łęczycy) podczas pobytu w ambasadzie Wielkiej Bry-
tanii w Warszawie, w zamian za umożliwienie im wyjazdu na Zachód278.

Rok później, tylko między styczniem a październikiem, aresztowano pod za-
rzutem uprawiania szpiegostwa aż 23 osoby (po 8 osób miało współpracować ze 
służbami RFN i USA). W 9 sprawach zapadły wyroki. W tym samym okresie 
aresztowano 10 oferentów (8 zgłosiło się do ambasady USA, po 1 do ambasad 
Wielkiej Brytanii i Belgii). Skazano 3 osoby279. Nie jest pewne, skąd brał się ten 
wzrost liczb: z rzeczywistego natężenia działań agentów obcych wywiadów czy 
też z większej skuteczności SB.

Szczególnie obfity w sukcesy na polu zatrzymań agentów obcych wywiadów 
okazał się dla polskich służb koniec lat siedemdziesiątych. Na początku 1978 r. 
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał Stanisława Dem-
bowskiego – ważnego urzędnika MSZ – winnym zbrodni szpiegostwa i skazał go 
na karę trzynaście lat pozbawienia wolności, osiem lat utraty praw publicznych, 
50 tys. zł grzywny oraz zarządził całkowity przepadek mienia280. Dembowskiego 

276 AIPN, 01062/35, t. 20, Informacja Departamentu II MSW na temat aresztowań i in-
nych form represji zastosowanych w 1969 r. na podstawie materiałów pionu II, 16 I 1970 r., 
k. 236–239.
277 Ibidem.
278 AIPN, 01228/2876, t. 2, Prokuratura Wojewódzka w Katowicach, Akt oskarżenia przeciw 
Józefowi Jungowi i Bogdanowi Szczepańskiemu, 17 X 1969 r., k. 79–83.
279 AIPN, 01062/35, t. 22, Informacja Departamentu II MSW na temat aresztów dokonanych 
przez pion kontrwywiadu, 25 XI 1970 r., k. 94–95.
280 Zob. materiały operacyjne SOR „Adriapan”, m.in. pod sygnaturą: AIPN, 01216/3 t. 72; 
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zidentyfikowano w ramach pracochłonnej obserwacji, której celem był II se-
kretarz wydziału politycznego USA Carl Gebhard („Adrian-72”), podejrzewany 
o szpiegostwo. Obserwację prowadzono już od 1972 r., stwierdzając m.in., że 
Gebhard korespondencyjnie kontaktował się z Dembowskim281. Podobnie czynił 
następca Gebharda, Noyes Atherton („Adrian-74”), według jednego ze źródeł 
dodatkowo obsługując „martwe skrzynki”282. Był to bardzo rzadki wypadek od-
krycia tak ewidentnej współpracy wywiadowczej obywatela PRL z zachodnim 
dyplomatą. (Dokumenty nr 95, 123) 

Jednak odkrycie to wiele kosztowało polskie służby, nieszczędzące czasu i wysił-
ków na żmudne rozpracowanie. W dodatku podjęte działania nie przyniosły tylu 
efektów, ilu się spodziewano i wywołały zastrzeżenia operacyjne. Warto przyjrzeć 
się tej sprawie nieco bliżej, gdyż dobrze oddaje ona analizowane już metody pra-
cy i słabości kontrwywiadu w inwigilowaniu podejrzanych dyplomatów, a także 
relatywizuje opisywane nieraz w operacyjnej sprawozdawczości sukcesy. Powód 
zainteresowania służb Athertonem był prosty: po pierwsze, jego poprzednik został 
uznany za szpiega, a po drugie – alarmujące informacje przekazali funkcjonariu-
sze z „bratnich krajów”. 18 września 1974 r. z Moskwy przyszło pismo określają-
ce dyplomatę jako pracownika CIA, działającego w rezydenturze tego wywiadu 
w Wiedniu w latach 1967–1972. Kilka miesięcy później potwierdzili to oficerowie 
czescy. Jednocześnie kontrwywiad nie mógł uzyskać od Departamentu I MSW 
żadnych danych dotyczących pobytu Athertona w Wiedniu – kilkakrotne próby 
podjęcia współpracy z wywiadem zakończyły się fiaskiem, jak kwaśno stwierdzał 
pracownik Wydziału VIII Departamentu II MSW Henryk Lewandowski283.

AIPN, 01220/87; AIPN, 01220/137; AIPN, 939/42; AIPN, 1509/1509,  Jerzy Zieliński, Dzia-
łalność agenturalna rezydentury amerykańskiej na przykładzie zrealizowanej sprawy operacyj-
nego rozpracowania kryptonim „Adriapan”, Legionowo 1980, b.p.; AIPN, 01521/2125, Janusz 
Nasiadek, Udział tajnej obserwacji zewnętrznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu wywiadowczej 
działalności prowadzonej przez pracowników dyplomatycznych ambasady USA w Warszawie 
w latach 1973–1977, Warszawa 1978, b.p. (s. 85–86).
281 Por. AIPN, 01216/3, t. 63, Ocena materiałów uzyskanych przez Biuro „B” na figuranta „Ad-
rian-72” za okres od 6 października 1972 r. do 3 lipca 1974 r., 7 VIII 1974 r., k. 5–14 (bez 
załączników). Co ciekawe, jak wspominaliśmy, Gebhard miał też łącznikować innego agenta, 
Mariusza Dastycha. Dastych zostanie jednak aresztowany dopiero w 1987 r., zob. J. McLeod, 
David [Mariusz] Dastych dead at 69, www. canadafreepress.com/index.php/article/27582 (do-
stęp: 31 I 2013 r.). (Dokument nr 122).
282 AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustalaniu rezy-
dentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitalistycz-
nych, Legionowo 1988, b.p. (s. 48–53).
283 AIPN, 01304/602, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Adrian-74”, 
opracowana przez Henryka Lewandowskiego, starszego inspektora Wydziału VIII Departa-
mentu II MSW, [wrzesień 1976 r.], k. 2–4.
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Rozpracowanie w pierwszej fazie miało standardowe cele: rozpoznanie trybu ży-
cia, stosunków rodzinnych, zachowań figuranta. W ciągu dwóch lat wytężonej pra-
cy funkcjonariuszom SB udało się zdobyć informacje dotyczące jego szpiegowskiej 
działalności: miał zajmować się wywiadem biograficznym, wraz z amerykańskimi 
sekretarkami kierując tajną komórką w ambasadzie, gromadzącą dane dla Departa-
mentu Stanu; kierować obsługą oferentów; kontaktować się z odwiedzającymi pla-
cówkę oficerami wywiadu; a także obsługiwać „martwe skrzynki” – choć w raporcie 
Lewandowskiego przy tej informacji dodano znamienne słowo „prawdopodobnie”. 
Udało się bezspornie stwierdzić jego listowne kontakty z Dembowskim, ale już nie-
wiele więcej. Podejrzewano, że „martwa skrzynka” mogła mieścić się w toalecie mę-
skiej hotelu „Novotel” (gdzie 3 października 1975 r. wieczorem przebywał Atherton 
wraz… ze swoją sekretarką) czy też w bramie posesji przy Al. Jerozolimskich 21/23. 
Twardych dowodów jednak zabrakło. Co więcej, zabrakło również jednoznaczne-
go potwierdzenia ewentualnych bezpośrednich kontaktów dyplomaty z agenturą, 
mimo odnotowania kilkunastu podejrzanych spotkań z obywatelami polskimi284.

Dlatego też Lewandowski nie był zadowolony z przebiegu rozpracowania 
Athertona. Jego zdaniem skromne mimo wszystko efekty tak intensywnej inwi-
gilacji wynikały „z podstawowego błędu […], polegającego na zbyt małym, frag-
mentarycznym dotarciu agenturalnym do figuranta” i nadmiernym skupianiu się 
na samej obserwacji z wykorzystaniem Biura „B”. Zresztą ta ostatnia także nie 
była doskonała: Lewandowski wskazywał na „rozbieżności i liczne niedokładno-
ści w relacjach pracowników grup obserwacyjnych. Bardzo często w meldunkach 
brakuje odpowiedzi na podstawowe pytania umożliwiające obiektywną ocenę 
zdarzenia”. Zarzucał kolegom brak dokumentowania podejrzanych spotkań 
z Polakami i zbyt powierzchowne rozpracowanie tych kontaktów, ograniczające 
się najczęściej do zebrania podstawowych danych i „zabezpieczenia” korespon-
dencji. W sumie Lewandowski stwierdził, że rozpracowanie prowadzono „bar-
dziej rejestracyjnie niż operacyjnie”, a jego jedynym – choć istotnym – efektem, 
było stwierdzenie kontaktów z Dembowskim285. Jeśli zatem uwierzyć analizom 
Lewandowskiego, cała sprawa stanowiła bardziej porażkę niż sukces kontrwy-
wiadu. Skoro tyle niedociągnięć stwierdzono w tak priorytetowej sprawie, to ilu 
można by się doliczyć przy mniej ważnych operacjach?

Niewiele później kontrwywiadowi udało się rozpracować podobny do 
Dembowskiego przypadek: w kolejnych miesiącach 1978 r. został zatrzymany 
st. sierż. Leszek Celegrat, który utrzymywał poprzez „martwą skrzynkę” kontakt 

284 Ibidem, k. 4–6.
285 Ibidem, k. 7–10.
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z II sekretarzem ds. politycznych ambasady USA Noyesem Athertonem. SB zdo-
łała odnaleźć skrytkę w formie kamienia, umieszczoną przy ul. Orkana między 
murem mleczarni a dużym drzewem. Szybko udało się zidentyfikować odbiorcę 
zawartości schowka, w którym znajdowało się wynagrodzenie i instrukcje szpie-
gowskie. (Dokumenty nr 101, 104, 105, 123) Wyrokiem Sądu Wojskowego 
Wojsk Lotniczych w Poznaniu Celegrat został skazany na karę 25 lat pozbawie-
nia wolności286. O wyjątkowości tej sytuacji świadczy fakt, że sprawę tę analizo-
wano w materiałach szkoleniowych MSW jeszcze dziesięć lat później287. 

Trzeba jednocześnie pamiętać, że zarówno Dembowski, jak i Celegrat zostali 
zwerbowani i przeszkoleni bez udziału ambasad, podczas pobytów za granicą 
(odpowiednio, w Laosie i w Wietnamie). Amerykańska placówka została włą-
czona do „obsługi” agentów tylko dlatego, że wrócili oni do Polski – nie była 
inicjatorką tych werbunków.

W 1979 r. aresztowano z kolei innego agenta amerykańskiego wywiadu – An-
drzeja Badowskiego, zawodowego podoficera WP, którego łącznikiem miał być 
II sekretarz wydziału politycznego warszawskiej placówki Peter Burke288.

W kolejnej dekadzie trudno natrafić na wypadki współpracy wywiadowczej 
Polaków z ambasadami. Często dysponujemy tylko tak ogólnymi informacjami, 
jak ta, że w 1985 r., z inspiracji Departamentu II MSW, doszło do aresztowania 
Polaków za działalność wywiadowczą289 – nie wiadomo, jakiego rodzaju. W tym 
czasie w polskich więzieniach przebywało dwunastu mężczyzn (w tym wspominani 
już Leszek Celegrat, Romuald Królak, Zbigniew Janiec i Zdzisław Zubko) ska-
zanych za szpiegostwo290. Dostępne zestawienia potwierdzają tezę, że aresztowani 
polscy agenci zachodnich służb z reguły nie byli związani z ambasadami. Na szes-
naście osób zatrzymanych pod zarzutem współpracy z niemiecką BND w latach 
1978–1989 prawdopodobnie tylko dwie kontaktowały się z warszawską placówką 

286  AIPN, 749/8, Wyrok Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu, wydany na sesji wyjazdowej 
w Warszawie, dotyczący Leszka Celegrata, 7 VII 1979 r., k. 243–260.
287  AIPN, 01521/2567, Zbigniew Biesiada, Działania operacyjne pionu „B” w ustalaniu rezy-
dentur wywiadowczych uplasowanych w placówkach dyplomatycznych krajów kapitalistycz-
nych, Legionowo 1988, b.p. (s. 48–53); zob. też P. Pleskot, Życie szpiega w obrazach. Fotograficzna 
historia agenta CIA w Polsce, „Pamięć.pl” 2012, nr 5–6. Materiały dotyczące sprawy Celegrata 
(w tym protokoły przesłuchań) znajdują się w: AIPN, 749/8, k. 1–278.
288 AIPN, 01521/2238, Janusz Kopeć, Działalność wywiadowcza prowadzona z pozycji rezy-
dentury uplasowanej w ambasadzie USA w Warszawie, Warszawa 1982, b.p. (s. 55); zob. ma-
teriały dotyczące Badowskiego pod sygnaturami: AIPN, 938/291, 938/292, 938/293, 941/409, 
1636/59, 2386/16155, 2386/16156, 2386/16157, 2386/16158, 2386/31243, 01304/884.
289 AIPN, 0731/12, Materiał do wystąpienia ministra SW Czesława Kiszczaka, 19 XII 1985 r., 
k. 140–144.
290 AIPN, 01549/14, Wykaz obywateli PRL odbywających karę więzienia za szpiegostwo,  
29 VIII 1986 r., k. 56–58.
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RFN (lakoniczność charakterystyk tych osób uniemożliwia stawianie pewnych 
tez). Byli to zresztą tylko dwaj oferenci, a nie „pełnowartościowi” współpracowni-
cy: Edmund Szewczyk (skazany w 1979 r. na pięć lat więzienia) i Stanisław Baran 
(skazany w tym samym roku na sześć lat pozbawienia wolności)291. 

W tym samym okresie doliczono się aż 43 osób, które zostały zatrzymane za 
współpracę ze służbami amerykańskimi292. Z listy nie sposób się niestety dowie-
dzieć, ile z nich było związanych z ambasadami. Nieco bardziej szczegółowy jest 
wykaz 16 osób aresztowanych pod zarzutem działania na rzecz innych wywiadów 
zachodnich (5 miało pracować dla służb francuskich, po 2 dla duńskich, kana-
dyjskich i szwedzkich, po 1 dla japońskich i irackich). W tej liczbie znalazło się 
3 oferentów, w tym 1 obywatel NRD293.

Według informacji z 1986 r., wymieniającej 7 nazwisk osób aresztowanych 
w pierwszym półroczu tego roku pod zarzutem współpracy z zachodnimi służ-
bami, tylko 1 – Bogdan Charyton, fizjoterapeuta zatrudniony w szpitalu MSW 
(Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Otwocku) – była powiązana z ambasa-
dami, a konkretnie ze wspominanym wcześniej Stephenem Mullem. Co charak-
terystyczne, wszyscy wymienieni zostali zwerbowani poza granicami Polski294. 
Charyton miał zostać pozyskany przez Kanadyjczyków podczas pobytu w Ka-
nadzie w 1981 r. Po powrocie do kraju w 1983 r. miał rozpocząć współpracę ze 
Stephenem Mullem. Według SB Charyton zajmował się infiltracją MSW, wyko-
rzystując swoją pracę w resortowym szpitalu295.

Kilka miesięcy później, w marcu 1987 r., dyrektor kontrwywiadu w swym 
kolejnym raporcie informował o skazaniu przez sąd Warszawskiego Okręgu Woj-
skowego (z art. 124 par. 2 kk) na karę siedmiu lat więzienia polskiego obywatela 
Zdzisława Tekielaka. Powodem zasądzenia kary był fakt, że Tekielak, podając się 
za oficera SB, zaoferował w konsulacie USA w Krakowie swe usługi szpiegow-
skie. Rzeczywiście, był on funkcjonariuszem RUSW w Chrzanowie296.

291 Ibidem, Aresztowani i skazani za szpiegostwo na rzecz RFN, 28 VIII 1989 r., k. 138–139.
292 Ibidem, Aresztowani i skazani za szpiegostwo na rzecz USA, [sierpień 1989 r.], k. 142–143.
293 Ibidem, Aresztowani i skazani za szpiegostwo na rzecz zachodnich służb specjalnych (poza 
zachodnioniemieckimi i amerykańskimi), 29 VIII 1989 r., k. 140–141.
294 Ibidem, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat aresztowanych agentów 
obcych wywiadów, 30 VI 1986 r., k. 42–45.
295 Zob. więcej materiałów na temat Charytona pod sygnaturami AIPN: 01228/905/J, 
1585/18122, 2259/3, 0222/1241, 01220/11, t. 51, 01228/1825/J, 01820/43.
296 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW dotycząca skazania Zdzi-
sława Tekielaka, [marzec 1987 r.], k. 136–137; zob. ten sam dokument w: AIPN, 01549/14, 
k. 63–64. Więcej materiałów dotyczących Tekielaka można znaleźć pod sygnaturami AIPN: 
485/11, t. 1–2, 1207/459; 1510/5825; 1585/14241; 0222/1074; 0678/80; 0731/25; 01220/11, 
t. 434; 01228/1657/J; 01255/830/J; 01255/923/J; 01480/484. 
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Niedługo potem, w styczniu 1988 r., kontrwywiad doprowadził do aresz-
towania Bogdana Waszkiewicza, oskarżonego o współpracę z amerykańskim 
wywiadem wojskowym. W listopadzie 1987 r. Waszkiewicz zgłosił się do am-
basady USA w Warszawie i w zamian za uzyskanie wizy emigracyjnej zgodził 
się przekazać informacje o lotnisku Armii Radzieckiej niedaleko miejscowości 
Kluczewo. Zwerbował go Jeffrey Platt z attachatu wojskowego ambasady. Wasz-
kiewicz już trzy lata wcześniej oferował swe usługi, ale kontakt nie został wtedy 
podtrzymany. Teraz, w styczniu 1988 r., podczas trzeciego spotkania z Plattem, 
Waszkiewicz przyniósł zdjęcia lotniska. Po wyjściu z budynku ambasady został 
jednak zatrzymany297. W maju agenta skazano na trzy lata pozbawienia wolności. 
Łagodny wymiar kary wiązał się z problemami psychicznymi, jakich Sąd War-
szawskiego Okręgu Wojskowego dopatrzył się u skazanego298.

Dwa miesiące wcześniej Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze wszczę-
ła śledztwo w sprawie Zbigniewa Przyczyny i Mirosława Tulisza (zwolnionych 
dyscyplinarnie żołnierzy WP), którzy postanowili złożyć ofertę wywiadowczą 
w ambasadzie francuskiej. Przyczynę aresztowano, Tulisz zaś, dowiedziawszy się 
przypadkowo o zatrzymaniu kolegi, postanowił się ukrywać i był poszukiwany 
listem gończym299. Wkrótce został złapany – w lipcu 1988 r. obu oferentów 
skazano na pięć i pół roku więzienia (z art. 124 par. 1 kk)300. 

Materiały SB wspominają jeszcze o dwóch Polakach kontaktujących się z dy-
plomatami amerykańskimi, zatrzymanych w tym czasie pod zarzutem szpiego-
stwa. (Dokument nr 122)

Wydaje się, że mimo powyższych przykładów, zatrzymywani pod koniec in-
teresującej nas epoki „szpiedzy” na ogół nie byli jednak powiązani z placówkami 
dyplomatycznymi i werbowano ich poza Polską: np. między grudniem 1988 r. 
a sierpniem 1989 r. aresztowano trzy osoby podejrzewane o współpracę z BND 
podczas wcześniejszych pobytów w RFN301.

W całym interesującym nas przedziale czasowym jedynie wyjątkowo zda-
rzało się, by ambasada zachodniego państwa była bezpośrednio zaangażowana 

297 AIPN, 0731/25, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat agenta amerykań-
skiego wywiadu wojskowego Bogdana Waszkiewicza, 3 III 1988 r., k. 30–32.
298 AIPN, 01255/788, Notatka Biura Śledczego MSW dotycząca wyroku w sprawie Bogdana 
Waszkiewicza, 16 V 1988 r., k. 118–119.
299 AIPN, 01549/14, Informacja dyrektora Departamentu II MSW na temat Zbigniewa Przy-
czyny i Mirosława Tulisza, 24 III 1988 r., k. 113–114.
300 Ibidem, Notatka na temat rozprawy sądowej dotyczącej Zbigniewa Przyczyny i Mirosława 
Tulisza, 18 VII 1988 r., k. 118.
301 AIPN, 0731/33, Informacja Departamentu II MSW na temat osób aresztowanych pod 
zarzutem szpiegostwa w 1989 r., [wrzesień? 1989 r.], k. 102.
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w głośną aferę szpiegowską. Nawet takie przypadki jak zatrzymanie Celegrata czy 
Dembowskiego nie trafiały na czołówki gazet. Z kolei tak nagłaśniane wydarze-
nia, jak dezercja płk. Ryszarda Kuklińskiego, skazanego zaocznie na karę śmierci, 
nie dotyczyły bezpośrednio świata warszawskich dyplomatów. Był jednak przy-
najmniej jeden wyjątek od tej reguły: afera Adama Kaczmarzyka.

Jak lakonicznie donosił w swym rocznym raporcie dla londyńskiej centrali 
ambasador Wielkiej Brytanii Thomas Brimelow, w czerwcu 1968 r. oskarżony 
o szpiegostwo na rzecz Zjednoczonego Królestwa mężczyzna został skazany na 
karę śmierci. Decyzja ta wpłynęła na pogorszenie ogólnych stosunków polsko- 
-brytyjskich, co notabene pokazuje, że działania kontrwywiadu mogły mieć bez-
pośrednie przełożenie na „wielką” politykę302. Pod tą krótką wzmianką ambasado-
ra kryła się historia jednej z największych afer szpiegowskich lat sześćdziesiątych. 
Jako że stała się ona już przedmiotem analiz303 i dotyczy działań kontrwywiadu 
wojskowego, zostanie tutaj jedynie pokrótce streszczona.

14 maja 1965 r. Adam Kaczmarzyk, 25-letni mężczyzna zatrudniony w MON 
na etacie radiotelegrafisty, wszedł do budynku ambasady brytyjskiej w Warsza-
wie, po czym zaproponował swoje usługi wywiadowcze. Pracownicy placów-
ki, po rozpoznaniu możliwości działania oferenta, zdecydowali się na podjęcie 
współpracy. Kaczmarzyk podpisał pisemne zobowiązanie i przyjął pseudonim 
„Fix”. Kontrakt, w ramach którego otrzymywał pieniądze, został zawarty na 
pięć lat. Werbunek przeprowadził II sekretarz ambasady ds. handlowych Dennis 
McAlindon. Został on oficerem prowadzącym „Fixa” (po powrocie sekretarza do 
Wielkiej Brytanii jego obowiązki przejął inny rezydent). Spotkania z agentem 
odbywały się w prywatnym mieszkaniu urzędniczki sekcji wizowej ambasady. 
Do zadań „Fixa” należało zbieranie informacji z zakresu łączności wojskowej, 
danych o personelu jednostki, w której pracował, a także kopiowanie tajnych 
dokumentów. Do realizacji tych zadań otrzymał m.in. sprzęt fotograficzny 
i mikrofilmy304.

Wybór metody komunikacji nie był zbyt szczęśliwy i umożliwił namierze-
nie całej sprawy. Polskie służby szybko objęły działalność „Fixa” operacyjnym 

302 Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie…, s. 388.
303 Zob. np. serial dokumentalny telewizji polskiej pt. „S jak Szpieg”, odcinek „Przypadki pewne-
go radiotelegrafisty” (2004); zob. też streszczenie sprawy Kaczmarzyka w: AIPN, 2386/30859, 
Informacja w sprawie wykrycia i aresztowania przez organa WSW agenta wywiadu brytyjskie-
go Adama Kaczmarzyka, przygotowana w Oddziale Szkolenia i Analiz Szefostwa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, [sierpień 1968 r.], k. 1–35.
304 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 67–68.
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rozpracowaniem. Ostatecznie w wyniku rozpracowania zidentyfikowano pięciu 
pracowników rezydentury w brytyjskiej ambasadzie. W ramach oficjalnych już 
działań polskich władz, obsługujących „Fixa” dyplomatów uznano za personae 
non gratae, a Kaczmarzyka skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano305. (Do-
kument nr 86)

Afera trafiła do annałów SB. Została opisana m.in. w pracy dyplomowej 
funkcjonariusza Departamentu II MSW Stefana Talbierza, obronionej w ośrod-
ku szkolenia kadr MSW w Legionowie w 1978 r. Autor nazwał ją „klasycznym 
przykładem” pracy rezydentur wywiadowczych w placówkach dyplomatycznych 
z polskimi współpracownikami306. Trudno jednak uznać ją za klasyczną, skoro 
była tak wyjątkowa.

305 Zob. bogatą, kilkudziesięciotomową spuściznę archiwalną dotyczącą Kaczmarzyka, zgro-
madzoną w IPN m.in. pod sygnaturami AIPN, 2386/14928–2386/14998.
306 AIPN, 001708/495, Stefan Talbierz, Działalność rezydentur wywiadowczych uplasowanych 
na terenie Polski w placówkach dyplomatycznych głównych państw NATO, Legionowo 1978, 
k. 67–68.
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Według doniesienia TW „Alfa” z kwietnia 1983 r. żona zastępcy ambasadora 
RFN Dietricha Grafa von Brühla, Maria, miała stwierdzić, że „pracownicy am-
basady są na każdym kroku obserwowaniu i podsłuchiwani przez polską służ-
bę [chodzi o SB – P.P.], która działa bez skrupułów, byle zdobyć jakiś materiał 
informacyjny dla poddania interesującej ją osoby naciskowi i szantażowi”307.  
PRL-owski kontrwywiad wiele by dał, by słowa te były w pełni prawdziwe.

Tropienie wywiadowczej działalności zachodnich placówek dyplomatycznych 
bez wątpienia zaliczało się do podstawowych zadań polskich służb specjalnych. 
Nie ulega też wątpliwości, że placówki amerykańska, brytyjska, zachodnionie-
miecka i francuska budziły szczególne zainteresowanie polskich służb. Jakkol-
wiek – o czym pisaliśmy we wstępie – materiały zgromadzone w archiwach IPN 
nie pozwalają na wiarygodne określenie rzeczywistej aktywności szpiegowskiej 
dyplomatów, to umożliwiają przynajmniej częściowe i pośrednie wniknięcie w tę 
problematykę, prezentując subiektywny punkt widzenia funkcjonariuszy komu-
nistycznego kontrwywiadu cywilnego. Mimo wszystko wydaje się, że na pod-
stawie obserwacji tych „cieni w pieczarze” można próbować wysnuwać ostrożne 
wnioski dotyczące zarówno obserwujących, jak i obserwowanych.

Funkcjonariusze Departamentu II MSW i jednostek „usługowych” wycho-
dzili z założenia, że każda warszawska placówka dyplomatyczna stanowi nie tylko 
przedstawicielstwo danego kraju w Polsce, lecz także ośrodek (rezydenturę) dzia-
łań wywiadowczych. W odróżnieniu od czasów stalinowskich, w okresie 1956–
1989 nie uznawano automatycznie każdego dyplomaty za szpiega. Podejrzewano 
jednak wszystkich, choć z reguły nie starczało sił i środków, by te podejrzenia 
zweryfikować. Najbardziej ogólnym zadaniem stojącym przez funkcjonariusza-
mi SB na tym polu było właśnie oddzielenie rzeczywistej aktywności szpiegow-
skiej od „normalnego” funkcjonowania placówek. Zadanie to można uznać za 
podstawowy cel działalności każdej służby kontrwywiadowczej w każdej epoce.

307 AIPN, 0222/686, Wyciąg z doniesienia TW ps. „Alfa” z 13 kwietnia 1983 r., 22 IV 1983 r., 
k. 104.
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Dodatkowym utrudnieniem dla prowadzenia bardziej skomplikowanych 
przedsięwzięć operacyjnych, pochłaniających na ogół dużo czasu, był krótki 
okres pobytu dyplomatów w Polsce. Śledząc materiały z inwigilacji poszczegól-
nych dyplomatów, często można zauważyć, że rozwijająca się obiecująco inwigi-
lacja (i pojawiająca się np. możliwość zdobycia materiałów kompromitujących) 
była gwałtownie przerywana z powodu wyjazdu obserwowanego cudzoziemca 
w ramach rotacji stanowisk. 

Polskie służby zdawały sobie przy tym sprawę – przynajmniej w teorii – jak trud-
no jest odróżnić rzeczywistą pracę operacyjną od zwykłego gromadzenia informacji 
i zachowań związanych z legalnymi obowiązkami dyplomatycznymi. Sama definicja 
szpiegostwa nie była sprecyzowana. Przyznawano, że większość wiadomości zdoby-
wanych przez dyplomatów pochodziła z białego wywiadu: „niewinnych” rozmów 
z Polakami, lektury prasy, analizy wystąpień polityków. Z kolei faktyczna działalność 
szpiegowska zachodnich placówek, łatwa do zdefiniowania i wyodrębnienia – przy-
najmniej w świetle wiedzy SB – ograniczała się w zasadzie do wyjazdów penetra-
cyjnych, organizowanych najczęściej przez attachaty wojskowe. I to w dużej mierze 
właśnie na zwalczaniu tych wyjazdów skupiała się działalność kontrwywiadu.

W przeanalizowanym materiale źródłowym zaskakują stosunkowo rzadkie ślady 
istnienia siatek tajnych współpracowników, którymi mogliby posługiwać się dyplo-
maci. Wydaje się, że taki stan rzeczy nie wynikał ze słabości polskich służb, które na 
takie ślady nie natrafiały. Po prostu personel przedstawicielstw zachodnich państw, 
dysponujący statusem dyplomatycznym, cieszył się tak licznymi immunitetami i tak 
dużym marginesem bezkarności, że mógł działać o wiele bezpieczniej, swobodniej 
i efektywniej niż ewentualni szpiedzy rekrutowani spośród Polaków. Ci ostatni mie-
li na ogół mniejsze możliwości zdobywania interesujących informacji. W dodatku 
tworzenie siatek wywiadowczych na terenie PRL wiązało się z dużym niebezpieczeń-
stwem: nie jest przypadkiem, że olbrzymia większość zidentyfikowanych przez SB 
współpracowników zachodnich wywiadów została zwerbowana za granicą. Było to 
łatwiejsze i radykalnie zmniejszało ryzyko dekonspiracji. Sami funkcjonariusze SB 
przyznawali, że siatki agentów, w których obsługę angażowały się warszawskie amba-
sady, były bardzo skromne. W tym akurat wypadku stwierdzenie to mogło pokrywać 
się z rzeczywistością, a nie tylko świadczyć o niewielkiej wiedzy strony polskiej.

Własną specyfikę w tym kontekście miało analizowane w książce zjawisko ofe-
rentów. Na ogół zachodni dyplomaci bardzo ostrożnie reagowali na propozycje 
usług szpiegowskich, formułowane listownie lub osobiście przez obywateli pol-
skich. Często zresztą oferty tego typu były niepoważne, niejasne, a przedstawiające 
je osoby cechowało emocjonalne rozchwianie. Nawet w wypadku obiecujących 
kontaktów obawiano się, co naturalne, prowokacji ze strony polskich służb.
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Immunitety miały jeszcze jedną bezsporną wartość: sprawiały, że kontrwy-
wiad pozostawał w dużej mierze bezsilny wobec nawet wyraźnie szpiegowskich 
akcji dyplomatów, które zdołał wykryć. Każda bezpośrednia ingerencja polskich 
służb – czy to milicji, wojska, czy zwłaszcza funkcjonariuszy aparatu bezpie-
czeństwa – w życie posiadającego gwarancje nietykalności cudzoziemca mogła 
doprowadzić do międzynarodowego skandalu i pogorszyć stosunki polityczne 
z państwem, które ów cudzoziemiec reprezentował. Dlatego też władze PRL, 
nawet dysponując dowodami szpiegowania, rzadko decydowały się na uznanie 
przyłapanego dyplomaty za persona non grata. Taki krok automatycznie impli-
kował analogiczne posunięcie ze strony kraju wysyłającego danego dyplomatę, 
czego strona polska pragnęła unikać.

Z tych względów służby kontrwywiadowcze na ogół ograniczały się do dzia-
łań pasywnych: tajnej obserwacji, dokumentowania (najczęściej o charakterze 
plotkarskim) życia figurantów, perlustracji korespondencji niedyplomatycznej 
(a czasem i dyplomatycznej), zakładania podsłuchów w mieszkaniach i wreszcie 
– last but not least – rekrutowania tajnych współpracowników z otoczenia obser-
wowanej „ofiary”. Rzadziej decydowano się na trudniejsze manewry, jak choćby 
prowokacje (z reguły z wykorzystaniem oferentów).

Ograniczone środki wiązały się z ograniczonymi celami. Funkcjonariusze 
Departamentu II MSW i Biura „B” zazwyczaj zadowalali się zgromadzeniem 
materiałów kompromitujących, ujawniających szczegóły życia seksualnego figu-
ranta, jego słabostki czy uzależnienia. Co znamienne, materiały te – nawet wy-
czerpujące i jednoznaczne – były wykorzystywane raczej rzadko. W większości 
wypadków po prostu umieszczano je w aktach danej sprawy, bez dalszego wyko-
rzystania. Jest to charakterystyczne, tym bardziej że przecież szantaż z użyciem 
tego typu dokumentacji mógł służyć najbardziej pożądanemu na tej płaszczyźnie 
celowi każdej służby kontrwywiadowczej – zwerbowaniu obcego dyplomaty. Na 
podstawie dostępnych źródeł, do których dotarł autor, można wysnuć hipotezę, 
że w interesującym nas okresie SB nie udało się dokonać żadnego istotnego wer-
bunku dyplomaty należącego do czterech najważniejszych państw zachodnich 
(może z wyjątkiem opisanej już sprawy Irvina Ch. Scarbecka). Na pewno jednak 
wiele jest jeszcze do odkrycia.

Oprócz „profesjonalnych” zadań kontrwywiadowczych, wspólnych dla służb 
specjalnych wszystkich, także demokratycznych, państw, komunistyczny Depar-
tament II MSW musiał prowadzić działalność wynikającą z ideologicznej natury 
systemu PRL. W związku z tym angażował się w wykrywanie, dokumentowa-
nie i przeciwstawianie się „wojnie ideologicznej” prowadzonej przez zachodnie 
placówki, głównie za pomocą pionów prasowych, kulturalnych i naukowych. 



628

DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

Bieżącą definicję tej „wojny” tworzyła aktualna linia polityczna partii. Ogólnie, 
według komunistycznej propagandy, głównym celem tej aktywności zachodnich 
przedstawicielstw było „zmiękczenie” polskiego systemu i osłabianie ideolo-
gicznego morale Polaków przez podkreślanie atrakcyjności zachodniej kultury 
i wolnorynkowej gospodarki. Ta „ideologiczna dywersja” (według określenia 
strony polskiej), prowadzona przez warszawskie ambasady, była wspierana przez 
związane z nimi zagraniczne instytucje kulturalne, takie jak Instytut Francuski 
czy British Council. Warto zauważyć, podpierając się znajomością dokumentów 
zagranicznych, że państwa zachodnie rzeczywiście próbowały prowadzić taką po-
litykę wobec Polski i Polaków308.

Co charakterystyczne, również na tej płaszczyźnie kontrwywiad PRL z reguły 
ograniczał się do działań pasywnych, np. szacowania liczby Polaków korzystają-
cych z bibliotek i mediatek istniejących przy ambasadach. Bardziej aktywny cha-
rakter miały próby – często skuteczne – konfiskat ulotek, broszur czy periody-
ków rozsyłanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne do polskich adresatów.

*
Należy wyraźnie podkreślić, że powyższe rozważania i wnioski zostały oparte 

w większości tylko na źródłach polskich. By jeszcze lepiej zdać sobie sprawę z ich 
ograniczonego charakteru, warto na koniec przedstawić dłuższą wypowiedź sir 
Rodrica Braithwaite’a, który miał okazję skonfrontować dokumentację SB z wła-
snymi wspomnieniami. Wypowiedź ta uzupełnia słowa dyplomaty zacytowane 
we wstępie do niniejszej książki. Sir Rodric wspomina: „14 grudnia 1961 r., ty-
dzień po tym, jak zaręczyłem się z Jill, odwiedziłem ją w jej mieszkaniu przy ul. 
Pięknej. Wyszedłem koło północy, wsiadłem do samochodu i odjechałem. Od 
razu ruszył za mną czarny citroën. W tym czasie zaczynało mnie już denerwować 
to ciągłe śledzenie mnie. Postanowiłem więc zagrać tym zbirom na nosie i nagle 
skręciłem w boczną uliczkę. Nie zdążyli pojechać za mną, a ja zawróciłem i po-
jechałem za nimi, śledząc ich przez jakiś czas. Po kilku minutach znudziła mi się 
ta zabawa, więc pojechałem do domu i poszedłem spać.

Tymczasem w dokumentach owa historia została opisana tak: «szczególnie 
cennym osiągnięciem operacyjnych inicjatyw grupy – powiedzmy – S Wydziału II  
[Departamentu II MSW – P.P.] było odkrycie tajnego spotkania pomiędzy figu-
rantem (czyli mną) a jakimś Witkiem. Dzięki doskonałej pracy zespołu obser-
wacyjnego dowiedzieliśmy się, że Piotruś II (czyli ja) dał Witkowi pieniądze». 
W późniejszym raporcie dodano, że chodziło o pięć 500-złotowych banknotów. 

308 Por. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 227–230.
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Informowano też, że Witek to architekt Jan Wolczyński, syn starszego oficera 
pracującego w ministerstwie obrony.

Zespół obserwacyjny otrzymał gratulacje z racji wykonania świetnej roboty. 
Pewnie dostali jeszcze pieniężną premię. A przecież ta historia była czystym wy-
mysłem. Nie wiedziałem, kim był Wolczyński, nie spotkałem go tego wieczora 
i oczywiście nigdy nikomu nie płaciłem żadnych pieniędzy. Podejrzewam, że 
w rzeczywistości śledzący mnie funkcjonariusze wściekli się, że się z nich naśmie-
wałem, i wymyślili całą historię, żeby się odegrać […]. Ta sprawa rzuca smutne 
światło na kwestię rzetelności i operacyjnej skuteczności oficerów SB.

W mojej teczce jest jeszcze wiele «słabości». Na przykład przez rok albo i dłu-
żej powtarza się tam historia, że pochodziłem z bogatego, arystokratycznego 
środowiska; że moja matka należała do dworu królewskiego, a ojciec był daw-
nym gubernatorem kolonialnym. Żadna z tych informacji nie była ani odrobinę 
prawdziwa”309.

Słowa te – choć to tylko subiektywna relacja – mogą skłaniać do zastano-
wienia się nad wiarygodnością informacji, jakimi bombardują nas dokumenty 
SB. Nie potrafimy stwierdzić, jak często dopuszczano do tego typu przekłamań. 
Oczywiście, nie powinniśmy popełniać przeciwstawnego błędu metodologicz-
nego i w pełni zawierzać relacjom świadków. Tym ciekawsze byłoby zatem 
znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wiedza, którą zdobywali 
funkcjonariusze kontrwywiadu PRL, odpowiadała prawdzie i realnej aktywności 
dyplomatów. Kluczowa pozostaje tu kwestia różnic między tą wiedzą a rzeczywi-
stością. Tylko wielostronny dostęp do archiwów zagranicznych mógłby pomóc 
w rozstrzygnięciu tej kwestii.

Na pewno dyplomaci nie zachowywali się zupełnie niewinnie. Warto pamię-
tać, że PRL była postrzegana przez NATO jako jeden z najważniejszych – za-
raz po NRD – elementów radzieckiej strategii w ramach misternej konstrukcji 
bloku wschodniego, stosunków Wschód–Zachód oraz zimnej wojny. Wywiady 
państw zachodnich jak najbardziej realnie usiłowały, w możliwie największym 
stopniu, rozpoznać rozmieszczenie i wyposażenie oddziałów Armii Radzieckiej 
stacjonujących w Polsce, nie lekceważąc też wojsk polskich. Kwestia obecności 
rakiet z ładunkami jądrowymi na terenie Polski była znacząca dla planowania 
taktyki działania Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zagraniczni dyplomaci – a zwłaszcza attaché wojskowi – odgrywali ważną 
rolę w realizowaniu tych rozpoznawczych celów. Jednocześnie polski kontrwy-
wiad nie miał chyba dobrego pomysłu, jak ich powstrzymać.

309 Korespondencja mailowa z sir Rodrikiem Braithwaite’em, 3 III 2011 r.

ZAKOŃCZENIE
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a.i. – ad interim
ACTIM – Agence pour la Coopération Technique, Industrielle et Économique (fr.) – Agencja  

ds. Współpracy Technicznej, Przemysłowej i Ekonomicznej
ADST – Association for Diplomatic Studies and Training (ang.) – Stowarzyszenie na rzecz Studiów 

Dyplomatycznych i Szkolenia
AEHESS – Archives d’École des Hautes Études en Sciences Sociales (fr.) – Archiwum Szkoły Wyższej 

Nauk Społecznych w Paryżu
AID – Agency for International Development (ang.) – Agencja Rozwoju Międzynarodowego
AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
AK – Armia Krajowa
AMAE – Archives du Ministère des Affaires Étrangères (fr.) – Archiwum Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych Francji
APW – Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
AR – Armia Radziecka
ARL – Albańska Republika Ludowa
ASIO – Australian Security Intelligence Organization (ang.) – Australijska Organizacja Bezpieczeń-

stwa i Wywiadu
ASW – Akademia Spraw Wewnętrznych
ATK – Akademia Teologii Katolickiej
AWF – Akademia Wychowania Fizycznego
BBC – British Broadcasting Corporation (ang.) – Brytyjska Korporacja Nadawcza
BDO – Biuro Dowodów Osobistych
BEA – British European Airways (ang.) – Brytyjsko-Europejskie Linie Lotnicze
BND – Bundesnachrichtendienst (niem.) – Federalna Służba Wywiadowcza
BOR – Biuro Ochrony Rządu
BP – Biuro Polityczne
BRC – Biuro Rejestracji Cudzoziemców
BRL – Bułgarska Republika Ludowa
BŚ – Bank Światowy
CAC – Centre des Archives Contemporaines (fr.) – Ośrodek Archiwów Współczesnych 

w Fontainebleau
CADN – Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (fr.) – Ośrodek Archiwów Dyplomatycznych 

w Nantes
CDG – Carl Duisberg Gesellschaft (niem.) – Towarzystwo Carla Duisburga
CDT – Centralny Dom Towarowy
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CDU – Christlich Demokratische Union Deutschlands (niem.) – Chrześcijańsko-Demokratyczna 
Unia Niemiec

ChCAC – Churchill College Archives Centre
ChRL – Chińska Republika Ludowa
CHZ – Centrala Handlu Zagranicznego
CIA – Central Intelligence Agency (ang.) – Centralna Agencja Wywiadowcza
CPN – Centrala Produktów Naftowych
CSRS – Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
DAAD – Deutsche Akademische Austauschdienst (niem.) – Niemiecka Służba WymianyAkademickiej
DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft (niem.) – Niemieckie Towarzystwo Badawcze
DIA – Defence Intelligence Agency (ang.) – Agencja Wywiadu Obrony
DIS – Defence Intelligence Staff (ang.) – wywiad wojskowy Wielkiej Brytanii
DGSE – Direction Générale de la Sécurité Extérieure (fr.) – DyrekcjaGeneralna Bezpieczeństwa 

Zewnętrznego
DST – Direction de la Surveillance du Territoire (fr.) – Dyrekcja Generalna Ochrony Terytorium
ERDA – Energy Research and Development Administration (ang.) – Kierownictwo ds. Badań i Roz-

woju Energii
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza 
FBI – Federal Bureau of Investigation (ang.) – Federalne Biuro Śledcze
FCO – Foreign & Commonwealth Office (ang.) – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej 

Brytanii
FJN – Front Jedności Narodu
FO – Foreign Office
FSC – Fabryka Samochodów Ciężarowych 
FSO – Fabryka Samochodów Osobowych 
FSR – Foreign Service Reserve (ang.) – Rezerwa Służby Zagranicznej
GATT – General Agreement on Tariffs and Trade (ang.) – Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych 

i Handlu
GPK – Graniczny Punkt Kontrolny 
GUS – Główny Urząd Statystyczny 
GZP WP – Główny Zarząd Polityczny WP 
IBJ – Instytut Badań Jądrowych 
ICCS – International Commission of Control and Supervision (ang.) – Międzynarodowa Komisja 

Kontroli i Nadzoru w Wietnamie
IKRD – Inspektorat Kontroli Ruchu Drogowego (KP MO) 
INR – State Department Bureau of Intelligence and Research (ang.) – Biuro Wywiadu i Badań De-

partamentu Stanu
IRD – Information Research Department (ang.) – Departament Wyszukiwania Informacji brytyj-

skiego MSZ
JETRO – Japan External Trade Organization (ang.) – Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego
JIB – Joint Intelligence Bureau (ang.) – Biuro Połączo nych Wywiadów
JIC – Joint Intelligence Committee (ang.) – Połączony Komitet Wywiadu
KGB – Komitiet gosudarstwiennoj biezopasnosti (ros.) – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
KC – Komitet Centralny 
KD – Komenda Dzielnicowa 
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KDL – kraje demokracji ludowej 
KdsBP – Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego 
KG MO – Komenda Główna MO 
KIK – Klub Inteligencji Katolickiej 
KKP – Krajowa Komisja Porozumiewawcza 
KO – kontakt operacyjny 
KOR – Komitet Obrony Robotników 
KP – kontakt poufny 
KP MO – Komenda Powiatowa MO 
KPP – Komunistyczna Partia Polski 
KPZR – Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego 
KRN – Krajowa Rada Narodowa 
KS – kontakt służbowy 
KS MO – Komenda Stołeczna MO 
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski 
KW MO – Komenda Wojewódzka MO
KWKzZ – Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą 
LK – lokal kontaktowy 
LWP – ludowe Wojsko Polskie 
MAD – Militärischer Abschirmdienst (niem.) – Wojskowa Służba Bezpieczeństwa
MAE – Ministère des Affaires Étrangères (fr.) – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej 
MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
MHZ – Ministerstwo Handlu Zagranicznego 
MK – mieszkanie konspiracyjne
MO – Milicja Obywatelska 
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej 
MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy 
MPT – Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe 
MRN – Miejska Rada Narodowa 
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
NASA – National Aeronautics and Space Administration (ang.) – Narodowa Agencja Aeronautyki 

i Przestrzeni Kosmicznej
NATO – North Atlantic Treaty Organization (ang.) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
NBP – Narodowy Bank Polski 
NIE – National Intelligence Estimates (ang.) – Narodowe Oceny Wywiadowcze
NOT – Naczelna Organizacja Techniczna 
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna 
NRF – Niemiecka Republika Federalna 
NSA – National Security Agency (ang.) – Narodowa Agencja Bezpieczeństwa
NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy („Solidarność”) 
OBEP – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej 
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 
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OPK – Obrona Powietrzna Kraju 
OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej 
OŚP – osobowe środki pracy 
OZI – osobowe źródła informacji 
PAN – Polska Akademia Nauk 
PAP – Polska Agencja Prasowa 
PDF – podgląd/punkt dokumentacji fotograficznej 
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne 
PHZ – Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 
PIHZ – Polska Izba Handlu Zagranicznego 
PKiN – Pałac Kultury i Nauki 
PKO – Powszechna Kasa Oszczędności 
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
POM – Państwowy Ośrodek Maszynowy 
PPR – Polska Partia Robotnicza 
PPS – Polska Partia Socjalistyczna 
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa 
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego 
PS – punkt sygnalizacyjny 
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe 
PT – podsłuch telefoniczny 
PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
PUMA – Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowo-Administracyjnych 
PUW – punkt ukrycia wywiadowców 
PW – Politechnika Warszawska 
PWSF – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa 
PZ – punkt zakryty/punkty zakryte 
RBP – Resort Bezpieczeństwa Publicznego 
RFN – Republika Federalna Niemiec
RG – Renseignements Généraux (fr.) – Dyrekcja Generalna Informacji Ogólnych
RKW – Radiokontrwywiad 
ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 
RUSW – Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych 
RWE – Radio Wolna Europa 
RWPG – Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich 
SB – Służba Bezpieczeństwa 
SDECE – Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (fr.) – Służba Dokumen-

tacji Zewnętrznej i Kontrwywiadu 
SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki 
SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
SIS – Secret Intelligence Service (ang.) – Tajna Służba Wywiadowcza
SNIE – Special National Intelligence Estimates (ang.) – Specjalne Narodowe Oceny Wywiadowcze) 
SO – sprawa obiektowa 
SOR – sprawa operacyjnego rozpracowania 
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SOS – sprawa operacyjnego sprawdzenia 
SP – Sécurité Publique (fr.) – Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Publicznego
SPATiF – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu 
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (niem.) – Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
SUSW – Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych 
TNA –The National Archives (ang.) – Archiwa Narodowe w Kew Gardens
TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
TPPCh – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej 
TRJN – Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 
TSKŻ – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 
TSŚ – Towarzystwo Szkoły Świeckiej 
TW – tajny współpracownik 
UB – Urząd Bezpieczeństwa 
UJ – Uniwersytet Jagielloński 
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (ang.) – Konferencja Narodów 

Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
UOP – Urząd Ochrony Państwa 
USA – United States of America (ang.) – Stany Zjednoczone Ameryki
USIA – United States’ Information Agency (ang.) – Agencja Informacyjna Stanów Zjednoczonych
USIB – United States Intelligence Board (ang.) – Rada Wywiadu Stanów Zjednoczonych
USIS – United States Information Service (ang.) – Służba Informacyjna Stanów Zjednoczonych
USSS – United States Secret Service (ang.) – Tajna Służba Stanów Zjednoczonych
UW – Uniwersytet Warszawski/Układ Warszawski 
WIOC – Wojewódzkie Inspektoraty Obrony Cywilnej 
WKdsBP – Wojewódzki Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
WKR – Wojskowa Komisja Rejonowa 
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WOPK – Wojska Obrony Powietrznej Kraju 
WP – Wojsko Polskie 
WRD MO – Wydział Ruchu Drogowego MO 
WRL – Węgierska Republika Ludowa 
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa 
WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
WSI – Wyższa Szkoła Inżynierska 
WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
WSW – Wojskowa Służba Wewnętrzna
WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
WZZ – Wolne Związki Zawodowe
YMCA – Young Men’s Christian Association (ang.) – Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej
ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZISPO – Zakłady im. Józefa Stalina w Poznaniu
ZMP – Związek Młodzieży Polskiej
ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej
ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZNTK – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego

WYKAZ SKRÓTÓW 
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ZRA – Zjednoczona Republika Arabska
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSMP – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZURT – Zakład Urządzeń Radiowo-Telewizyjnych
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Twerd Zbigniew 238, 239, 268, 269, 401, 

501
Tyrmand Leopold 231

U
Uprichard Robert 599
Urban Jerzy 595, 605, 611

V
Vajnar V. 297
Varley Edward 425
Velay Louis 456
Vermeulen Jacobus Johannes 597
Vesela Barbara zob. Donovan Barbara
Vincenzi Paolo 198
Virden Richard 467



DYPLOMATA, CZYLI SZPIEG?

W
Walewski Bogdan 466, 467, 472, 473
„Waldek II” zob. Alexander
Walichnowski Tadeusz 44, 613
Waligóra Grzegorz 12
Waliniowski Wiktor 127, 129, 132, 143, 

144, 154, 156, 158, 160, 165, 285, 304, 
305, 370, 372, 382, 385, 388, 396, 398, 
400, 416, 440, 442, 445, 447–449, 456, 
464, 509, 537, 558, 559

Walsh Cornelius C. 492
„Wang”, radziecki agent 296
Wapiński Roman 246
Wapler Arnaud 26, 27
Ward Barclay 356
Warner Gerald 361, 362
„Warta-82”, pracownica placówki RFN 222
Waschko Roman 231
Waske Stefanie 350
Waszkiewicz Bogdan 478, 622
Wauquier Thomas 349
„Wawrzyniak”, TW 387
Wegener Roland 355
„Weteran” zob. Ruete Hans Helmuth
Węgliński Zdzisław 390
Wejner Bolesław 81, 195, 338, 530, 561
Welch Georg 294

Wicha Władysław 533
Wiechowski Aleksander Antoni 35, 282
Wierzchowski Roman 150, 162, 251, 255
Wilgis Herbert E. 34
Williams Gordon 345, 360
Wit Johan de 600
Woodham Roger Bucknall 363
Woods Christopher Matthew 361–363, 415
Wootten Edward 597, 598, 602
Wright Peter 41, 243, 250, 468, 479
„Wujek”, dyplomata 411
Wyspiańska-Galant Maria 98

Z
Zabawski Jan 170, 259, 270, 305, 341, 345, 

361, 362, 382, 391, 429, 433, 459, 477, 
530, 577

Zabawski Włodzimierz 118, 119
„Zesłaniec”, pracownik placówki RFN 351, 

360, 458
Zerolis John William 598, 607
Zieliński Jerzy 618
Zieliński Witold 390
Zolling Hermann 350
Zubko Zdzisław 483, 484, 490, 620
Żyła Jacek 28–30, 42, 347, 348, 349, 381, 

385, 418, 527, 538, 600, 607


