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Wstęp 

Prof. Franciszek Ziejka ur. w 1940 r. w Radłowie od momentu studiów polonistyki swoje życie 
zawodowe a nawet emerytalne związał z Uniwersytetem Jagiellońskim i Krakowem. Dzięki wielkiemu 
samozaparciu i pracowitości przebył, jak na owe czasy, w tempie ekspresowym całą ścieżkę naukową: 
magisterium (1963), doktorat (1971), habilitacja (1982), profesura (1991).  

Na Alma Mater również awansował po całej drabinie urzędów: wicedyrektor Instytutu 
Polonistyki (1989); dziekan Wydziału Filologicznego (1990-1993), prorektor ds. ogólnych 
(1993-1999); rektor (1999-2005).  

Od 2005 r. poświęcił się pracy społecznej, bowiem od tego roku aż do śmierci w 2020 r. był 
przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.  

Miał duże zasługi na polu krzewienia języka polskiego we Francji a nawet Portugalii. W latach 
1970-1973 był lektorem języka polskiego i wykładowcą literatury polskiej na Université de Provence 
Aix-Marseille I. W roku akademickim 1979/1980 zorganizował lektorat języka polskiego na 
Uniwersytecie Lizbońskim. W 1984 r. powrócił do Francji, by przez cztery lata w Paryżu nauczać 
języka i literatury polskiej w INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales). Kiedy 
został wydelegowany, INALCO funkcjonował w ramach struktury Nowej Sorbony, czyli Paryża III. 
Gdy zaś rozpoczynał pracę, instytucja INALCO odłączyła się od Sorbony i uzyskała status 
samodzielnego instytutu1. 

W trakcie przygotowywania się do pierwszego wyjazdu zagranicznego, Służba Bezpieczeństwa 
otoczyła ówczesnego asystenta intensywniejszym rozpracowaniem operacyjnym. Przed wyjazdem do 
Prowansji przeprowadzono z nim rozmowę sondażową. Nadzieję SB na pozyskanie go w charakterze 
jakiegoś tajnego źródła, spełzły na niczym. 

W trakcie przygotowania się do drugiego wyjazdu zagranicznego, do Lizbony, SB zastosowało 
standardową taktykę. Wezwano F. Ziejkę do urzędu paszportowego, gdzie oczekiwał na niego oficer 
wywiadu z Warszawy. Funkcjonariusz przeprowadził z nim rutynową rozmowę ostrzegawczą, w czasie 
której uprzedzano rozmówcę przed działalnością służb specjalnych państw kapitalistycznych a zarazem 
apelowano o godne reprezentowanie PRL na forum międzynarodowym. Pod koniec rozmowy oficer 
wyciągnął od F. Ziejki zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy faktu i treści tej rozmowy.  

To jednozdaniowe zobowiązanie posłuży kuglarzom esbeckim jako podkładka pod akt jego 
nominalnej rejestracji w charakterze kontaktu operacyjnego w pionie wywiadu cywilnego. Na tej 

1 Biłos P., Stulecie polskiego Paryża. 100 lat polonistyki na INALCO, w:  
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-piotr-bilos-stulecie-polskiego-paryza-100-lat-polonistyki-na-inalco/ 
(dostęp: 27 XII 2022). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%E2%80%99Aix-Marseille_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%E2%80%99Aix-Marseille_I
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fikcyjnej rejestracji zostanie potem wykreowana w buchalterii esbeckiej kilkuletnia historia rzekomej 
współpracy F. Ziejki z wywiadem na przestrzeni 1978-1989 r. 

Wraz z powstaniem IPN okazało się, że materiały dotyczące F.Ziejki – szczęśliwie ocalały. Od 
momentu udostępnienia ich stały się przedmiotem dwóch naukowych lustracji. Pierwszą lustrację 
przeprowadził w 2008 r. prof. Piotr Franaszek, ówczesny dyrektor Instytutu Historii UJ. Do jego 
referatu odniósł się w elaboracie prof. Franciszek Ziejka. Ten dwugłos został opublikowany w tym 
samym roku w „Alma Mater”, periodyku UJ. W dwugłosie sprawa rzekomej współpracy byłego rektora 
UJ profesjonalnie podjęta, uzyskuje należyte oświetlenie.  

Efekty tej lustracji sprowokowały dr. Filipa Musiała z Oddziału IPN w Krakowie, „gwiazdę 
wschodzącą” ipeenologii, do ponownego przebadania sprawy kontaktów F. Ziejki z SB. Już w 2010 r. 
opublikował wyniki swojego studium, w którym, w oparciu o banalną metodykę i powierzchowne 
analizy, uznał byłego Rektora UJ za świadomego współpracownika wywiadu cywilnego PRL. To swoje 
studium, kontr-lustracyjne, opublikował drugi raz w 2013 r. 

Przedkładana monografia składa się z dwóch asymetrycznych części. W pierwszej części, która 
pełni rolę uwertury, zreferuję Dwugłos. Natomiast w drugiej, zasadniczej części, odnosząc się 
krytycznie do kontr-lustracji F. Musiała, przeprowadzam profesjonalne, ale elementarne studium 
przypadku F. Ziejki w oparciu o podstawową bazę źródłową. 

Prof. Franciszek Ziejka zasługuje na kompleksową biografię „esbecką”. Jednak ta postulowana 
monografia przekracza formułę tego projektu, którego celem było definitywne oczyszczenie go od 
podejrzenia o naganne kontakty z wywiadem cywilnym w epoce PRL. 
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Część I: Pierwsza lustracja prof. Franciszka Ziejki 
 
 
 
 
 

Wstęp 
 
 
 W numerze setnym „Alma Mater”, kwartalniku wydawanym przez Uniwersytet Jagielloński, 
ukazały się dwa artykuły pod wspólnym tytułem Dwugłos o jednej teczce. W redakcyjnym 
wprowadzeniu zaznaczono, że zaprezentowano dwa niezmierne ciekawe teksty, ukazujące mechanizmy 
działania służb specjalnych. 
 Pierwszym był tekst ówczesnego Dyrektora Instytutu Historii UJ, prof. dr. hab. Piotra 
Franaszka pt. Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa2. Elaborat powstał jako reakcja 
Profesora na spekulacje o domniemanej współpracy prof. F. Ziejki z SB. By je przeciąć, Profesor 
postanowił upublicznić sprawę poprzez zrelacjonowanie zachowanych materiałów SB dot. byłego 
Rektora UJ. 
 Ocalałe materiały dotyczą relatywnie długiego okresu czasu: 1969-1990, który dla badacza 
stanowi sygnał ostrzegawczy przed powierzchowną ich lekturą i analizą. Postulat gruntowniejszej 
analizy mógł być spełniony pod warunkiem wysłuchania i uwzględnienia głosu drugiej strony, czyli 
głównego bohatera tej dokumentacji SB – prof. F. Ziejki. Były Rektor w odtworzeniu przeszłości, i to 
należy podkreślić, polegał nie tylko na zawodnej ludzkiej pamięci, ale na własnym dzienniku później 
częściowo opublikowanym. 
 Z uwagi na formułę periodyku oraz ograniczenia pojemności artykułu, prof. P. Franaszek nie 
mógł detalicznie i krytycznie zrelacjonować całości materiałów, dlatego skupił się na kluczowych 
momentach tzw. esbeckiej biografii k.o. „Zebu”. Do zreferowanych przez Profesora materiałów SB 
następnie odniósł się prof. F. Ziejka w opracowaniu3. 
 W tym przyczynku referując elaborat Profesora, będę nawiązywał do wyjaśnień byłego Rektora 
UJ. Kompletne wyjaśnienia prof. F. Ziejki przytoczę w drugiej części monografii. Do niezbędnego 
minimum ograniczę swoje dopowiedzenia. 
 
 

Rozpracowanie F. Ziejki pod kątem pozyskania do współpracy z SB 
 
 
 W orbicie szczególnego zainteresowania SB znalazł się mgr Franciszek Ziejka w maju 1969 r. 
w związku z jego wyjazdem do Francji w charakterze lektora języka francuskiego. Na tę okoliczność 
nacz. Wydz. III Dep. I sprawdził go w centralnym archiwum operacyjnym (Biuro „C”) i uzyskał 
odpowiedź, że zarejestrowano go 14 maja 1969 r. w Wydz. I Biura C MSW pod nr. 26274. 
 21 maja kpt. Stanisław Knapik z Wydz. III SB w Krakowie, „opiekun” UJ z ramienia bezpieki, 
sporządził notatkę o ówczesnym Magistrze, w której zawarł krótki biogram i nakreślił jego profil 
polityczny: »Był działaczem ZMW, a aktualnie jest czł.[onkiem] ZSL (w 1964 r. był delegatem na V 
Kongres ZSL), działa w Miejskim i Wojewódzkim Komitecie ZSL w Krakowie. Na UJ zachowuje się 

 
2 „Alma Mater” 100 (2008) 56-61. 
3 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, „Alma Mater” 100 (2008) 61-67. 
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pozytywnie. Tut.[ejszy] Wydział III-ci na w/w. nie posiada żadnych materiałów kompromitujących go 
politycznie. Figuruje w Wydz. I. Biura „C” do Nr. 26274. Odnośnie jego wyjazdu za granicę w celach 
naukowych zastrzeżeń nie wnosimy«. Jeden egzemplarz tej charakterystyki został przekazany do 
Departamentu I MSW a drugi do Departamentu II MSW4. 
 W następstwie zdarzeń mjr Stanisław Świętach zwrócił się 6 czerwca raportem do naczelnika 
Wydz. III. Dep. I o wyrażenie zgody na przeprowadzenie z F. Ziejką rozmowy wstępno-sondażowej. 
Rozmowę taką standardowo przeprowadzano przed wyjazdem osoby do krajów kapitalistycznych. W 
tym przypadku zachodziła dodatkowa okoliczność: F. Ziejka udawał się do Francji służbowo, w 
charakterze lektora języka polskiego, wytypowany przez »Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR«. SB w 
raporcie wyznaczyła sobie konkretne zadanie do zrealizowania w trakcie spotkania: »ustalenie 
możliwości operacyjnego wykorzystania go w związku z wyjazdem za granicę«56. 
 Do rozmowy sondażowej z F. Ziejką został wytypowany J. Mędrzycki, ale ostatecznie 
przeprowadził ją Juliusz Janczur, funkcjonariusz Dep. I MSW. W spotkaniu 14 czerwca uczestniczył 
kpt. S. Knapik z Krakowa, który je umówił. W notatce J. Janczur zaznaczył: »„Asystent” oczekiwał nas 
w bibliotece skąd zabraliśmy go na taras kawiarni „Cracovia”«7.  
 Prof. P. Franaszek lapidarnie zreferował raport z rozmowy i przytoczył następujący jej 
fragment: »W problematyce politycznej niezbyt zorientowany, nastawiony jest na działalność naukową. 
Związany z ruchem ludowym przyjął zadanie obserwacji, ale miał trochę wątpliwości co do zakresu tej 
pracy. Wyjaśniłem mu to bardziej szczegółowo, bo początkowo był przekonany, że zlecamy mu 
rozpracowanie całego Grenoble. (Z informacji uzyskanych od tow. Knapika – był już związany z naszą 
służbą). Ustaliliśmy, że interesują nas tylko jego obserwacje na temat słuchaczów (!) lektoratu. 
Jednocześnie wspomniałem, że będzie przecież obserwowany przez miejscowe władze i że nie żądamy 
od niego niczego więcej, jak tylko przechowywanie w pamięci swoich spostrzeżeń«. Koszt poczęstunku 
w kawiarni w wysokości 65 zł pokrył oficer MSW8.  
 Przypomnieć należy, że treść tej notatki jak i pozostałych w dokumentacji k.o. „Zebu” jest 
redakcyjną kreacją esbeków. Weryfikacja ich wartości, czy i na ile oddają obiektywny stan, wymagała 
dodatkowych badań, które wykraczały poza formułę przyjętą przez prof. P. Franaszka.  
 Na podstawie dostępnych wówczas materiałów, trudno było ustalić Profesorowi, czy F. Ziejka 
był wtedy już zarejestrowany jako kandydat na t.w.. Prof. P. Franaszek zauważył, że pierwsza 
wzmianka o jego statusie kandydata na t.w. pojawiła się w notatce informacyjnej, która pochodzi z lipca 
1972 r. Z właściwości tego dokumentu nie wynika, w jakim pionie została wytworzona, ale powstała 
na pewno w Warszawie. Podany jest numer archiwalny sprawy 11667/I K oraz numer rejestracji w 
Wydz. II Biura „C” (nr 3492) z dnia 30 VI 1972 r. Być może z tą rejestracją miał coś wspólnego Wydz. 
III Dep. I, który jest parafowany obok pieczęci wpływu ww. sprawy do Biura „C”9. Ale jeśli F. Ziejka 
był opracowywany operacyjnie pod względem kandydatury na t.w.10, to bynajmniej nie pionie I, w 
wywiadzie cywilnym; nomenklatura t.w. funkcjonowała wówczas w tzw. krajowej bezpiece, czyli we 
wszystkich pionach oprócz wywiadu cywilnego. 

 
4 IPN BU 001043/280, Insp. Wydz. III, kpt. S. Knapik, Informacja dot. n/w pomocniczego pracownika nauki, 
Kraków 21 V 1969, k. 8; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 57. 
5 IPN BU 001043/280, Mjr S. Świętach, Raport [do: Nacz. Wydz. III Dep. I MSW], Warszawa 6 VI 1969, k. 7. 
6 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 57n. 
7 IPN BU 001043/280, Mjr S. Świętach, Raport [do: Nacz. Wydz. III Dep. I MSW], Warszawa 6 VI 1969, k. 7. 
8 IPN BU 001043/280, J. Janczur, Notatka z rozmowy z „Asystentem”, Warszawa 20 VI 1969, k. 10; IPN BU 
001043/280, J. Janczur, Oświadczenie, Warszawa 26 VI 1969, k. 9; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w 
materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 58. 
9 IPN BU 001043/280, [Podpis nieczytelny], Notatka informacyjna z opracowania pod względem 
ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy kand. t.w., Warszawa 15 VII 1972, k. 6 
10 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 58. 
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 Następnie Profesor skonstatował: W roku 1975 do tych materiałów dołączono ankietę 
personalną Franciszka Ziejki, wciąż przypisując mu kategorię kandydata na tajnego 
współpracownika11. Jeśli ankieta została sporządzona na okoliczność rejestracji go w charakterze 
kandydata na t.w., to ten fakt nastąpił dopiero w 1975 r.12 Kwestia ta wymagała dalszych badań. Na 
podstawie tej ankiety i innych dostępnych wówczas papierów nie można było ustalić, w którym pionie 
nastąpiła ta rejestracja: II czy III (I i IV należy wykluczyć). Najprawdopodobniej rejestracja nastąpiła 
w pionie III, który miał w zabezpieczeniu operacyjnym uczelnie. 
 Z zapisu przeprowadzonej rozmowy z esbekami w dniu 14 czerwca 1969 r. wynika, że F. Ziejka 
ubiegał się przed rokiem o wyjazd do Lyonu, ale nie doszedł on do skutku. Następny wyjazd, ten do 
Grenoble – także nie doszedł do skutku. Na horyzoncie pojawił się kolejny wyjazd do Francji, w 1970 
r., na okres jednego roku, z delegacji Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Tak wynika z 
korespondencji Biura „C” skierowanej do Dep. I MSW. Wywiad cywilny zgodnie z zarządzeniem 
MSW z 1966 r. miał 5 dni na sformułowanie ewentualnych zastrzeżeń odnośnie do tego wyjazdu13.  
 Zastrzeżeń nie sformułowano, ale Dep. I zwrócił się w maju 1970 r. do nacz. Wydz. III SB w 
Krakowie z zapytaniem o kontynuację sprawy F. Ziejki w związku z trzecią próbą wyjazdu, 
przypominając, że »pracownik tut. Wydziału oraz przedstawiciel Waszego tow. Knapik przeprowadzili 
rozmowę operacyjną i ustalili kontynuowanie spotkań szkoleniowych z w/w«14. Nie ma w zachowanych 
papierach dowodów na kontynuację tego wątku. 
 Kolejna notatka pochodzi z czerwca 1972 r. i sporządził ją insp. Wydz. III Dep. I. Dowiadujemy 
się z niej, że trzecia próba wyjazdu do Francji doszła do skutku i F. Ziejka prowadził lektorat języka 
polskiego oraz wykładał literaturę polską – konkretnie w: Université de Provence Aix-Marseille I w 
1970-1973. Od 1971 r. już jako doktor. Oto treść całej notatki: »W/wym. został wytypowany na lektora 
j. polskiego do Uniwersytetu we Francji. Z powyższych przyczyn przeprowadzono rozmowę operacyjną. 
Z prowadzenia rozpracowania Wydz. III Dep. I zrezygnował z powodu uplasowania Ziejki na 
Uniwersytecie prowincjonalnym i braku możliwości wywiadowczych przez w/wym. Materiały 
postanowiono przekazać do Biura „C”«. Dwa dni później materiały trafiły do Biura „C”15. Prof. 
P Franaszek przytoczył tę notatkę w całości bez przeprowadzania analizy dot. jej obiektywnej 
wartości16 z uwagi na formułę przyjętą w swoim przyczynku. 
 
 

Nominalna rejestracja przez wywiad PRL w charakterze k.o. 
 
 
 Następna próba skaperowania F. Ziejki przez SB w charakterze tajnego informatora wywiadu 
zaistniała w związku z jego wyjazdem do Lizbony. Przed organizacją spotkania oficera wywiadu z nim, 
zast. nacz. Wydz. III Dep. I zwrócił się 3 czerwca 1978 r. do samodzielnej sekcji ewidencji Dep. I z 
formalnym zapytaniem o jego status. Z pieczęci przybitej 6 czerwca wynika, że F. Ziejka nie był 
rejestrowany w kartotece Dep. I MSW17. 

 
11 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 59. 
12 IPN BU 001043/280, [Podpis nieczytelny], Ankieta personalna Franciszek Ziejka, [bm.], 21 X 1975, k. 2. 
13 IPN BU 001043/280, Nacz. Wydz. I, ppłk K. Piotrowski, Zawiadomienie [do: Nacz. Wydz. III Dep. I MSW], 
Warszawa 19 II 1970, k. 12.  
14 IPN BU 001043/280, Zast. nacz. Wydz. Dep. I MSW, ppłk T. Fiecko, Nacz. Wydz. III KWMO w Krakowie, 
Warszawa 2 V 1970, k. 11. 
15 IPN BU 001043/280, St. insp. Wydz. III Dep. I MSW, ppłk H. Bosak, Notatka końcowa dot. ob. PRL Ziejka 
Franciszek…, Warszawa 27 VI 1972, k. 13.  
16 IPN BU 001043/280, P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 58. 
17 AIPN BU 02014/41, Karta E-15 dot. F. Ziejka, Warszawa 3 VI 1978, k. 9-10. 
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 Spotkanie z funkcjonariuszem Dep. I MSW zaaranżowano 23 czerwca 1978 r. w Wydziale 
Paszportów w Krakowie, który, jak wiadomo, był częścią SB. Oficer wywiadu cywilnego PRL, ppor. 
Janusz Skowroński, przedstawił mu się jako „Groński”. Esbek na końcu spotkania fortelem wydobył z 
rozmówcy własnoręcznie sporządzone zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy faktu i treści rozmowy. 
Mając w ręku ten papier, esbek mógł sobie pofolgować i dowolnie pod względem treści uprofilować 
notatkę, ale z dochowaniem szablonowej formy przewidzianej dla raportu na okoliczność pozyskania. 
Esbek uprofilował w notatce relację z rozmowy ostrzegawczo-sondażowej – w relację z rozmowy 
werbunkowej F. Ziejki: »Zasadniczym celem rozmowy z kandydatem było rozpoznanie jego osoby, 
określenie jego możliwości wywiadowczych w przypadku wyjazdu do Portugalii oraz pozyskanie do 
współpracy z wywiadem PRL w charakterze kontaktu operacyjnego«. Nadając notatce postać raportu 
werbunkowego, funkcjonariusz stwierdził na końcu: »Zostanie opracowany i wdrożony plan 
przeszkolenia k.o. oraz przygotowana instrukcja wyjazdowa, którą podpisze«18.  
 Zakłócając nieco tok elaboratu F. Ziejki, warto przytoczyć jego komentarz do tej konkluzji: 
Mimo że nigdy nie powstał ani nie został wdrożony plan takiego przeszkolenia mnie na 
współpracownika wywiadu, a także – że nigdy nie podpisałem jakiejkolwiek instrukcji wyjazdowej, 
okazuje się, że kolejni moi „opiekunowie” traktowali mnie jako „swojego” człowieka19. F. Ziejka w 
swoim ustosunkowaniu się do raportu J. Skowrońskiego trafnie oddał atmosferę tej, w istocie, rozmowy 
ostrzegawczej oraz okoliczności wyłudzenia od niego przez esbeka oświadczenia o zachowaniu w 
tajemnicy faktu i treści rozmowy sondażowej. 
 W oparciu o ten raport J. Skowroński doprowadził do rejestracji F. Ziejki w annałach wywiadu 
cywilnego w charakterze kontaktu operacyjnego (k.o.) 15 lipca pod nr. 12470 o krypt. „Zebu”20. 
Rejestracja w ogólnej kartotece Biura „C” MSW nastąpiła dwa dni później pod nr. 5323021.  
 
 

Pozorowanie kontynuacji współpracy 
 
 
 Jako że wyjazd do Lizbony opóźnił się o rok, w mieszkaniu prywatnym Ziejków 
nieoczekiwanie zjawił się 1 października 1979 r. ppor. Lech Aleksiewicz – rzekomo powołujący się na 
„Grońskiego” 22. Według F. Ziejki, który nie przyjął jego oferty nieoficjalnej pomocy, przedstawił się 
jako pracownik Ministerstwa Nauki i przyjechał poinformować go, że wszelkie formalności zostały 
dopełnione i za dwa tygodnie powinien wyjechać do Lizbony w charakterze lektora języka polskiego23. 
 Skoro spotkanie odbyło się pod przykryciem, to L. Aleksiewicz nie mógł się powoływać na 
„Grońskiego”, gdyż zdekonspirowałby siebie. Funkcjonariusz nie tyle usiłował pozyskać F. Ziejkę do 
współpracy, ile podtrzymać kontakt operacyjny i doprowadzić do tzw. materializacji nominalnej czyli 
zarejestrowanej współpracy. Ponieważ tego nie osiągnął, toteż w powstałej sytuacji próbę tzw. 
dowerbowania „Zebu” odłożono na niedaleką przyszłość i scedowano na punkt operacyjny w Lizbonie. 
Lecz, aby stworzyć wrażenie kontynuacji zawiązanej współpracy, w raporcie zapisano, że F. Ziejka nie 

 
18 AIPN BU 02014/41, Mł. Insp. Wydz. III Dep. I, ppor. J. Skowroński, Raport o pozyskanie w charakterze 
kontaktu operacyjnego krypt. „Zebu”, Warszawa 26 VI 1978, k. 16-21; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w 
materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 59. 
19 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 62. 
20 AIPN BU 02014/41, Ppor. J. Skowroński, Postanowienie o założeniu teczki kontaktu operacyjnego, Warszawa 
15 VII 1978, k. 8. 
21 AIPN BU 02014/41, Karta E-15 dot. F. Ziejka, Warszawa 17 VII 1978, k. 11-12. 
22 AIPN BU 02014/41, Mł. insp. Wydz. III Dep. I MSW, ppor. L. Aleksiewicz, Raport ze spotkania z k.o. „Zebu” 
w dn. 1.10.1979 r., Warszawa 3 X 1979, k. 23-27; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby 
Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 59. 
23 Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 63. 
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zostanie dowerbowany, ale przejęty „na kontakt” przez oficera funkcjonującego w ambasadzie pod 
przykryciem stanowiska dyplomatycznego. 
 Do takiej próby przejęcia go na kontakt wywiadu „z pozycji placówki” miało dojść w 
listopadzie. F. Ziejka był wtedy wykładowcą na Uniwersytecie Lizbońskim (1979-1980), gdzie 
zainicjował lektorat języka i kultury polskiej.  
 Według materiałów SB funkcjonariusz wywiadu o ps. „Grzegorz” zaprosił F. Ziejkę na obiad 
26 listopada 1979 r. i miał z nim rozpocząć rozmowę rzekomo po wymianie haseł. Na tym spotkaniu 
ówczesny Doktor miał przekazać informację o poznanych wcześniej w Lizbonie dwóch osobach: ks. 
Jerzym Palce i Barbarze Hlibowickiej. Po lekturze raportu ze spotkania „Grzegorza” z F. Ziejką, 
nadzorujący pracę wywiadu w centrali po linii Wydz. III – jego naczelnik podjął decyzję »o podjęciu 
działań w celu sprawdzenia tych osób«24. W zachowanych materiałach nie ma kontynuacji tego wątku 
sprawy25. 
 Zupełnie inaczej wyglądało spotkanie z perspektywy F. Ziejki w świetle jego wspomnień oraz 
zapisów jego dziennika. W tym dniu, 26 listopada, rzeczywiście pojawił się w ambasadzie po odbiór 
czterech powielonych lekcji i zaprosił E. Spyrę na uroczystość inauguracji kursu lektoratu języka 
polskiego na Uniwersytecie w Lizbonie w dniu 4 grudnia. Zaś pisemny raport E. Spyry o rzekomym 
wspólnym obiedzie w restauracji koło wieży Belem, w czasie którego miał go poinformować o 
Barbarze Hlibowickiej i ks. J. Palce, F. Ziejka dokumentnie falsyfikuje, cytując dłuższy fragment z 
dziennika. Konkludując papierową relację E. Spyry, skonstatował Dalszy ciąg wywodów tego pana o 
obiedzie i toczonej rzekomo w jego czasie rozmowy o księdzu Palce i Barbarze Hlibowickiej jest 
własnym jego „uzupełnieniem” krótkiej naszej rozmowy o lektoracie26. 
 Jeśli chodzi o wzmiankę w raporcie E. Spyry o Barbarze Hlibowickiej, F. Ziejka dopowiedział: 
Spyra pisze, że poinformowałem go o jej pobycie w Lizbonie. Dziwne, że zapomniał dodać, iż to on 
właśnie, w tydzień po moim przyjeździe do Lizbony, wysłał po nią z ambasady samochód na lotnisko! 
A także, że samochód ten zawiózł ją bezpośrednio do wynajętego dla niej przez ambasadę mieszkania 
w Algès! Obie te informacje znajdują się w moim „dzienniku”27. 
 Jeśli chodzi o wzmiankę w raporcie E. Spyry o Barbarze Hlibowickiej, F. Ziejka dopowiada: 
Spyra pisze, że poinformowałem go o jej pobycie w Lizbonie. Dziwne, że zapomniał dodać, iż to on 
właśnie, w tydzień po moim przyjeździe do Lizbony, wysłał po nią z ambasady samochód na lotnisko! 
A także, że samochód ten zawiózł ją bezpośrednio do wynajętego dla niej przez ambasadę mieszkania 
w Algès! Obie te informacje znajdują się w moim „dzienniku”28. 
 Po powrocie F. Ziejki do kraju nie podjęto próby nawiązania z nim kontaktu z pozycji centrali 
wywiadu. Tak tę sytuację zreferował prof. P. Franaszek. Z Franciszkiem Ziejką nie podjęto rozmów po 
jego powrocie do kraju (co zazwyczaj czyniono w takich przypadkach). Stało się to przedmiotem 
krytycznych uwag naczelnika wobec oficerów SB Ledera i Cebuli, którzy musieli przyznać, że: 
»zaniedbano sprawy«29. Raport ppor. M. Ledera, w którym znajduje się wzmianka o tym, pochodzi z 
12 marca 1982 r.30 Wprawdzie sam raport dotyczy F. Ziejki, niemniej jednak pretensje kierowane pod 
adresem ww. oficerów odręcznymi wpisami dwóch różnych funkcjonariuszy centrali nie tylko jego 
dotyczą. 

 
24 AIPN BU 02014/41, „Grzegorz”, Raport Operacyjny Nr 5  ze spotkania z Kontaktem Operacyjnym  ps. „Zebu”, 
Lizbona 26 XI 1979, k. 28-30. 
25 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 59. 
Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 64. 
27 J.w. 
28 J.w. 
29 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 59. 
30 AIPN BU 02014/41, Insp. Wydz. III Dep. I, ppor. M. Leder, Raport dot. nawiązania kontaktu z k.o. ps. „Zebu”, 
Warszawa 12 III 1982, k. 31-33. 
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 W związku z tym raportem prof. P. Franaszek dodaje: Nie ma również dowodów na 
zrealizowanie zamiaru zwerbowania Franciszka Ziejki jako tajnego współpracownika do 
„kontrolowania” cudzoziemców przyjeżdżających służbowo do UJ, a zwłaszcza uczestników Letniego 
Kursu Języka i Kultury Polskiej, chociaż noszono się z takim zamiarem31. W raporcie chodziło nie o 
zwerbowanie F. Ziejki w charakterze t.w. (taka kategoria w wywiadzie nie funkcjonowała nigdy), ale 
o kontynuację współpracy z wywiadem cywilnym na terenie kraju na rzeczonym odcinku. 
 Po trzyletniej przerwie w kontaktach, która wyłania się z dokumentacji k.o. „Zebu”, kolejna 
symulacja kontynuacji współpracy F. Ziejki z wywiadem, wtedy już doktora habilitowanego, nastąpiła 
14 kwietnia 1985 r., w trakcie jego trzyletniego kontraktu z paryską Sorboną w charakterze lektora 
języka polskiego.  
 E. Spyra, wtedy wicenaczelnik Wydz. III Dep. I – jak to wynika z jego notatki – najpierw 
odebrał F. Ziejkę na dworcu centralnym PKP w Warszawie a następnie pożegnał go w restauracji na 
lotnisku Okęcie. W sporządzonej notatce po „zaplanowanym” operacyjnym spotkaniu zawarł listę 
zadań wywiadowczych, które rzekomo w trakcie rozmowy przyjął F. Ziejka do realizacji we Francji32. 
 F. Ziejka przedstawił całkowicie odmienną wersję tego przygodnego spotkania. E. Spyra 
przysiadł się do niego w barze lotniska Okęcie. Oświadczył mu, że leci służbowo do Madrytu. Udając 
znajomego sprzed lat, zagadnął F. Ziejkę o jego naukowe przedsięwzięcia i charakter pracy w Paryżu. 
Te informacje przetworzył i sformatował w szablon raportu operacyjnego. Jako że w notatce po 
spotkaniu ze współpracownikiem nie mogło zbraknąć informacji o zadaniach przekazanych do 
wykonania, zmyślone dołączył je na końcu. Zawarł w raporcie również instrukcję, którą rzekomo 
przekazał F. Ziejce na spotkaniu odnośnie do sposobu nawiązania łączności z nim przez oficerów w 
Paryżu: nawiązanie łączności miało nastąpić telefonicznie z inicjatywy funkcjonariusza wywiadu 
uplasowanego pod przykryciem pracownika wydziału kulturalno-naukowego ambasady na hasło: 
»pozdrowienia od Eugeniusza z Warszawy«33. 
 W ocalałej dokumentacji nie ma żadnej wzmianki o spotkaniu w Paryżu z funkcjonariuszem 
wywiadu w tym „wywoławczym i operacyjnym trybie”. Owszem, doszło do spotkania z oficerem 
rezydentury o pseud. „Svens”, ale w trybie pod przykryciem podczas pobytu F. Ziejki w ambasadzie 
28 lutego 1986 r., gdzie pojawił się wskutek inicjatywy innego pracownika rezydentury wywiadu 
funkcjonującego pod przykryciem w tej samej placówce dyplomatycznej34. Prof. P. Franaszek 
zrelacjonował okoliczności i samo spotkanie tymi słowy: …osobą pośredniczącą był kolejny pracownik 
wywiadu PRL zakonspirowany pod kryptonimem „Mobis”, formalnie zatrudniony w wydziale 
naukowo-technicznym ambasady. Pretekstem do spotkania, czyli legendą – jak nazywano to w żargonie 
esbeckim, było poznanie warunków przyjęć stypendystów do INALCO [Institut National des Langues et 
Civilisations]. Spotkanie było krótkie, a jego celem było raczej ustalenie kolejnego, które na prośbę 
Franciszka Ziejki miało się odbyć po jego powrocie z Polski, gdzie udawał się na święta Wielkiej Nocy35.  
 Nie ma w dokumentacji żadnego śladu, żeby „umówione” spotkanie odbyło się po Wielkiej 
Nocy. Gdyby odbyło się, bez wątpienia na tę okoliczność powstałaby notatka esbecka.  
 
 

 
31 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 59. 
32 AIPN BU 02014/41, E. Spyra, Raport Operacyjny z przeprowadzonej rozmowy z KO ps. „Zebu” w dniu 14 IV 
85, Warszawa 23 IV 1984 [przeoczenie, ma być 1985 – B.G.], k. 34-37; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w 
materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 60. 
33 AIPN BU 02014/41, E. Spyra, Raport Operacyjny z przeprowadzonej rozmowy z KO ps. „Zebu” w dniu 14 IV 
85, Warszawa 23 IV 1984 [przeoczenie, ma być 1985 – B.G.], k. 34-37; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w 
materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 60. 
34 AIPN BU 02014/41, „Svens”, Raport dot. nawiązania kontaktu z KO „Zebu”, Paryż 4 III 1986, k. 38-41. 
35 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 60. 
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Inscenizacja przekazania „na kontakt” nowego funkcjonariusza 
 
 W dokumentacji SB znajduje się raport z następnego spotkania „operacyjnego”, które odbyło 
się po dwóch latach, w lipcu 1987 r., w krakowskiej kawiarni Wiedeńska. Na scenie pojawił się znany 
esbek E. Spyra – już jako naczelnik Wydz. III Dep. I. w towarzystwie kpt. Andrzeja Ożgi. Rozmowa 
toczyła się wokół spraw półoficjalnych; np. rozmawiano o następcy F. Ziejki w INALCO. Jednak 
naczelnik skonfigurował raport tak, by pozostawić wrażenie, że było to spotkanie przekazaniowe; że 
przekazał F. Ziejkę na kontakt oficera kpt. Andrzeja Ożgi (ps. „Seiner)36. Jeśli było to spotkanie 
przekazaniowe, to gdzie w papierach jest obligatoryjna notatka kpt. Andrzeja Ożgi? Gdzie mowa o 
ciągłości współpracy?  
 W relacji F. Ziejki było to spotkanie okazjonalne, które E. Spyra zaproponował mu w 
przeddzień, pod legendą, że udaje się do Zakopanego z przyjacielem i zatrzymają się na kilka godzin 
w Krakowie. Nie podejrzewając niczego, poszedłem na to spotkanie, które – jak się okazuje z raportu 
„płk. Spyry” – było rzekomo przekazaniem „opieki” nade mną w Paryżu towarzyszącemu mu 
osobnikowi, którym – jak wynika z tego raportu – był kpt Andrzej Ożga. Spotkanie miało charakter 
jawny i E. Spyra przedstawił A. Ożgę już jako nominowanego wicekonsula w konsulacie w Paryżu. 
Jednak F. Ziejka podejrzewając, że Andrzej Ożga może być funkcjonariuszem tajnych służb PRL, w 
trakcie czterech lat pobytu w Paryżu ani razu nie odwiedził Konsulat37. 
 F. Ziejka mógł sobie pozwolić na tak demonstrowaną niezależność, bowiem od 1982 r. był już 
doktorem habilitowanym. Ale ta niezależność była zapewne solą oku wywiadu. Stąd w relacji prof. 
P. Franaszka kpt. A. Ożga (używając w dokumentach pseudonimu „Seiner”) zjawił się niespodziewanie 
pod koniec lutego 1988 roku w mieszkaniu Ziejki w Paryżu, wyrażając pretensje w związku z 
niestawieniem się profesora na spotkanie w konsulacie polskim. Franciszek Ziejka nie dał się zastraszyć 
i w odpowiedzi na stawiane zrzuty stwierdził, że to pracownicy SB nie wywiązali się z obietnicy 
„załatwienia” taniego pokoju w stacji Polskiej Akademii Nauk przy rue Laurisston, do czego się 
zobowiązali w Krakowie, w obecności oficera „Grzegorza” (chodzi prawdopodobnie o Eugeniusza 
Spyrę)38. 
 Jeśliby F. Ziejka artykułował jakieś pretensje, to jedynie pod adresem pracowników Konsulatu, 
a nie wywiadu. Pretensje skierowane do pracownika Konsulatu przeadresowano na pretensje 
skierowane do wywiadu. Kpt. Andrzej Ożga, działając zapewne pod presją instrukcji otrzymanej z 
centrali MSW, zjawił się niezapowiedziany w mieszkaniu F. Ziejki. Dlaczego wywiad zdecydował się 
na tak karkołomny krok? Dlatego, ponieważ F. Ziejka z tym rokiem akademickim kończył pobyt 
zagraniczny.  
 Raport oficera wywiadu pokrywa się z relacją F. Ziejki tylko w jednym punkcie: odnośnie do 
okoliczności wizyty. Relacje odnośnie do treści raportu, znajdują się na antypodach. F. Ziejka nie 
zdawał sobie sprawy z tego, że rozmawia z funkcjonariuszem wywiadu39. Wersję F. Ziejki 
mimochodem potwierdza „Seiner” w tym miejscu swojego raportu: »Stwierdził [Ziejka], że nigdy nie 
zobowiązywał się do współpracy, a jedynie do pewnych, ograniczonych, form konsultacji. Współpraca 
w dosłownym tego słowa znaczeniu nie mieści się w jego kategoriach moralno-społecznych. Jest on 

 
36 AIPN BU 02014/41, Płk. E. Spyra, Raport operacyjny dot. spotkania z „Zebu” w dniu 1987.07.11, Warszawa 
13 VII 1987, k. 42-43; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 60; 
F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 64. 
 
38 AIPN BU 02014/41, „Seiner”, Raport ze spotkania kolejnego z K.O. ps. „Zebu”, Paryż 12 III 1988, k. 50-53; 
P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 60. 
39 Dosłownie: »Jest on typowym naukowcem i katolikiem praktykującym. Postawę taką reprezentował podczas 
rozmowy z oficerem w kraju«. AIPN BU 02014/41, „Seiner”, Raport ze spotkania kolejnego z K.O. „Zebu”, 
Paryż 23 II 1988, k. 44-49; F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 64. 
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typowym naukowcem i katolikiem praktykującym. Postawę taką zaprezentował podczas rozmów z 
oficerem w kraju. Nie wyraził zgody na spotkania „na mieście”«40. Jeśli rzeczywiście padły takie słowa 
z ust F. Ziejki, to znaczy, że kierował je do przedstawiciela Konsulatu a nie do funkcjonariusza 
wywiadu. Ten zaś z rozmowy jawnej stworzył raport rzekomo z rozmowy konspiracyjnej. 
 Ponowna próba, podjęta dwa tygodnie później przez tego samego oficera, przejęcia F. Ziejki 
„na kontakt z pozycji placówki” nie powiodła się, co nie przypadło do gustu rezydentowi wywiadu 
„Gaston”. Zwłaszcza, że „Seiner” we wnioskach raportu uznał za niecelowe dalsze spotkania z Ziejką, 
sugerując jednocześnie, aby raczej pomyśleć o werbunku następcy Ziejki w INALCO w Paryżu41. 
 
 

Zamknięcie sprawy krypt. „Zebu” 
 
 
 Według zachowanych materiałów SB dwa ostatnie spotkania z funkcjonariuszem wywiadu 
zaistniały w kraju: we wrześniu i w listopadzie 1988 r. w kawiarni Sukiennice w Krakowie z innym 
oficerem wywiadu, por. Leszkiem Okulskim. F. Ziejka po przekazaniu informacji interesujących 
interlokutora, miał nalegać, by »nie traktować go jako informatora czy osobę, której zleca się 
wykonywanie konkretnych zadań«42.  
 Wywiad cywilny odpuścił sobie kontynuację sprawy F. Ziejki po tym, jak 8 października 
1988 r. odbył on spotkanie z francuskim attaché wojskowym Gillesem Galletem43. Prof. P. Franaszek 
skonstatował na tę okoliczność: Zaniepokojenie SB spowodowane tym zdarzeniem było na tyle 
poważne, że 4 listopada Inspektorat I krakowskiej SB, czyli delegatury wywiadu MSW, zainstalował 
podsłuch w domowym aparacie telefonicznym Franciszka Ziejki. Sprawa otrzymała kryptonim „Faza”. 
Operację zakończono 5 grudnia, prawdopodobnie nie uzyskując żadnych wartościowych dla wywiadu 
informacji44. 
 Sprawę F. Ziejki definitywnie zamknięto 17 lutego 1989 r. i przekazano do archiwum Dep. I45. 
Na tę okoliczność w tym samym dniu sporządzono bilans wydatków z funduszu operacyjnego46. 
  

 
40 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 60. 
41 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 60. 
42 AIPN BU 02014/41, Insp. Wydz. III Dep. I MSW, por. L. Okulski, Raport z rozmowy z KO krypt. „Zebu”, 
Warszawa 14 IX 1988, k. 54-58; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., 
s. 60.  
43 AIPN BU 02014/41, Insp. Wydz. III Dep. I MSW, por. L. Okulski, Raport z kolejnego spotkania z KO „Zebu”, 
Warszawa 7 XI 1988, k. 60-62.  
44 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 61. 
45 AIPN BU 02014/41, Insp. Wydz. III Dep. I MSW, por. L. Okulski, Postanowienie o zakończeniu i przekazaniu 
sprawy do archiwum Dep. I , Warszawa 17 II 1989, k. 64-65. 
46 AIPN BU 02014/41, Insp. por. L. Okulski, Notatka dot. wydatków funduszu operacyjnego w sprawie kryptonim 
„Zebu” nr rej. 12470, Warszawa 17 II 1989, k. 63; P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby 
Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 60.  



14 
 

Część II: Anty- i Lustracja prof. Franciszka Ziejki 
 
 
 
 
 

Wstęp 
 
 
 W 2010 r. ówczesny doktor Filip Musiał opublikował w Zeszytach Historycznych WiN, w 
tomie poświęconym Januszowi Kurtyce, obszerny artykuł pt. Pomiędzy tajną współpracą a jej 
zaprzeczeniem. Trzeci głos w sprawie kontaktu operacyjnego „Zebu”47. Miał on wtedy status 
niesamodzielnego pracownika nauki. Status samodzielnego pracownika nauki uzyskał w momencie 
zatwierdzenia swojej habilitacji w 2011 r. Osiągając ten status swój artykuł w niezmienionej postaci 
przedrukował w 2013 r. w zbiorze przyczynków wydanych pod swoją redakcją pt. Osobowe środki 
pracy operacyjnej. Zagadnienia źródłoznawcze48. W tym elaboracie będę się odnosił do wersji artykułu 
z 2013 r. 
 Tytuł przyczynku F. Musiała sam w sobie nie jest trafny, jako że elaborat nie jest trzecim 
głosem w sprawie, ale drugą lustracją, weryfikującą pierwszą lustrację. Usprawiedliwione jest zatem 
traktowanie go jako opracowanie kontrlustracyjne.  
 Ponadto tytuł przyczynku nie ma charakteru sprawozdawczego bowiem jest węższy niż materia 
opracowania: Autor relacjonuje w nim całą historię kontaktów Franciszka Ziejki z SB a nie tylko z 
wywiadem cywilnym PRL w charakterze k.o. „Zebu”.  
 Po trzecie, tytuł narusza zasady logiki, bowiem kreuje przestrzeń nicości, którą w dodatku 
usiłuje zagospodarować trzecim głosem. Nie ma bowiem żadnej przestrzeni między obiektywnym 
faktem a jego zaprzeczeniem. Jakaś przestrzeń istnieje, ale np. między faktem nominalnej rejestracji w 
charakterze tajnego współpracownika a zaprzeczeniem faktycznej współpracy przez nominalnie 
zarejestrowanego. 
 W uwagach wstępnych F. Musiał wytknął prof. P. Franaszkowi, że w swoim sprawozdaniu nie 
posunął się do krytycznej analizy czy głębszej interpretacji dokumentacji i uchylił się od zadania 
postawienia istotnych pytań rodzących się podczas lektury materiałów SB dot. F. Ziejki. A tzw. 
Dwugłos uznał za próbę prześlizgnięcia się po problemie i rozmycia go. Przyczynę w takim 
potraktowaniu zagadnienia dostrzegł w pozycji byłego Rektora UJ: [Jego] pozycja osiągnięta w życiu 
publicznym sprawiła, że dotychczasowy sposób przedstawiania dokumentacji dotyczącej prof. Ziejki 
rozmija się z rzeczywistością historyczną. Te wyartykułowane przez niego uchybienia uzasadniają 
konieczność ponownego przebadania kazusu F. Ziejki. Autor postanowił im zaradzić przez 
źródłoznawczą analizę dokumentacji dot. Lustrowanego, którą, nota bene, zredukował do swoiście 
pojmowanej pragmatyki pracy operacyjnej SB49.   
 W odróżnieniu od poprzedniego elaboratu, w którym zachowałem postawę sprawozdawcy, w 
tym przeprowadzam krytykę zastosowanej metody i ustaleń F. Musiała.  
  

 
47 32-33 (2010) 749-784. 
48 Kraków 2013, s. 63-99. 
49 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem. Trzeci głos w sprawie kontaktu operacyjnego 
„Zebu”, s. 63-99, w: Osobowe środki pracy operacyjnej. Zagadnienia źródłoznawcze, red. F. Musiał,  Kraków 
2013, s. 64. 

http://chamo.bg.ug.edu.pl:8080/lib/item?id=chamo:1463806&fromLocationLink=false&theme=BUG
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I. Wstępne rozpracowanie F. Ziejki 
 
 
 
 
 
Teksty 
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AIPN BU 02014/41, Insp. Wydz. III KW MO, Informacja dot. n/w. pomocniczego pracownika nauki, 
Kraków 21 V 1969, k. 14. 

 
Nie ustalono autora wpisu i podpisu po lewej stronie u górze. 
  



17 
 

AIPN BU 02014/41, Mjr S. Świętach, Raport o zezwolenie na przeprowadzenie rozmowy 
wstępno-sondażowej z ob. Ziejka Franciszkiem, Warszawa 6 VI 1969, k. 13. 
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Refleksje historyczno-krytyczne  
 
 
 Bez zgody SB żaden pracownik nauki, oficjalnie delegowany przez uczelnię a nawet typowany 
przez PZPR, nie mógł wyjechać do krajów kapitalistycznych. Zanim Biuro Paszportów MSW wydało 
mu taką zgodę, obligatoryjnie zwracało się Wydziału Paszportów w Krakowie o wiążącą opinię, którą 
zasięgano w odpowiednim urzędzie, w tym przypadku w Wydz. III SB. W jego gestii znajdowało się 
tzw. zabezpieczenie operacyjne wyższych uczelni Krakowa na czele z Uniwersytetem Jagiellońskim. 
To dlatego w charakterystyce przesłanej do Wydz. III Dep. II i przekazanej również Wydz. III Dep. I 
MSW, autorstwa kpt. S. Knapika, znalazło się to sformułowanie: »Odnośnie jego wyjazdu za granicę 
w celach naukowych zastrzeżeń nie wnosimy«. 
 Kpt. Stanisław Knapik był ówcześnie „opiekunem” UJ. Temu osobnikowi sporo miejsca 
poświęcił prof. Piotr Franaszek w monografii o rozpracowywaniu UJ przez SB50. W nomenklaturze 
operacyjnej „opiekunowie” uczelni byli funkcjonariuszami obiektowymi, albowiem jednocześnie 
prowadzili Sprawę Obiektową założoną na konkretną uczelnię, w tym przypadku na UJ o krypt. 
„Jagiellończyk”.  
 Były funkcjonariusz SB, związany przez cały okres pracy w SB z pionem III a nawet 
awansowany do Dep. III, stwierdził w rozmowie ze mną, że oficerów przydzielonych do wyższych 
uczelni ich kierownictwo traktowało jako opiekunów z ramienia władz i utrzymywało z nimi poprawne 
stosunki. Oficerowie ci posiadali szeroką gamę kontaktów służbowych i półoficjalnych. Wykorzystując 
ich wpływy i możliwości, załatwiano niektóre sprawy nieosiągalne w normalnym trybie. Niekiedy byli 
nawet wciągani jako stronnicy zwalczających się obozów na uczelni51. P. Franaszek w monografii 
stwierdził, że kpt. S. Knapik był osobą bardzo dobrze rozpoznawalną przez pracowników 
Uniwersytetu52. 
 Z dokumentacji operacyjnej dowiadujemy się, że F. Ziejka stanął w 1969 r. przed drugą szansą 
wyjazdu do Francji. Pierwsza nie doszła do skutku. Za drugim razem był to wyjazd do Grenoble, a nie 
jak podaje F. Musiał – na Uniwersytet w Aix-en-Provence (w pobliżu Marsylii)!53 Drugi wyjazd też nie 
doszedł do skutku. Franciszek Ziejka wyjechał do Francji dopiero w trzecim podejściu, w 1970 r. – 
właśnie na Uniwersytet w Aix-en-Provence. 
 W trakcie przygotowań do drugiego podejścia, SB postanowiła przeprowadzić z nim rozmowę 
sondażową, precyzyjnie: »wstępno-sondażową«. W związku z nią F. Musiał ex cathedra postawił 
bałamutną tezę, nie popartą żadnymi dowodami: Funkcjonariusze pionu I SB planowali zwerbować 
Ziejkę do współpracy, identyfikując go jako kandydata na TW54. Po pierwsze, w wywiadzie cywilnym 
PRL nigdy nie funkcjonowała nomenklatura kandydata na t.w. czy t.w.; te kategorie funkcjonowały 
wówczas w tzw. krajowej bezpiece, czyli we wszystkich pionach oprócz wywiadu cywilnego. Wywiad 
cywilny miał własne nazewnictwo na oznaczenie tajnych informatorów: agent, kontakt operacyjny 
(k.o.), kontakt informacyjny (k.i.). Faktem jest, że k.o. w wywiadzie był ekwiwalentem t.w. w krajowej 
bezpiece. 
 Po drugie nieprawdą jest, że esbecy identyfikowali go wówczas jako kandydata na t.w. 
Bynajmniej nie można takiego wniosku wyprowadzić z przydzielonego mu w papierach pseudonimu 
„Asystent”. Pseudonim „Asystent” został mu nadany jako osobie rozpracowywanej w nawiązaniu do 
jego uniwersyteckiego stanowiska. To była stała praktyka SB, polegająca na zachowaniu tego samego 

 
50 P. Franaszek, „Jagiellończyk”. Działania służby bezpieczeństwa w Krakowie wobec Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 80. XX w., Kraków 2012, k. 37nn. 
51 Relacja ps. „Alfa” z 4 XI 2022 (były funkcjonariusz SB, którzy pragnie zachować anonimowość). 
52 P. Franaszek, „Jagiellończyk”, dz. cyt., k. 37. 
53 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 65. 
54 J.w. 
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pseudonimu od momentu rozpracowania aż po awansowanie go w hierarchii kontaktów tajnych. W 
żadnym wypadku nie wolno traktować F. Ziejki w okolicach tej rozmowy jako kandydata na t.w., 
bowiem formalnie nie był zarejestrowany w takim charakterze przez krajową bezpiekę. Mógł być 
traktowany jedynie jako obiecujący materiał na tajne źródło, ale to jest zupełnie inna kwestia. Właśnie 
przy okazji wstępnej rozmowy funkcjonariusz centrali pionu I (wywiadu cywilnego), a nie 
funkcjonariusze, poczyni rutynowy sondaż odnośnie do perspektywy pozyskania F. Ziejki w 
charakterze tajnego informatora, ale w nieokreślonej  przyszłości.  
 I rzecz najważniejsza: to nie kpt. S. Knapik z Wydz. III SB w Krakowie ani nie funkcjonariusz 
Inspektoratu I SB w Krakowie (pionu wywiadu cywilnego) wystąpił z raportem do nacz. Wydz. III 
Dep. I o zgodę na przeprowadzenie takiej rozmowy! Wystąpił o to major Stanisław Świętach, który od 
1965 r. był inspektorem Wydz. III Dep. II!55 W tym Departamencie dotrwał do emerytury. Pion II 
zajmował się z pozycji kraju ochroną kontrwywiadowczą obywateli polskich udających się zagranicę. 
Z drugiej  strony „ochraniał” kontakty obywateli polskich z cudzoziemcami na terenie kraju. A 
F. Ziejka kontaktował się na UJ ze studentami zagranicznymi uczącymi się języka polskiego.  
 Gdyby F. Musiał dopełnił powinności badawczej i sięgnął do teczki personalnej Stanisława 
Świętacha – która bynajmniej nie znajdowała się w zbiorze zastrzeżonym – wtedy spostrzegłby, że w 
rozpracowywanie F. Ziejki, początkującego naukowca, zostały zaangażowane aż trzy piony: III i II oraz 
I. W tym dwa Departamenty: II i I. F. Ziejka przynależąc do ZSL, nie miał nad sobą parasola 
ochronnego przed natarczywością SB, co starzało członkostwo w PZPR (SB co do zasady nie 
werbowała członków PZPR).  
 Na jego przykładzie widać jak na dłoni, że ww. trzy piony współpracowały ze sobą w zakresie 
intensywnego monitoringu naukowca udającego się służbowo zagranicę. A każdy pion na swój sposób 
chciał coś ugrać dla siebie. Największą pieczeń piekł przy tej okazji oczywiście kpt. S. Knapik, który 
sprawę lokalną uczynił przedmiotem zainteresowania centrali dwóch pionów. I to bez pośrednictwa 
miejscowego przedstawiciela Dep. I, koordynującego pracę wszystkich pionów SB w województwie 
na rzecz Dep. I. W dużych aglomeracjach, jak w Krakowie, były to Inspektoraty Dep. I. W małych – 
pojedyncze etaty w Inspektoratach przy Zast. Komendanta KW MO ds. SB. Kpt. S. Knapik mógł sobie 
pozwolić na pominięcie w procedurze funkcjonariuszy szczebla wojewódzkiego z Inspektoratu Dep. I, 
bowiem od 1967 r. był inspektorem w Grupie Inspektorów Operacyjnych przy zast. Komend. ds. SB w 
Krakowie56. 
 Mjr S. Świętach wyszedł naprzeciw oficerowi obiektowemu UJ, awansując w raporcie 
magistra F. Ziejkę do stopnia doktora nauk humanistycznych (doktorat uzyskał dopiero w 1971 r.). 
Podkreślił przy okazji troskę „opiekuna” UJ a zarazem podniósł rangę osoby oraz sprawy F. Ziejki w 
oczach oficerów Departamentu I. To było typowe esbeckie „dmuchanie balonika” w czym major miał 
niewątpliwą wprawę. Był oficerem wyjątkowo nastawionym na karierę, która przynosiła mu wymierne 
korzyści a od pewnego momentu w twardej walucie. Wykorzystując znajomości z gen. M. Moczarem, 
zgodnie z jego prośbą, skierowano go w dekadzie przedemerytalnej na kurs szyfrantów57. Jako szyfrant 
pracował w ambasadzie w Sztokholmie (1969-1972) oraz Sofii (1976-1978)58. Potrafił również ustawić 

 
55 AIPN BU 0604/590, Karta przeniesienia, Warszawa 13 VII 1965, k. 156. 
56 P. Franaszek, „Jagiellończyk”, dz. cyt., k. 37. 
57 AIPN BU 0604/590, Insp. Wydz. III Dep. II MSW, mjr S. Świętach, Raport do Ministra MSW gen. M. Moczara 
przez Dyr. Dep. II, Warszawa 20 VI 1968, k. 174. 
58 AIPN BU 0604/590, Dyr. Biura „A” MSW, płk S. Siedlecki, Dyr. Dep. Kadr MSW, płk B. Jedynak, Warszawa 
5 V 1976, k. 194. 
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swoje dzieci. Córka została zatrudniona w MSW59 a syn w wywiadzie cywilnym60. Sprawę F. Ziejki 
zlecono mu w interwale pomiędzy zakończonym kursem szyfrantów a wyjazdem do Szwecji. 
 
  

 
59 AIPN BU 0604/590, Dyr. Wydz. I Dep. Kadr MSW, mjr Janina Glanc, Notatka z akt osobowych mjr. Świętacha 
Stanisława, Warszawa 17 VII 1968, k. 175. 
60 AIPN BU 003175/1190, t. 1-2, Akta osobowe funkcjonariusza: Piotr Świętach, nazwisko legalizacyjne: 
Radecki; imię ojca: Stanisław, ur. 14-05-1954 w Grodzisku Mazowieckim (pdf). 
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II. Spotkanie w kawiarni hotelu „Cracovia” 14 VI 1969 r. 
 
 
 
 
 
Tekst 
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AIPN BU 02014/41, J. Janczur, Notatka z rozmowy z „Asystentem”, Warszawa 20 VI 1969, k. 15. 

 
Nie ustalono autora wpisu i podpisu odręcznego na marginesie: Słusznie... można to spróbować. 
Rozmowy będą kontynuowane.  
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Sytuacja operacyjna 
 
 
 F. Musiał relacjonując pierwsze udokumentowane podejście funkcjonariuszy SB do F. Ziejki 
w 1969 r. i spotkanie z dwoma funkcjonariuszami SB w kawiarni na tarasie hotelu „Cracovia”, nie 
dookreśla ich resortowej tożsamości i pozycji. Ani razu w swoim studium nie pofatygował się, by 
sięgnąć do akt personalnych oficerów SB, zaangażowanych w sprawę F. Ziejki. Z reguły byli to 
oficerowie wywiadu, którzy w papierach posługiwali się nazwiskami… legalizacyjnymi. Oto w jakim 
stylu Autor realizował swój postulat źródłoznawczej analizy dokumentacji kontaktu operacyjnego 
„Zebu”. Tych funkcjonariuszy jest ponad dwudziestu! Ich pełne biogramy zamieszczam w aneksie 
monografii. 
 W związku z tym naskórkowo nakreślił Autor sytuację operacyjną, nie ustrzegając się 
uproszczeń, np. kiedy stwierdził: Nie mamy więc tu do czynienia z sytuacją, w której Franciszek Ziejka 
jest nachodzony przez nieznanych mu ludzi, ale ze spotkaniem z dwoma funkcjonariuszami SB, 
umówionym wcześniej przez jednego z nich. W innym miejscu zadał pomocnicze pytania: Dlaczego 
Knapik mógł umówić spotkanie z „Asystentem”? Czy znali się wcześniej? Przy jakiej okazji się 
poznali?61. Autor niedwuznacznie sugeruje, że F. Ziejka od początku zdawał sprawę z tego, z kim się 
zadaje. Stąd można wysnuć wniosek, iż jego wyjaśnienia w Dwugłosie wprowadzają opinię publiczną 
w błąd. Dlaczego tych wszystkich pytań, których rzekomo nie postawił prof. Piotr Franaszek – nie zadał 
on sam F. Ziejce? Przede wszystkim, dlaczego nie postawił tych kwestii, które należało postawić? 
 Do spotkania F. Ziejki z oficerami SB doszło z ich inicjatywy i F. Ziejka nie mógł go 
zbojkotować, jeśli chciał wyjechać zagranicę. W Krakowie kwestię koordynacji czasu i miejsca 
spotkania funkcjonariusza centrali z F. Ziejką wziął na siebie bazowy Wydział SB, czyli Wydz. III. A 
konkretnie jego przedstawiciel a zarazem „opiekun” UJ, kpt. Stanisław Knapik. F. Ziejka umówiony 
został na spotkanie w instytucji UJ, w bibliotece. Oficerowie zaś zaproponowali mu spotkanie w 
kawiarni hotelu „Cracovia”, żeby wywrzeć na nim większe wrażenie. Hotel „Cracovia” znajdował się 
w pobliżu biblioteki UJ. W epoce komunistycznej jako taką renomę posiadały restauracje w dużych 
hotelach odwiedzanych przez gości zagranicznych. Do nich zaliczał się w Krakowie hotel „Cracovia”. 
 Dlaczego tej rozmowy F. Ziejki z gościem z centrali kpt. S. Knapik nie zaaranżował po prostu 
w urzędzie paszportowym, który był Wydziałem SB? Rozmowę sondażowo-instruktażową 
przeprowadzano niemal obligatoryjnie w momencie wręczania paszportu przy okazji pierwszego 
wyjazdu do krajów kapitalistycznych. Z reguły przeprowadzali ją funkcjonariusze pionu II, czyli 
kontrwywiadu. Powodów było kilka, ale podniosę jeden. Wyrobiony paszport dla naukowca UJ, nie 
był deponowany w urzędzie paszportowym, ale na UJ. W 1979 r. było to Biuro Prorektora ds. Badań i 
Współpracy Naukowej UJ62. Procedura uzyskiwania zgody na wydanie paszportu nie zmieniła się do 
upadku PRL, z tym że np. w 1988/89 r. ważne paszporty były przechowywane w tzw. Składnicy 
Paszportowej mieszczącej się w Składnicy UJ63. Podczas odbioru paszportu trzeba było pozostawić 
dowód osobisty w depozycie.  
 Pierwotnie kierownictwo Wydziału III Dep. I MSW wydelegowało do przeprowadzenia 
rozmowy oficera Józefa Mędrzyckiego64. Ostatecznie do Krakowa udał się Juliusz Janczur – a nie jak 

 
61 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 65-66. 
62 AIPN Kr 37/89513, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UJ, Teresa Szponarska, Zaświadczenie, Kraków 
16 IV 1980, k. 110. 
63 AIPN Kr 37/89513, Prorektor d/s Ogólnych UJ, prof. dr hab. J. Wyrozumski, Wniosek, Kraków 18 X 1989, k. 
64. 
64 AIPN BU 003175/583, t. 1, Akta personalne funkcjonariusza SB: Mędrzycki Józef, imię ojca: Stefan, data 
urodzenia: 19-03-1929 (pdf). 
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chciałby F. Musiał: J. Janczar. Akta personalne Juliusza Janczura także nie znajdowały się w zbiorze 
zastrzeżonym w momencie tworzenia przez autora swojej kontrlustracji.  
 
 
Sylwetka funkcjonariusza J. Janczura 
 
 
 Juliusz Janczur to oryginalna persona. Nie należy wykluczyć, że wytypowanie go miało 
również związek z jego chłopskim pochodzeniem, przez co łatwiej było mu nawiązać kontakt z 
F. Ziejką oraz z miejscem urodzenia: Brzesko Nowe. Obydwaj zatem pochodzili z Galicji.  
 J. Janczur zatrudniony w bezpiece od 1952 r., od 1961 r. był inspektorem wydziału prasowego 
Gabinetu ministra MSW65. Później przeszedł do Dep. I i po rocznym przeszkoleniu wywiadowczym66, 
z uwagi na znajomość języka angielskiego (i bierną francuskiego), oddelegowano go w 1964 r. do pracy 
wywiadowczej w ambasadzie w New Delhi67, gdzie funkcjonował oficjalnie pod przykryciem attaché 
kulturalnego, skąd powrócił 1968 r. Miał w swojej pieczy, między innymi, wymianę 
»naukowo-stypendialną«68. Zatem ten fragment biografii predestynował go do przeprowadzenia 
rozmowy jak również pewne cechy charakteru: »jest inteligentny, o dużej kulturze osobistej i wysokim 
wyrobieniu ogólnym. Posiada łatwość dostosowania się do środowiska, błyskotliwy, o pogodnym 
usposobieniu co ułatwia mu zawieranie i podtrzymywanie kontaktów«69. W momencie przeprowadzania 
rozmowy kontynuował studia magisterskie z zakresu dziennikarstwa na UW, które uwieńczył 
dyplomem w marcu 1970 r.70 
 Gdyby „Asystent” zechciał wylegitymować rozmówcę z Warszawy, ten okazałby mu nie 
legitymację SB, ale MSW. Poza tym z lektury jego notatki nie wiadomo, w jakim charakterze wystąpił 
wobec F. Ziejki, kogo udawał. Najprawdopodobniej udawał przedstawiciela MSZ, dyplomatę. Na tę 
okoliczność mógł też wyrecytować cały swój życiorys „dyplomatyczny”. Każdy oficer wywiadu 
udający się do pracy zagranicę w tzw. instytucji przykrycia, odpowiednio preparował swój życiorys. 
Według legendowanego życiorysu J. Janczur po studiach na UŁ z socjologii pracował w redakcji „Po 
prostu” a następnie jako asystent przy katedrze marksizmu-leninizmu do 1957. Potem rozpoczął pracę 
w WRN w Łodzi w dziale prasowym biblioteki. W 1959 r. przeniósł się do Warszawy i przez rok był 
rzecznikiem prasowym w MSW. W 1960 r. przeszedł do telewizji, gdzie pracował do 1964 r. w 
charakterze redaktora w dziale artystycznym71. Potem przez cztery lata był dyplomatą w Indiach…  
 
 
Raport w świetle pragmatyki SB 
 
 Juliusz Janczur, jak każdy oficer wywiadu z praktyką „dyplomatyczną”, posiadał naturalną 
umiejętność imaginacji. Oprócz tego w jego raporcie z rozmowy F. Ziejką dostrzec można lekkie pióro 
i humorystyczny tenor. Osią zasadniczej części raportu jest słowo obserwacja: przyjął zadania 

 
65 AIPN BU 003175/430, Dyr. Gabinetu Ministra, płk J. Pawlak, Dyr. Dep. Kadr i Szkolenia, Warszawa 31 VIII 
1961, k. 114. 
66 AIPN BU 003175/430, Nacz. Wydz. IV Dep. I., mjr. J. Słowikowski, Opinia służbowa, Warszawa 15 I 1963, 
k. 116; AIPN BU 003175/430, Świadectwo ukończenia Rocznego Kursu Wywiadowczego Dep. I, Warszawa 30 
VII 1963, k. 118. 
67 AIPN BU 2974/418, Minister MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 27 VI 1964, k. 23. 
68 AIPN BU 2974/418, Dyr. Dep. I. MSW, płk H. Sokolak, Wniosek, Warszawa 23 V 1964, k. 22. 
69 AIPN BU 003175/430, Nacz. Wydz. III Dep. I, Płk W. Wawrzyniak, Charakterystyka zawodowo-polityczna 
ppłk J. Janczura za lata 1969-70, Warszawa 4 II 1971, k. 136-137. 
70 AIPN BU 003175/430, Dyplom magisterski, Warszawa, 5 III 1971, k. 43. 
71 AIPN BU 2974/418, J. Janczur, Życiorys, Warszawa 3 IV 1964, k. 17. 



25 
 

obserwacji – jego obserwacje na temat słuchaczów lektoratu – ewentualnie nie tracimy obserwując 
[F. Ziejkę].  
 F. Musiał, nie docierając do jego resortowego biogramu, połknął dyskurs raportu z całą 
powagą. Interpretując sens zapisu J. Janczura: „Asystent” »przyjął zadania obserwacji«, F. Musiał 
tonie w domysłach i przedkłada infantylne wyjaśnienie:  Jeśli więc – a to należy interpretować – zgodził 
się na współpracę (czego świadkiem był Knapik), czemu Janczar nie uznał go za jednostkę sieci 
agenturalnej? Odpowiedź jest prosta. Poza zgodą czy świadomie wyrażoną wolą współpracy osobowe 
źródło informacji musiało mieć jeszcze możliwości operacyjne72.  
 Gdyby F. Ziejka przy urzędowym świadku przyjął w trybie operacyjnym zadanie obserwacji, 
to tym samym spełniłby podstawowy warunek pod formalną rejestrację w annałach wywiadu w 
charakterze kontaktu operacyjnego, co w krajowej bezpiece było odpowiednikiem t.w.! I niezwłocznie 
zostałby zarejestrowany w takim charakterze – przy akompaniamencie wystrzału korka od szampana – 
bez zwracania uwagi na jego rzeczywiste możliwości operacyjne. Ochoczego i inteligentnego 
informatora SB zawsze potrafiła zagospodarować. Taka była jej pragmatyka! A jakie rozumienie tej 
pragmatyki miał wtedy F. Musiał – ujawnił w przytoczonej powyżej argumentacji. 
 Prawda jest taka, że „Asystent” nie zgodził się na współpracę z SB, jako że nawet nie padła 
tego typu propozycja. Oficer wywiadu udający pracownika MSZ (może departamentu współpracy 
naukowej z zagranicą), przeprowadzał w kawiarnianej atmosferze w „dobrym” towarzystwie tzw. 
rozmowę sondażową z F. Ziejką, by zorientować się wstępnie, czy i jaką taktykę rozpracowania ma w 
stosunku do niego przyjąć wywiad cywilny podczas pobytu zagranicą, która w dalszej perspektywie 
prowadziłaby do jego werbunku. Wprawdzie w notatce operacyjnej napisał: »przyjął zadania 
obserwacji«, lecz na wszelki wypadek nie dopisał kogo lub czego, bo z takich konkretów można było 
rozliczyć J. Janczura i związać ręce „aniołowi”, wyznaczonemu z ramienia wywiadu do kontynuacji tej 
sprawy. 
 Żeby notatka operacyjna była kompletną ze względu na jej szablon, nie mogło zabraknąć w niej 
zapisu o łączności z ochoczym figurantem. »Ewentualne spotkanie w czasie jego przyjazdu do 
Warszawy (informacja o przyjeździe przez tow. Knapika) albo spotkamy się w Krakowie we wrześniu«. 
Ale sposób ewentualnego kontaktu z F. Ziejką nie ustalił J. Janczur z zainteresowanym, lecz z 
pośrednikiem, kpt. S. Knapikiem. Z zapisu raportu wynika, że F. Ziejkę czekała oficjalna wizyta w 
centralnych urzędach państwowych w związku z wyjazdem do Francji. I jeśli przy tej okazji nie uda się 
oficerowi wywiadu zaaranżować spotkania, esbecy ustalili plan B: kpt. S. Knapik doprowadzi do 
spotkania w Krakowie, na które pofatyguje się raz jeszcze oficer wywiadu. 
 J. Janczur niewątpliwie zorientował się, że F. Ziejka nie jest materiałem na tajne źródło 
wywiadu, z powodu niechęci do udzielania „pomocy SB”, ale będąc przedstawicielem wszechwładnej 
bezpieki, nie mógł tego napisać bez ogródek, bo przy okazji osłabiłby swoją pozycję. Uciekł się do 
zawoalowanego stylu: »Minimalna wartość operacyjna, nie ma pozycji naukowej, słaby politycznie«. 
Nie była to ocena operacyjna, ale pozaoperacyjna i asekuracyjna w dokumencie operacyjnym. W istocie 
każdy „figurant”, przed którym otwierały się drzwi do kariery naukowej w związku z delegowaniem 
go do krajów kapitalistycznych w charakterze lektora języka polskiego, był cennym kąskiem dla 
wywiadu pod względem perspektywicznym. Ta okoliczność została wyartykułowana w wyrażeniu: 
»nie tracimy obserwując«. To oznacza: będziemy go obserwować, czyhając na jakiejś jego potknięcie. 
 Przez 10 lat ta „obserwacja” wywiadu nie przyniosła żadnych efektów, co dokumentują 
materiały wywiadu k.o. „Zebu”. 
 

  

 
72 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 66-67. 
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III. Upozorowanie werbunku w charakterze k.o. wywiadu w 1978 r. 
 
 
 
 
 
Teksty 
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AIPN BU 02014/41, Mł. insp. Wydz. III, ppor. J. Skowroński, Raport z pozyskania w charakterze 
kontaktu operacyjnego krypt. „Zebu”, Warszawa 26 VI 1978, k. 16-21. 

 
Charakter pisma wpisu odręcznego i podpisu wskazuje na Jerzego Porowskiego, nacz. Wydz. III Dep. 
I MSW. 
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Zdjęcie F. Ziejki przyklejone do raportu werbunkowego SB pozyskała z teczki paszportowej. W tamtej 
epoce do każdego wniosku o wydanie paszportu należało dołączyć aktualne fotografie. 
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AIPN BU 02014/41, F. Ziejka, Zobowiązania do zachowania tajemnicy, Kraków 23 VI 1978, k. 22. 
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AIPN BU 02014/41, Ppor. J. Skowroński, Postanowienie o założeniu teczki kontaktu operacyjnego, 
Warszawa 15 VII 1978, k. 8. 

 
Charakter pisma podpisu wskazuje na Jerzego Porowskiego, nacz. Wydz. III Dep. I MSW. 
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Wyjaśnienia F. Ziejki 
 
 
 Może to będzie naiwne, co powiem, ale tak rzeczywiście było: najczęściej nie zdawałem sobie 
sprawy z tego, że rozmawiam z pracownikiem wywiadu. Nie miałem wątpliwości co do tego na pewno 
w czerwcu 1978 roku. Wówczas miałem pełną świadomość, że moim rozmówcą jest pracownik wywiadu 
PRL (zresztą aż do ostatnich czasów nie wiedziałem, że wywiad był agendą Służby Bezpieczeństwa 
PRL). Tak się złożyło, że w związku z propozycją, jaką otrzymałem z Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, wyjazdu do Lizbony w celu założenia na tamtejszym uniwersytecie lektoratu języka 
i kultury polskiej zostałem wezwany do krakowskiego Biura Paszportowego KW MO przy ul. Józefitów. 
Mój rozmówca (jak się dziś okazuje, był nim ppor. Janusz Skowroński vel Groński) poinformował mnie, 
że ministerstwo zaakceptowało moją kandydaturę do wyjazdu do Portugalii… W czasie rozmowy 
Skowroński przedstawił mi rzekome niebezpieczeństwa, jakie mają na mnie czyhać w Portugalii. (…) 
W odpowiedzi na pytanie, co uczynię w tej sytuacji, odpowiedziałem, że jako patriota na pewno nie dam 
się wciągnąć w służbę obcego wywiadu, a o ewentualnych próbach wciągnięcia mnie do takiej 
współpracy powiadomię ambasadę polską. Skowroński wcale nie rozmawiał ze mną na temat podjęcia 
przez mnie współpracy z organami polskiego wywiadu. Cały czas utrzymywał mnie w przekonaniu, że 
on jedynie „przestrzega” mnie przed niebezpieczeństwami grożącymi mi rzekomo ze strony 
portugalskiej. Ujęty jego wymową i argumentami, stwierdziłem na piśmie, że „zachowam w tajemnicy 
fakt i treść rozmowy”, jaką z nim przeprowadziłem. Naiwny, nie wiedziałem, że to jednozdaniowe 
oświadczenie wykorzystane zostanie przez mojego rozmówcę do nadania mi statusu tzw. kontaktu 
operacyjnego oraz pseudonimu (o tym dowiedziałem się obecnie, od prof. Franaszka). Jedno mogę 
stwierdzić z całą pewnością: w czasie rozmowy ze Skowrońskim nie było mowy o prowadzeniu przeze 
mnie działalności wywiadowczej. (…) Głównym przedmiotem rozmowy były sprawy związane z 
wyjazdem (rozmówca zapewnił mnie, że przedstawiciel ambasady będzie mnie oczekiwał na lotnisku, 
że mogę liczyć na pomoc ze strony pracowników ambasady przy szukaniu mieszkania oraz przy 
organizowaniu lektoratu). Dziś widzę, że z tej krótkiej rozmowy powstał obszerny jego raport, 
zakończony stwierdzeniem: Zostanie opracowany plan przeszkolenia k.o. oraz przygotowana instrukcja 
wyjazdowa, którą podpisze. Mimo że nigdy nie powstał ani nie został wdrożony plan takiego 
przeszkolenia mnie na współpracownika wywiadu, a także – że nigdy nie podpisałem jakiejkolwiek 
instrukcji wyjazdowej, okazuje się, że kolejni moi „opiekunowie” traktowali mnie jako „swojego” 
człowieka. Wszystko wskazuje na to, że Skowroński działał zgodnie z wytycznymi, jakie otrzymał od 
swoich przełożonych. Sądzę też, że historycy IPN powinni jego „raport” o spotkaniu ze mną. (…) Poza 
tym jednym wypadkiem żaden z innych wymienionych w mojej „teczce” tajnych „opiekunów” nie 
zdradził się z tym, że jest pracownikiem wywiadu. Zazwyczaj przedstawiali się, jako „pracownicy 
Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki” bądź dyplomaci pracujący w polskich 
placówkach (I sekretarz ambasady, konsul generalny)73. 
 
 
Funkcjonariusze wywiadu z raportu 
 
 
 „Delegację” por. Janusza Skowrońskiego podpisał Jerzy Porowski nacz. Wydziału. Jerzy 
Porowski (ur. 1934 r.) zwrócił się do UB o przyjęcie dwa tygodnie po śmierci Stalina74. Ojca nie znał 

 
F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 62-63. 
74 AIPN BU 003175/21, J. Porowski, Podanie, Pułtusk 18 III 1953, k. 9. 



36 
 

a od wczesnych lat tułał się niemal jako sierota po domach dziecka75. Pracę rozpoczął w Wydz. Kadr 
UB w Białymstoku. W 1956 r. złożył prośbę o przejście do jakiegoś pionu pracy operacyjnej z 
powodów finansowych. Skierowano go na „front kościelny”76. W opinii służbowej w 1960 r. wytknięto 
mu zaniedbywania obowiązków rodzinnych, lekceważenie przełożonych i karczemne awantury 
rodzinne77. 
 Umiejętnie wykorzystał zatrudnienie w bezpiece do podniesienia poziomu wykształcenia; w 
1963 r. uzyskał tytuł mgr. prawa78. Po czym został awansowany na zast. nacz. Wydz. IV w 
Białymstoku79. W 1968 r. rozpoczął roczny kurs wywiadu a po nim zatrudniono go w tzw. Wydziale 
watykańskim (ówcześnie VI)80. Niebawem, w 1971 r., delegowano go do pracy w rezydenturze w 
Rzymie, skąd powrócił w 1976 r.81 W opinii za okres pracy w Rzymie otrzymał i takie oceny: »ppłk 
Porowski agentury nie werbował. Nie pozyskał również kontaktów informacyjnych«82.  
 Pomimo to w 1977 r. został awansowany na zast. nacz. Wydz. III83, a 15 maja 1978 r. był już 
naczelnikiem84. Jako świeży naczelnik delegował por. Janusza Skowrońskiego do odbycia rozmowy z 
F. Ziejką. Naczelnik potrzebował sukcesów statystycznych dla prężnie rozwijającej się kariery.  
 Z identyfikacją por. Janusza Skowrońskiego jest pewien kłopot. Spędziłem wiele godzin nad 
inwentarzem elektronicznym archiwum IPN, ale nie udało mi się zidentyfikować oficera o takich 
samych danych personalnych, który byłby oficerem wywiadu w rzeczonym czasie. Poszukiwałem 
również oficera, który posługiwałby się nazwiskiem legalizacyjnym Skowroński. Bez skutku. 
Założywszy, że Skowroński jest nazwiskiem prawdziwym, w tę figurę najbardziej wpisuje się mł. insp. 
Andrzej Stanisław Skowroński, ur. w 1949 r. Legalizacja w jego wypadku dotyczyłaby imienia. Analiza 
porównawcza stylu pisma wzmacnia ten trop. Niczego nie przesądzając ostatecznie, przedstawię 
wyciąg z biogramu Andrzeja S. Skowrońskiego. 
 Do pracy w Dep. I MSW przystąpił w 1976 r. po studiach chemicznych na Politechnice 
Łódzkiej85. Standardowo skierowano go na roczne przeszkolenie wywiadowcze, które ukończył z 
miernymi wynikami86. W wywiadzie posługiwał się nazwiskiem legalizacyjnym Małecki87. W arkuszu 
oceny w 1979 r. za dwa lata pracy w resorcie MSW odnotowano: »W okresie służby przygotowawczej 
pozyskał w pełni samodzielnie 4 Kontakty Operacyjne«88. Jednym z nich był zatem F. Ziejka. 
 
 

 
75 AIPN BU 003175/21, J. Porowski, Życiorys, Pułtusk 18 III 1953, k. 9.  
76 AIPN BU 003175/21, Ppor. J. Porowski, Raport, Białystok 25 IV 1956, k. 115-116. 
77 AIPN BU 003175/21, Zast. Komed. Pow. MO, mjr. S. Hrynczyszyn, Opinia służbowa, Łomża 4 IV 1980, k. 
125-126. 
78 AIPN BU 003175/21, Dyplom ukończenia studiów wyższych, Warszawa 5 VI 1963, k. 34-35. 
79 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. IV KW MO, [podpis nieczytelny], Wniosek, Białystok 27 V 1964, k. 145-
146. 
80 AIPN BU 003175/21, Karta przeniesienia, Białystok 20 IX 1969, k. 162-163. 
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Przygotowanie spotkania 
 
 
 W trakcie przygotowania do wyjazdu do Lizbony, wywiad cywilny doprowadził do spotkania 
z F. Ziejką, który tymczasem po uzyskaniu doktoratu, postąpił znacznie w naukowym rozwoju. 
F. Musiał przytoczył zapis z raportu odnośnie do okoliczności tego spotkania: »Spotkanie z kandydatem 
zostało umówione za pośrednictwem naszego inspektora w Krakowie. […] Jako legenda wezwania 
posłużył fakt wyjazdu Z.F. do Portugalii, którą figurant przyjął w sposób naturalny«. Niestety 
pracownik IPN przeoczył wagę tego zapisu, skoro nie postawił dwóch a nawet trzech kluczowych 
pytań: Kto to był ten nasz inspektor? Jak się ma umówienie spotkania do wezwania na nie? Gdzie się 
podział dotychczasowy pośrednik, kpt. S. Knapik? Pośrednikiem bowiem nie był oficer Wydz. III 
KWMO, lecz »nasz inspektor«. 
 Zacznijmy do końca. Kpt. S. Knapik z powodów zdrowotnych został odesłany na rentę w 
kwietniu 1973 r.89 »Nasz inspektor« – to funkcjonariusz z Inspektoratu I przy Zast. Komend. KWMO 
ds. SB w Krakowie. Prof. P. Franaszek trafnie określił tę komórkę jako delegaturę Dep. I MSW w 
terenie. W zasadzie tej komórki nie tworzyli jednak funkcjonariusze Delp. I, ale urzędu wojewódzkiego 
SB, typowani przez urząd i zaakceptowani przez centralę wywiadu cywilnego. Najczęściej rekrutowali 
się z pionu II, czyli z kontrwywiadu. W 1984 r. Inspektorat I w Krakowie liczył 5 funkcjonariuszy90. 
Jednym z zadań Inspektoratu było typowanie kandydatów na informatorów wywiadu cywilnego – a 
nawet kandydatów na oficerów kadrowych wywiadu spośród funkcjonariuszy województwa. 
 W tym przypadku rola »naszego inspektora« sprowadziła się do ustalenia terminu pobytu w 
Krakowie oficera Dep. I MSW i skorelowania tego pobytu z wezwaniem F. Ziejki pod legendą, czyli 
pretekstem, którą »przyjął w sposób naturalny«. Dlaczego przyjął w ten sposób? Wynika to z wyjaśnień 
F. Ziejki: wezwał go bowiem urząd paszportowy i rozmowa z oficerem wywiadu odbyła się w 
pomieszczeniach tego urzędu. Zapewne został wezwany pod pretekstem uzupełnienia kwestionariusza 
paszportowego. Powód wezwania zręcznie i z rozmysłem oficer pominął w raporcie. Natomiast nie 
uwypuklenie tego „papierowego faktu omisji” w studium krytycznym jest co najmniej objawem braku 
rzetelności badawczej.  
 
 
Dywagacje F. Musiała na kanwie raportu „werbunkowego” 
 
 
 W trakcie tej rozmowy oficer ujawnił wobec F. Ziejki służbową przynależność – był 
funkcjonariuszem wywiadu cywilnego. F. Ziejka po latach stwierdził, że nie zdawał sobie sprawy z 
faktu, iż wywiad jest częścią SB, co F. Musiał skomentował w ten sposób: jakie to ma znaczenie? 
Mówimy przecież o zgodzie na udzielanie pomocy tajnym służbom totalitarnego państwa, wasalnego 
wobec imperium sowieckiego. Jakie więc znaczenie ma to, jak się ta służba – w danym czasie – 
nazywała?91.  
 Zniżając się do poziomu argumentacji Autora, zapytam: czy ma dla niego jakieś znaczenie to, 
że owo totalitarne państwo zapewniło F. Ziejce wykształcenie i karierę naukową oraz delegowało go 
do krajów kapitalistycznych w charakterze lektora języka polskiego? Poniekąd zrozumiałe jest tak 
amatorskie podejście do problemu, gdy postrzegało się system komunistyczny z perspektywy 
piaskownicy. Kiedy nie doświadczało się z autopsji, jak prostolinijny obywatel zmuszony był 

 
89 P. Franaszek, „Jagiellończyk”, dz. cyt., s. 38.  
90 J.w., s. 17. 
91 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 68. 
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egzystować w otoczeniu kapusiów, ormowców, partyjniaków i tajniaków. W przestrzeni publicznej a 
nawet towarzyskiej nie można się było uwolnić od tego przaśnego towarzystwa. Jednej kategorii starano 
się unikać za wszelką cenę: esbeków. 
 Jednak nie rozumiem, jak profesjonalista, podejmujący się lustracji z przestrzeni wywiadu 
cywilnego, nie przyjrzał się sprawie Ziejki od strony pragmatyki wywiadu. Oficerowie wywiadu lub 
udający ich, w sondażowych rozmowach zapewniali potencjalne ofiary, że są państwową służbą (służbą 
MSW), stojącą na straży ochrony obywateli przed aktywnością i aktywnością obcych służb specjalnych. 
I bynajmniej nie mają niczego wspólnego z SB92. Z drugiej strony naigrawali się w papierach z tych 
nieszczęśników, którzy uwierzyli w legendę, że wywiad jest inną służbą specjalną, niż SB lub bardziej 
moralną od niej93. 
 Następnie F. Musiał kontynuuje tę kwestię na pograniczu manipulacji: Oczywiście, nie sposób 
dziś rozstrzygnąć, jaki był stan świadomości dr. Ziejki trzydzieści lat temu, warto jednak przywołać 
wątpliwości, jakie miał funkcjonariusz Departamentu I pracujący pod przykryciem w Paryżu, który po 
rozmowie z naukowcem odnotował: »Z różnych wypowiedzi „Zebu” wynikało, iż wiąże on moją osobę 
z wojskowymi służbami, a nie wywiadem politycznym«94. Przytoczony fragment odnośnie do 
wątpliwości zgłoszonej przez oficera a użyty jako argument przeciwko F. Ziejce, pochodzi z notatki 
stworzonej w 1988 r. i dotyczy innej kwestii. W 1978 r. F. Ziejka posiadał trafne rozpoznanie statusu 
służbowego osoby, która przeprowadziła z nim rozmowę, co wyłuszczył w pisemnym oświadczeniu a 
także potwierdził w Dwugłosie. Natomiast notatka z 1988 r., omówiona szerzej na innym miejscu, 
ukazuje, jak oficer wywiadu kontaktował się z F. Ziejką, jako rzekomym kontaktem operacyjnym, w 
trybie kapturowym, pod przykryciem dyplomatycznym. Niemniej jednak ówczesny Adiunkt 
podejrzewał go o przynależność do służb specjalnych. Ale skłaniał się, według twierdzenia 
funkcjonariusza, do wiązania rozmówcy z wojskowym wywiadem, a nie politycznym, czyli cywilnym. 
 Po lekturze notatki, w której oficer wywiadu referuje spotkanie z F. Ziejką, F. Musiał formułuje 
generalną konkluzję: spotkanie przebiegało w typowy sposób dla tego rodzaju rozmów operacyjnych – 
po rozpoznaniu figuranta typowanego na kandydata do współpracy i uzyskaniu przekonania, że uda się 
go zwerbować, funkcjonariusz wyjawił, że reprezentuje tajne służby PRL95. Owszem, taki proceduralny 
scenariusz był zawarty w normatywach bezpieki, które oficer stosował samorzutnie w podejściu do 
figuranta, wyrażającego chęć współpracy z tajną służbą PRL. Ale już z krytycznej lektury samego 
raportu esbeka oraz załącznika wyłania się inny obraz rzeczywistości: F. Ziejka w żadnej mierze nie 
zobowiązał się do współpracy z wywiadem cywilnym, a napisane odręcznie zobowiązanie, było 
zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy treści i faktu pogawędki z oficerem bezpieki. Jeśli F. Ziejka 
rzekomo tak ochoczo »propozycję współpracy przyjął jako rzecz naturalną«, to co stanęło na 
przeszkodzie, że oficer nie poprosił go o sporządzenie zobowiązania do współpracy na piśmie a jedynie 
poprzestał na pisemnym zobowiązaniu do zachowania tajemnicy? 
 Niezwykle skutecznym antidotum na powyższą dedukcję F. Musiała, jest wnioskowanie 
indukcyjne F. Ziejki: Wszystko wskazuje na to, że Skowroński działał zgodnie z wytycznymi, jakie 
otrzymał od swoich przełożonych. Sądzę też, że historycy IPN powinni jego „raport” o spotkaniu ze 
mną porównać z innymi, jakie pisał po spotkaniach z wyjeżdżającymi na lektoraty innymi pracownikami 
UJ. Przypuszczam, że mogłoby się wówczas okazać, że pisał on te raporty według określonej 
metodologii, ściśle uwzględniającej wymagania przełożonych96. Jednakże tę niezwykle cenną intuicję 
F. Musiał dezawuuje, imputując F. Ziejce stawianie tez o fałszowaniu dokumentacji i pisaniu raportów 

 
92 Np. IPN Lu 555/49, t. 1, Kpt. T. Wielgórski, Kwestionariusz osobowy t.w. „B”, Siedlce [bdd.] 1985, k. 15-25 

(k. 23).  
93 AIPN BU 01592/412, „Tibor”, Raport operacyjny ze spotkania z K.O. „Student”, Rzym 26 V 1986, k. 58-61. 
94 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 68. 
95 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 68. 
96 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 62-62. 
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odbiegających od rzeczywistości97. Wywodząc pragmatykę z normatywów, czyli realność z 
postulatywności, autor kontrlustracji nie ma innego wyjścia, jak dać całkowitą wiarę treściom 
dokumentów wytworzonych w całości przez funkcjonariuszy. A odmienne świadectwa uczestnika tych 
zdarzeń kwituje w ten deseń: usiłuje on przekonać czytelnika do tez, które nie wynikają z akt, ale które 
sam narzuca. Tym komentarzem zbył np. wspomnienia F. Ziejki: Skowroński wcale nie rozmawiał ze 
mną na temat podjęcia przez mnie współpracy z organami polskiego wywiadu. Cały czas utrzymywał 
mnie w przekonaniu, że on jedynie „przestrzega” mnie przed niebezpieczeństwami grożącymi mi 
rzekomo ze strony portugalskiej. Ujęty jego wymową i argumentami, stwierdziłem na piśmie, że 
„zachowam w tajemnicy fakt i treść rozmowy”, jaką z nim przeprowadziłem. (…) Głównym 
przedmiotem rozmowy były sprawy związane z wyjazdem (rozmówca zapewnił mnie, że przedstawiciel 
ambasady będzie mnie oczekiwał na lotnisku, że mogę liczyć na pomoc ze strony pracowników 
ambasady przy szukaniu mieszkania oraz przy organizowaniu lektoratu)98.  
 W przytoczonym fragmencie zawiera się też odpowiedź na inną kwestię podniesioną przez 
F. Musiała: Na jakiej bowiem podstawie uznaje [F. Ziejka], że tylko to oświadczenie leżało u podstaw 
uznania go za kontakt operacyjny?99 F. Ziejka nie uznaje, ale stwierdza na podstawie własnego 
doświadczenia, że poza oświadczeniem na inną okoliczność, niż współpracę, nie składał obietnicy 
pomocy wywiadowi cywilnemu w żadnej formie. 
 Rozwijając wątek fałszowania dokumentacji, F. Musiał definiuje je jako: pisanie raportów 
odbiegających od rzeczywistości100 i uważa, że: sugerowane przez prof. Ziejkę fałszowanie treści 
raportów nie jest prawdopodobne. Kontakt operacyjny miał bowiem zostać podjęty za granicą przez 
funkcjonariusza Departamentu I występującego najczęściej pod legendą pracownika ambasady czy 
konsulatu. Fałszerstwo raportu doprowadzałoby zatem do sytuacji, w której działający pod przykryciem 
funkcjonariusz Departamentu I – najbardziej chroniony element zagranicznej sieci wywiadowczej – 
próbując nawiązać kontakt, dekonspirowałby się przed osobą faktycznie niewspółpracującą z bezpieką. 
Skutki tego byłyby oczywiste; likwidacja rezydentury lub punktu operacyjnego101. 
 Po pierwsze, ani F. Ziejka, ani P. Franaszek nie wyrazili poglądu, że raport werbunkowy k.o. 
„Zebu” został sfałszowany w tym znaczeniu, iż zawiera zmyśloną treść, całkowicie odbiegającą od 
rzeczywistości. Argumentacja Autora za niemożliwością fałszowania dokumentacji, trywializuje z 
kolei pragmatykę wywiadu zagranicą. Oficerowie wywiadu zagranicą na okoliczność upozorowanego 
czy eksperymentalnego werbunku w kraju, dysponowali następującym remedium: próbę przejmowania 
takiego „figuranta” przeprowadzali w trybie niejawnym, czyli pod tzw. przykryciem dyplomatycznym. 
Uprzedzając fakty, w odniesieniu do F. Ziejki nigdy nie udało się im przenieść kontaktów z trybu 
niejawnego na tzw. otwarty tryb operacyjny. Tymczasem skoro F. Musiał upozorowane pozyskanie 
F. Ziejki uznał za faktyczne, toteż konsekwentnie kontakt F. Ziejki z oficerami wywiadu pod 
przykryciem będzie konsekwentnie interpretować w konwencji kontaktu w trybie konspiracyjnym, 
czyli otwarcie-operacyjnym. 
 SB jednak preparowała materiały operacyjne – ale fikcyjnym, wykreowanym agentom, 
albowiem faktycznym informatorom nie trzeba było niczego fabrykować. Fałszowanie esbeckie, to z 
reguły mikstura faktu i fikcji. Imaginacja polegała na upodobnieniu raportów pod względem formy do 
wytycznych z normatywów zaś pod względem treści – na imitacji rzeczywistości operacyjnej. I w tym 
kontekście opinia F. Ziejki, że jego akta więcej mówią o obyczajach i operacjonizmie SB, niż o 
prawdzie obiektywnej, jest błyskotliwą i obolałą diagnozą, wyprzedzającą epokę badawczą ipeenologii.  

 
97 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 70. 
98 J.w., s. 69. 
99 J.w. 
100 J.w., s. 70. 
101 J.w., s. 71. 
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 Jedynie trafne pytanie, jakie się F. Musiałowi nasunęło, brzmi: czemu miałoby to służyć? Trafna 
odpowiedź brzmi następująco: celom statystycznym, od których zależała kariera funkcjonariuszy.  
 Nadeszła teraz pora na przeprowadzenie profesjonalnej analizy w ramach ożywiania 
dokumentu archiwalnego świeżym a nie zatęchłym powietrzem; celem ukazania mistyfikacji 
werbunkowej F. Ziejki. 
 
 
Rozmowa w świetle analizy źródłoznawczej i hermeneutycznej 
 
 
 Na rozmowę sondażową po 10 latach przerwy w kontaktach z wywiadem, którą potem usiłuje 
się nieporadnie zagospodarować, zostaje wydelegowany por. Janusz Skowroński przez nacz. Wydz. III 
Dep. I MSW. Wydział III przejął częściowo kompetencje poprzedniego Wydz. III. Gruntowną 
reorganizację Dep. I przeprowadzono w 1977 r., rok po ucieczce por. A. Kopczyńskiego do Niemiec 
Zachodnich102. Po reorganizacji, Wydział III koordynował operacjami wywiadowczymi przeciwko 
krajom NATO i Watykanu, z wyłączeniem RFN i USA. W trakcie przejmowania i porządkowania 
spraw, zapewne dostrzeżono sprawę F. Ziejki, który tymczasem przygotowywał się do następnego 
wyjazdu zagranicznego, do Portugalii.  
 Janusz Skowroński nie przyjechał do Krakowa pozyskiwać F. Ziejkę, ale przeprowadzić z nim 
okolicznościową rozmowę, sondażowo-instruktażową, przed wyjazdem do krajów kapitalistycznych. 
Nie ma bowiem w papierach k.o. „Zebu” raportu o zezwolenie na jego pozyskanie, który sporządzany 
był przed próbą werbunku.  
 Oficer dobrze zapamiętał instruktaż esbecki, wałkowany na kursie wywiadowczym i 
szkoleniach: należy polować na jakiekolwiek oświadczenia woli rozmówców. Te oświadczenia 
podkreślały sprawność oficera w oczach kierownictwa i stanowiły punkt wyjścia do dalszej operacji 
wiązania figuranta z SB. W celu uzyskania tego typu oświadczeń, esbecy uciekali się do groźby czy 
podstępnej prośby, odwołując się do uczucia zrozumienia a nawet litości, albo stwarzali atmosferę 
przyjacielskiej pogawędki, w której rozmówcy nie wypadało nie wyjść naprzeciw propozycji 
funkcjonariusza, a to jest kazus F. Ziejki: »Ujęty jego wymową i argumentami, stwierdziłem na piśmie, 
że „zachowam w tajemnicy fakt i treść rozmowy”, jaką z nim przeprowadziłem«103. 
 Na jednozdaniowym zobowiązaniu F. Ziejki do milczenia zbudowano potem cały papierowy 
stos, dokumentujący, w rzeczy samej, fenomen wykreowanej współpracy z wywiadem cywilnym, która 
będzie fikcyjnie podtrzymywana przez 10 lat w wyniku zaistnienia splotu różnych okoliczności. 
F. Ziejka został „pozyskany” nominalnie przez wywiad cywilny w trybie doraźnym i 
eksperymentalnym. Oficerowie dokonywali takich werbunków z nadzieją, że uda się im w przyszłości 
dowerbować zarejestrowanego, a jeśli nie uda się im tego dokonać, to i na tę okoliczność mieli 
przygotowane różne scenariusze wycofania się z autopułapki. 
 W zwyczajnym trybie, pozyskiwanie w charakterze k.o. przebiegało trzystopniowo: wpisanie 
figuranta do Segregatora Materiałów Wstępnych (SMW); awans do kategorii rozpracowanie operacyjne 
(RO); rejestracja w charakterze kontaktu operacyjnego (KO). Taką, zwyczajną, procedurę werbunku 
zastosował wywiad w odniesieniu do o. Andrzeja Koprowskiego w latach osiemdziesiątych, pomimo 
że był już t.w. w pionie IV, czyli w tzw. pionie wyznaniowym104. Dlatego w raporcie z rozmowy 
F. Ziejka został awansowany na kandydata, a to słowo występuje w niej czterokrotnie, by stworzyć 
wrażenie pozyskiwania w trybie zwyczajnym, stopniowym. Ponieważ w papierach wywiadu nie ma 

 
102 https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/109101 (dostęp: 27 XII 2022). 
103 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 69. 
104 B. Górka, Anty-Autolustracja t.w. „Student”. Prawda Jezuity i prawda o Jezuicie, Toruń 2021, s. 224. 
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najmniejszego śladu o utrzymywaniu z nim kontaktu operacyjnego po 1969 r., więc oficer ten okres 
kreatywnie zagospodarował, bazując na swoim „wyczuciu”: »Wyczułem, iż był nieco rozczarowany 
faktem niepodjęcia z nim współpracy w tamtym okresie. Jak sam stwierdził miał we Francji dużo 
ciekawych kontaktów«. Ta konstatacja uzasadnia nadanie F. Ziejce statusu kandydata na tajnego 
informatora wywiadu w trybie nadzwyczajnym. 
 Funkcjonariusz „liniowy” nie mógł samowolnie przekwalifikować zobowiązania do milczenia 
na zobowiązanie do współpracy, by na tej podstawie zarejestrować figuranta w charakterze k.o. Był w 
tym względzie całkowicie zależny od nacz. Wydziału III Dep. I MSW. Nie mam w tym miejscu na 
uwadze formalnej procedury przewidzianej na okoliczność rejestracji k.o.; że nie można było jej 
przeprowadzić bez zatwierdzenia naczelnika konkretnej jednostki operacyjnej Dep. I105. Mam na 
uwadze pragmatykę: oficer liniowy działał albo za przyzwoleniem, albo pod sugestią czy nawet pod 
presją kierownictwa Wydziału.  
 W takiej sytuacji, jak analizowana, to naczelnik zdecydował, żeby dokonać rejestracji. I zdając 
sobie doskonale sprawę z tego, że zobowiązanie jest na inną okoliczność oraz nie stanowi żadnej 
podstawy pod formalny werbunek, naczelnik doprowadził do tego, by notatka z rozmowy została 
odpowiednio wyprofilowana w treści i formie pod szablon raportu werbunkowego. W tym celu materię 
imitującą rzeczywistość werbunkową wlano w formę notatki operacyjnej postulowanej w wytycznych. 
Tego typu fabrykacja raportu werbunkowego, pod kierunkiem a może przy udziale naczelnika, przy 
okazji była tworzona pod kątem przetrwania ewentualnej kontroli w przyszłości, że kandydat ustnie 
zgodził się na udzielanie pomocy wywiadowi cywilnemu.  
 Pamiętać należy, że papiery SB tworzyła dla siebie, nie dopuszczając w koszmarach sennych, 
że ujrzą one kiedykolwiek światło dzienne i dzięki temu będzie można poznać rozmiary esbeckiej 
mistyfikacji, poddając je metodycznej i krytycznej analizie.  
 Imaginowanie rzeczywistości ma jednak zawsze pewne granice. Z reguły imaginacyjna kreacja 
na dłuższą metę nie uchodzi uwadze wnikliwego analityka. Stąd w raporcie werbunkowym, by uśpić 
czujność krytycznych oficerów kierownictwa Dep. I odnośnie do słuszności rejestracji F. Ziejki, 
wykreowano go (chociaż bez zachowania umiaru): jest urodzonym donosicielem, namiętnie gorliwym 
(brak umiaru skrywa bezradność esbeków). »W toku rozmowy poruszyłem kwestię odbycia z nim 
rozmowy przed wyjazdem do Marsylii (rozmawiał dawny Wydz. III naszego Dep. – oceniono, iż nie 
będzie on posiadał możliwości wywiadowczych). Wyczułem, iż był nieco rozczarowany faktem 
niepodjęcia z nim współpracy w tamtym okresie. Jak sam stwierdził miał we Francji dużo ciekawych 
kontaktów. Proponuję na następnym spotkaniu poprosić go o krótkie charakterystyki tych z nich, z 
którymi do tej pory utrzymuje kontakt«.  
 Tę legendę wziął za dobrą monetę F. Musiał, odwołując się rzekomo do pragmatyki SB: Dla 
osób znających pragmatykę działań operacyjnych SB fragment ten jest o tyle istotny, że – zdaniem 
Skowrońskiego – jego rozmówca nie tylko wcześniej zgodził się na współpracę „na kierunku 
portugalskim”, ale stał się także „oferentem” odnośnie do kierunku francuskiego. (…). Wreszcie 
Skowroński nie mógł mieć pewności, czy to on przeprowadzi kolejną rozmowę. Mógł ją bowiem – na 
polecenie przełożonych – przeprowadzić każdy funkcjonariusz jego wydziału pracujący „na kierunku 
portugalskim”106. 
 Cytowany fragment wraz z komentarzem podejmuję teraz z perspektywy: źródłoznawczej, 
normatywnej i pragmatycznej. Słowo pragmatyka – pochodzenia greckiego, oznacza czynność 
praktyczną.  

 
105 Instrukcja o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW z 1972 r., w: „Aparat Represji w Polsce Ludowej 
1944-1989” 5 (2007) 324-342, s. 340. 
 
106 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 72n. 
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 Po pierwsze, podstawowym warunkiem rejestracji w kategorii tajnego informatora SB, oprócz 
zgody na współpracę, przyjęcie od informatora wartościowej informacji. »O rzeczywistym pozyskaniu 
do współpracy stanowi otrzymanie wartościowych informacji w trakcie pozyskiwania lub wykonanie 
zleconego zadania«107.  Te informacje powinny dotyczyć »zakresu zadań, dla realizacji których został 
on pozyskany«108. 
 Rzeczywistą współpracę znamionowało przekazywanie tajnemu współpracownikowi »zadań i 
egzekwowanie ich wykonania«109. Oficer nie tylko nie otrzymał wartościowej informacji od F. Ziejki, 
a ponadto nie przekazał mu żadnego zadania do wykonania. W miejsce tego zaproponował na 
następnym spotkaniu poprosić o charakterystyki. Zaproponował komu? – Cierpliwemu papierowi! Na 
następnym spotkaniu oficer ma go poprosi, a nie: zlecić mu. Gdzie w k.o. „Zebu” jest kontynuacja tej 
sprawy? Było to typowe esbeckie tworzenie „baniek mydlanych” dla potrzeb buchalterii raportowej.  
 Po drugie, gdzie w dotychczasowej dokumentacji k.o. „Zebu” znajduje się podstawa źródłowa 
pod twierdzenie, że F. Ziejka był oferentem na odcinku francuskim? Przerwa w kontaktach F. Ziejki z 
wywiadem nastąpiła w wyniku niechęci Naukowca do styczności; nie tylko niejawnej, ale i jawnej z 
przedstawicielami reżymu komunistycznego. Jeśli F. Ziejka wyraził jakieś rozczarowanie w 
pogawędce z oficerem, to zapewne pod adresem dyplomacji PRL we Francji, która nie okazała 
zainteresowania jego pracą w charakterze lektora języka polskiego w latach 1970-1973 – ponieważ był 
to dla ambasady w Paryżu jakiś prowincjonalny uniwersytet koło Marsylii: Uniwersytet Aix-en-
Provence. F. Ziejka reprezentował tam Polskę a znalazł się tam na podstawie umowy międzynarodowej. 
Poza tym, jeśli F. Ziejka ujawniał permanentną gorliwość w gotowości do współpracy, to jak wyjaśnić 
prawie dziesięcioletnią przerwę w kontaktach z SB? 
 Z uwagi na pragmatykę, jedynie z czysto teoretycznego punktu widzenia, a nie 
pragmatycznego, każdy funkcjonariusz mógł przeprowadzić następną rozmowę z agentem – ale 
sondażową. Natomiast kontakt operacyjny na zasadzie współpracy z reguły kontynuował 
funkcjonariusz, który zawerbował źródło, zwłaszcza gdy była to pierwsza rozmowa po zawerbowaniu! 
Owszem, zdarzały się przypadki przejęcia źródła przez innego oficera tuż po zawerbowaniu, ale gdy 
ten podpisał dobrowolnie i w sposób zdeterminowany zobowiązanie do współpracy. F. Ziejka nie 
wpisuje się w tę kategorię. Nawet jeśli w tę kategorią F. Ziejka się nie wpisuje, to co stało na 
przeszkodzie, że oficer nie obarczył go zadaniem do wykonania, z którego powinien go rozliczyć każdy 
oficer? Z tej prostej przyczyny, że rejestracja F. Ziejki była zmistyfikowana. 
 Wreszcie z punktu widzenia wytycznych: dlaczego zamieszczono w raporcie uwagę o zadaniu, 
chociaż oficer nie przekazał mu niczego do wykonania? W ten sposób spełniano postulat normatywny: 
informacja o przekazaniu zadania do wykonania była elementem istotnym raportu werbunkowego. Jeśli 
pozyskanemu agentowi nie przekazano zadania do wykonania, to i tak ta kwestia nie mogła zostać 
pominięta w raporcie. 
 Nie można było również pominąć w raporcie sprawy przeszkolenia i przekazania instrukcji 
wyjazdowej, w co wyposażano agenta przed wyjazdem z kraju. Stąd ostatnie zdanie raportu brzmi: 
»Zostanie opracowany i wdrożony plan przeszkolenia k.o. oraz przygotowana instrukcja wyjazdowa, 
którą podpisze«. Zostanie… ad calendas Graecas. 
 Podobnie miała się ze sprawa z tzw. łącznością. Stąd do raportu zatwierdzonego przez 
naczelnika, dorzucił odręczną dyrektywę: »Dopracować system łączności i kierunkowe zadania dla 
kontynuowania współpracy przez rezydenturę«. Niezależnie od tego, czy ta łączność została ustalona 
w rzeczywistości, czy nie, to w raporcie musiała się pojawić o niej wzmianka. Wirtualny charakter 

 
107 Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych, Warszawa 1 II 1970, 

s. 123-139, w: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945-1989), red. T. Ruzikowski, 
Warszawa 2004, s. 128. 

108 J.w., s. 129. 
109 J.w., s. 130. 
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zapisu o łączności w raporcie obnażają kolejne papiery w jednostce archiwalnej k.o. „Zebu”. Skoro 
F. Ziejka był tak permanentnie ochoczym agentem, to jak wyjaśnić fakt, że następne spotkanie z innym 
funkcjonariuszem nastąpi dopiero po półtorej roku i to na skutek jego niekonwencjonalnej inicjatywy?  
  Tę pauzę w kontaktach F. Musiał wyjaśnia w ten sposób: W związku z brakowaniem akt 
kontaktu operacyjnego „Zebu” nie mamy pewności, jaki był dalszy ciąg wydarzeń110. Po pierwsze, nie 
ma w jednostce archiwalnej k.o. „Zebu” protokołu zniszczenia (brakowania) dokumentów. Po drugie, 
paginacja ciągła kart wprowadzona przez wytwórcę akt, dowodzi kompletności teczki (paginacja 
oznaczona czerwonym kolorem). Po trzecie, w momencie znoszenia klauzuli tajności i kolejnych 
weryfikacji, pracownicy IPN nie odnotowali braku jakiegoś dokumentu w teczce. Po czwarte, analiza 
wewnętrzna i zewnętrzna teczki k.o. „Zebu” wykazuje spójność pod względem chronologicznym i 
treściowym. Oznacza to, że jednostka archiwalna k.o. „Zebu” przetrwała w tej postaci, w jakiej została 
wytworzona i zamknięta przez wytwórcę. Dość dodać, że ostatni oficer prowadzący, Leszek Okulski 
(10 IX 1988 – II 1989), kartę z wykazem dokumentów w teczce krypt. „Zebu” wypełnił 10 lutego111 i 
w tej postaci została zmikrofilmowana 20 lutego 1989 r., trzy dni po zamknięciu sprawy k.o. „Zebu” i 
w dniu przekazania jej do archiwum112.  
 F. Musiał powątpiewał w następujące wyjaśnienia F. Ziejki: »Głównym przedmiotem rozmowy 
były sprawy związane z wyjazdem (rozmówca zapewnił mnie, że przedstawiciel ambasady będzie mnie 
oczekiwał na lotnisku, że mogę liczyć na pomoc ze strony pracowników ambasady przy szukaniu 
mieszkania oraz przy organizowaniu lektoratu)«. Na tę okoliczność postawił sceptyczne pytanie: czy 
młody naukowiec wyjeżdżający – przecież nie na pierwsze – stypendium zagraniczne uznawał, że to 
funkcjonariusz wywiadu PRL jest osobą, która ma z nim omówić socjalno-bytowe warunki pobytu 
zagranicą i zapewnić mu pomoc ze strony ambasady w Lizbonie?113 To oficer wywiadu był 
gospodarzem spotkania i realizował je według zaplanowanego scenariusza. Po drugie, przedstawiciele 
wywiadu swoich rozmówców na płaszczyźnie urzędowej (rozmowa w urzędzie paszportowym) 
zapewniali, że są pożyteczną służbą państwową, znajdującą się na usługach państwowych instytucji 
oraz polskich obywateli za granicą. 
 Na końcu tej sekwencji rozważań Autor kontrlustracji usiłuje podważyć twierdzenia F. Ziejki, 
że raport werbunkowy został wykreowany, że jest wirtualny, a nie adekwatny. Jeśli Skowroński – 
przyjmując tu sposób argumentacji prof. Ziejki – wytworzył raport, by zadowolić swych przełożonych, 
to co zrobi w sierpniu, jeśli do spotkania nie dojdzie? Co zrobi, jeśli figurant Z.F. nie będzie miał ochoty 
więcej z nim rozmawiać? Jak wytłumaczy przełożonym, że zwerbował źródło, które nie przekazuje 
żadnych informacji, czyli jest bezużyteczne? Jeśli sfałszował raport, to wie, że prędzej czy później będzie 
się musiał przyznać do porażki…114. 
 Odpowiem bez osłonek: oficer podpisując ww. raport miał pewność, że odpowiedzialność za 
fikcyjną rejestrację i jej kontynuację bierze na siebie kierownictwo Wydz. III Dep. I, że to kierownictwo 
znajdzie środek zaradczy na kłopoty, gdy ta rejestracja je spowoduje. I nie zawiódł się, bowiem już w 
styczniu 1979 r. prowadzenie sprawy k.o. „Zebu” przekazano innemu oficerowi: Lechowi 
Aleksiewiczowi115. 

 
110 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 73. 
111 AIPN BU 02014/41, Por. L. Okulski, Wykaz dokumentów podlegających mikrofilmowaniu ze sprawy 
kryptonim „Zebu” nr rej. 12470 nr. arch. J-11269, Warszawa 14 II 1989, k. 6. 
112 AIPN BU 02014/41, Por. L. Okulski, Postanowienie o zakończeniu i przekazaniu sprawy do archiwum Dep. I, 
Warszawa 17 II 1989, k. 64-65; AIPN BU 02014/41, Opis końcowy karty kieszeniowego (jacketu) nr J-11469 
sporządzonej ze sprawy 12470, [Warszawa] 20 II 1989, k. 66. Filmowała teczkę kpt. Jadwiga Piskała.  
113 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 69. 
114 J.w., s. 72. 
115 AIPN BU 02014/41, Wykaz osób znających sprawę, k. 7. 
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 Tymczasem dokonano formalnej rejestracji F. Ziejki w annałach wywiadu cywilnego SB i 
założono mu teczkę kontaktu operacyjnego o ps. „Zebu”116. 
  

 
116 AIPN BU 02014/41, Ppor. J. Skowroński, Postanowienie o założeniu teczki kontaktu operacyjnego, Warszawa 
15 VII 1978, k. 8. 
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IV. Próba dowerbowania (1 X 1979) 
 
 
 
 
 
Tekst 
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AIPN BU 02014/41, Mł. insp. Wydz. III Dep. I MSW, ppor. L. Aleksiewicz, Raport ze spotkania z 
k.o. „Zebu” w dn. 1.10.1979 r., Warszawa 3 X 1979, k. 23-27. 
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Legenda do raportu 
 
 
Autorem wpisu odręcznego i podpisu na górze notatki: »Zgadzam się z wnioskami. 3.X.1979 r. jest zast. 

nacz. Wydz. III Dep. I Jan Nowicki«. 
Wpis odręczny na marginesie Jana Nowickiego: »Sądzę, że nie z tego względu – potrzeby operacyjne – 

odnosi się do zdania: Ze względu na konieczność utrzymywania przez „Z”[ebu] kontaktu z 
ambasadą…« 

Uwaga: Wpis odręczny numeru telefonu F. Ziejki i adresu nastąpił po przepisaniu notatki na maszynie. 
Numery telefonów wraz z danymi personalnymi i adresem były publikowane w książkach 
telefonicznych. 
 
 
Wyjaśnienia F. Ziejki 
 
 
Tak było na przykład z L. Aleksiewiczem, który 1 października 1979 roku nieoczekiwanie złożył mi wizytę w moim 
mieszkaniu przy ul. Majora. Do tej niespodziewanej wizyty odniósł się F. Ziejka w wyjaśnieniach: 
Poinformował mnie wówczas, że przyjechał, aby powiadomić mnie o załatwieniu wszelkich formalności 
związanych z moim wyjazdem i że najdalej za dwa tygodnie powinienem wyjechać do Lizbony. 
Przedstawił się jako pracownik Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Pewien niepokój 
wzbudził u mnie w chwili, gdy zaproponował mi nieoficjalną „pomoc” materialną, gdy tymczasem w 
ministerstwie urzędniczka oświadczyła mi, że nie widzi możliwości dofinansowania mojego wyjazdu. 
Mimo świadomości, że będę pobierał bardzo niskie uposażenie, propozycję odrzuciłem. Dziś wiem, że 
przyjechał on do mnie, aby pozyskać mnie do współpracy z wywiadem. Także i jego „raport” kończy 
się stwierdzeniem o potrzebie opracowania dla mnie „instrukcji wyjazdowej”, której jednak – jak się 
okazuje – nadal nie opracowano i której też nie wdrożono. Znamiennie brzmią jednak ostatnie słowa 
jego „raportu”: że po moim wyjeździe należy ze mną utrzymywać kontakt „z pozycji placówki”117.  
 
 
Kto jest kim w raporcie? 
 
 
 Innym pomniejszym defektem ujawnionym przez F. Musiała jest permanentne uchylanie się od 
weryfikacji źródłowej funkcjonariuszy występujących w teczce k.o. „Zebu”. W drugiej odsłonie 
pojawia się nie tylko Lech Aleksiewicz, ale również zastępca nacz. Wydz. III – Jan Nowicki. Żeby 
ustalić nazwisko wicenaczelnika, trzeba się troszeczkę natrudzić, gdyż podpisał się nieczytelnie. 
Obydwóm esbekom poświęcimy teraz notki biograficzne. 
 Lech Aleksiewicz to w rzeczywistości Lech Michał Porębski (ur. 1947). Z lektury notatki 
wynika niezbicie, że w rozmowie z F. Ziejką posłużył się on nazwiskiem legalizacyjnym (»podałem 
mu nazwisko Aleksiewicz«). Była to podwójna konspiracja wobec rozmówcy. 
 Lech Michał Porębski do SB przystąpił jako 30-letni inżynier po Politechnice Gliwickiej. 
Karierę rozpoczął w Katowicach w tzw. pionie kościelnym118. Po studium przeniesiono go do Wydz. 

 
117 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 63. 
118 AIPN 003175/1204, L. Porębski, Podanie, Jaworzno, 9 IX 1976, k. 6. 
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III Dep. I, gdzie zajmował się krajami hiszpańskojęzycznymi119. Od 1 stycznia 1979 r. organizował 
»pracę na odcinku rozpracowania obiektów działających na południowej flance NATO«120.  
 Żona odmawiając przeprowadzki do Warszawy z Katowic, pokrzyżowała mu plany związane 
z szybką karierą w wywiadzie. W tej sytuacji 17 grudnia 1979 r. wystąpił z raportem o przeniesienie go 
na prowincję, ale z możliwością pracy w Departamencie I. Taką możliwość stwarzał mu urząd SB w 
Katowicach, gdzie funkcjonowała Filia Dep. I121. 
 Sprawę Ziejki powierzono w styczniu 1978 r. do prowadzenia temu nowicjuszowi wywiadu, 
który znajdował się w nieustabilizowanej sytuacji rodzinnej. Po jego przejściu do Katowic 
kierownictwo Wydziału III w centrali wywiadu sprawę F. Ziejki niezwłocznie powierzyło innemu 
oficerowi już w styczniu 1980 r.122  
 Jan Nowicki, urodzony w 1944 r w Osienikach (pow. Nowa Wilejka), podanie o przyjęcie do 
MSW sporządził w lipcu 1968 r.123 Po stosownych sprawdzeniach został 1 listopada 1968 r. przyjęty w 
Wydz. VI Dep. I MSW124. Na tym odcinku rozpracowania państw NATO i Watykanu dotrwał aż do 
rozwiązania SB. W poczet członków partii został przyjęty w czerwcu 1971 r.125  
 W momencie przystąpienia do organów bezpieczeństwa nie skierowano go od razu do szkoły 
wywiadu, ale trzymano nadal, teraz pod przykryciem, w „Minex-ie”126. W roku 1971/72 ukończył z 
wynikiem bardzo dobrym roczne studium wywiadu, na którym uczył się języka angielskiego127. 
Posługiwał się nazwiskiem legalizacyjnym Janusz Drabik. 

W latach 1973-1977 przebywał w rezydenturze w Paryżu pod przykryciem sekretarza 
ambasady PRL128 i posługiwał się pseudonimem operacyjnym „Luis”129. W ramach przygotowania go 
do tej delegacji, przekierowano go na etat pod przykryciem w MSZ od października 1972 r.130 
 Po powrocie do kraju w 1977 r. został mianowany 15 maja 1978 r. zast. nacz. Wydz. III 
Dep. I.131 W bezpośredni nadzór kierowniczy przypadła mu sprawa F. Ziejki, jako że miał w „dorobku” 
wywiadowczym pobyt we Francji i kierował zespołem NATO-wskim w Wydziale132. Dokładnie po 
dwóch latach pełnienia funkcji wicenaczelnika, został nacz. Wydz. III133 (po wyjeździe Jerzego 
Porowskiego do Rzymu). 
 
 
Okoliczności nawiązania kontaktu 

 
119 AIPN 003175/1204, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 18 VII 1978, k. 
149. 
120 AIPN 003175/1204, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, [bmidd.], k. 151. 
121 AIPN 003175/1204, L. Porębski, Raport, Warszawa 17 XII 1979, k. 158. 
122 AIPN BU 02014/41, Wykaz osób znających sprawę, k. 7. 
123 AIPN BU 003175/1106, J. Nowicki, Podanie, Warszawa 25 VII 1968, k. 4. 
124 AIPN BU 003175/1106, J. Nowicki, Raport, Warszawa 16 V 1969, k. 25. 
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 Półtoraroczną „pauzę operacyjną”, od czerwca 1978 r. do 1 X 1979 r., F. Musiał tak 
zagospodarowuje: W związku z brakowaniem akt kontaktu operacyjnego „Zebu” nie mamy pewności, 
jaki był dalszy ciąg zdarzeń134. Owszem, posiadamy tę pewność już na podstawie pobieżnej analizy 
źródłoznawczej; wykazałem powyżej, że teczka k.o. „Zebu” przetrwała w postaci 
niezdekompletowanej. Za integralnością teczki przemawia również argument z wiedzy o pragmatyce 
bezpieki: funkcjonariusze SB brakowali te dokumenty, które były korzystne dla figurantów a w 
niekorzystnym świetle stawiały oficerów SB. Bezbłędnie tę strategię uchwycił F. Ziejka: Ale wiem, że 
nie ma tam raportów ze spotkań, które zakończyły się całkowitym niepowodzeniem oficerów wywiadu 
czy też kontrwywiadu PRL135. Takie raporty nie zostały sporządzone, a jeśli je sporządzono – to nie 
włączano do akt zarejestrowanych informatorów136. 
 Ponieważ ta dość znacząca przerwa w kontaktach nie dawała spokoju F. Musiałowi, toteż 
dywagując, sączył pytania: wydaje się, że tymczasem innych spotkań nie było…, ale nie należy 
wykluczyć jednak, że do jakiegoś kontaktu doszło. Poza tym skąd funkcjonariusze wiedzieli o 
przełożeniu daty wyjazdu…, może ktoś zadzwonił po numer tel. 28-23-40… i poinformował o zmianie 
planów... Czy mamy może założyć, że Skowroński [powinno być: Aleksiewicz] uzyskał te informacje z 
ministerstwa? Odpowiedzi na te pytania nie znamy137.  
 Postawione pytania są po części księżycowe, a po części insynuacyjne, sugerujące F. Ziejce 
manipulację czytelnikiem. W miejsce wypełniania luk w zakresie wiedzy egzaltowaną przesadą, dobrze 
byłoby sięgnąć do źródeł i literatury pomocniczej. Wiadomo już czytelnikowi, że urzędy paszportowe 
od lat sześćdziesiątych były wydziałami SB. Z analizy zaś źródłoznawczej wyłania się następujący 
obraz. Przed wyprawą do Lizbony F. Ziejka wypełnił w styczniu 1979 r. kwestionariusz-wniosek 
kierowany do Biura Paszportów MSW poprzez Wydział Paszportów SB o wydanie paszportu 
uprawniającego go do wyjazdu służbowego138. Został wydelegowany zagranicę z ramienia UJ na mocy 
porozumienia strony polskiej ze stroną francuską (porozumienia MSZ-etów). Poprzedzający 
porozumienie proces delegowania trwał około roku. Po akceptacji urzędu paszportowego jednostka UJ 
zwracała się do miejscowego urzędu paszportowego o zgodę na fizyczne wydanie paszportu, który 
przechowywany był na UJ. W związku z jego wyjazdem do Lizbony, Prorektor UJ zwrócił się w lutym 
1979 r. do urzędu paszportowego z wnioskiem o wznowienie ważności paszportu na dwa lata na 
wszystkie kraje świata z prawem wielokrotnego przekroczenia granicy139.  
 SB na bieżąco monitorowała tzw. ruch międzypaństwowy obywateli w 
doraźno-administracyjnym trybie. Funkcjonariusze wywiadu na tej drodze uzyskali szybką i pewną 
informację o odroczeniu wyjazdu F. Ziejki do Portugalii o rok – już jesienią 1978 r. Ta suponowana 
wiedza uzasadnia też półtoraroczną przerwę w dokumentacji k.o. „Zebu”. Przez odroczenie wyjazdu 
zniknął pretekst do nachodzenia F. Ziejki, ale w trybie pod przykryciem. A w trybie operacyjnym nie 
odważono się tego uczynić w stosunku do fikcyjnie zawerbowanego. Centrala bezpieki, znając już od 
stycznia jego przygotowywania do wyjazdu zagranicznego na rok akademicki 1979/1980, dopiero tuż 

 
134 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 73. 
135 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 65. 
136 Jezuita o. Andrzej Koprowski w wywiadzie przytoczył historię, jak został zadaniowany w dniu stanu 
wojennego przez dwóch esbeków pod brutalną presją, ale żadna notatka z tego wydarzenia nie zachowała się w 
ocalałych papierach jego dotyczących. B. Górka, Anty-autolustracja t.w. „Student”, dz. cyt., s. 296nn. 
137 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 73. 
138 AIPN Kr 37/89513, F. Ziejka, Kwestionariusz paszportowy, Kraków 15 I 1979, k. 113-117. 
139 AIPN Kr 37/89513, Prorektor ds. Badań i Współpracy Naukowej, prof. dr hab. W.A. Serczyk, Wniosek, 
Kraków 12 II 1979, k. 111-112. 
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przed samym wyjazdem, uciekła się do niekonwencjonalnego sposobu nawiązania z nim kontaktu (o 
czym więcej – poniżej). 
 Odparte, niewyszukane sugestie F. Musiała, zmierzały do konkluzji postawionej na głowie: po 
raz kolejny rzeczywistość akt rozmija się ze wspomnieniami prof. Ziejki. Po raz kolejny autor 
kontrlustracji rozmija się z dyscypliną badawczą, naruszając przy okazji porządek logiczny, albowiem 
wyjaśnienia F. Ziejki weryfikuje materiałami SB jego dotyczącymi, a nie odwrotnie, jak być powinno.  
 
 
Dwie metody lektury dokumentu SB 
 
 
 Po tych koniecznych dopowiedzeniach, powracamy do kontrlustracji. F. Musiał obdarzając 
pełnym zaufaniem relację Lecha Porębskiego (legalizacyjnie Lech Aleksiewicz), przed przytoczeniem 
dużego fragmentu raportu, sufleruje czytelnikowi jednoznaczną jego interpretację: funkcjonariusz 
utrzymywał, że od razu powołał się na Grońskiego, a to oznacza, że wprost wyjawił, jaką instytucję 
reprezentuje140. Rozumowanie F. Musiała trywializuje sprawę: skoro tak napisał, to tak musiało być. Z 
relacji F. Ziejki, uczestnika tamtego zdarzenia, wyłania się obraz zgoła przeciwny: Poinformował mnie 
wówczas, że przyjechał, aby powiadomić mnie o załatwieniu wszelkich formalności związanych z moim 
wyjazdem i że najdalej za dwa tygodnie powinienem wyjechać do Lizbony. Przedstawił się jako 
pracownik Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki141. 
 Obydwie relacje ze spotkania, poza jednym elementem (potwierdzenie faktu spotkania) 
wykluczają się całkowicie. To powoduje, że w ustaleniu stanu obiektywnego poruszać się musimy 
niejako w systemie binarnym, zero jedynkowym: przyznanie racji funkcjonariuszowi, falsyfikuje 
wyjaśnienia F. Ziejki, przyznanie zaś racji F. Ziejce – falsyfikuje relację funkcjonariusza.  
 Filip Musiał, dając całkowitą wiarę wersji Lecha Porębskiego vel Aleksiewicza, konsekwentnie 
falsyfikował wersję F. Ziejki i w tym celu sformułował kilka kwestii142.  Kwestia pierwsza: czy normą 
– niewzbudzająca żadnych podejrzeń – była niezapowiedziana wizyta reprezentanta ministerstwa… by 
przedstawić jego sytuację…? Sam fakt nie musiał w nim wzbudzać większych podejrzeń, bowiem 
udawał się do Portugalii zainicjować lektorat języka polskiego i działał tym samym w interesie władz 
PRL. Poza tym nie był nowicjuszem, ale doktorem przed habilitacją, czyli naukowcem o ugruntowanej 
już pozycji, najlepszej polonistyki w kraju. Podejrzenia mogły w nim wzbudzać okoliczności spotkania 
i zachowanie gościa. Warto na tę okoliczność zaznaczyć, że po wyborze K. Wojtyły na papieża, a 
zwłaszcza po jego wizycie w kraju w czerwcu 1979 r., zmieniło się postrzeganie władzy 
komunistycznej przez obywateli.  
 Ponadto F. Ziejka w wyjaśnieniach przecież zaznaczył: Pewien niepokój wzbudził u mnie w 
chwili, gdy zaproponował mi nieoficjalną „pomoc” materialną, gdy tymczasem w ministerstwie 
urzędniczka oświadczyła mi, że nie widzi możliwości dofinansowania mojego wyjazdu. Ten szczegół o 
odrzuceniu propozycji nieoficjalnej pomocy materialnej został raporcie tak ujęty: »„Z” nie 
zaaprobował refundacji kosztów, ponieważ czułby się wtedy mocniej zobowiązany wobec naszej 
służby…«. Jak to wynika z lektury nawet zalegendowanej treści raportu, Adiunkt odrzucił sugestię 
jawnego monitorowania studentów, wychodzącego poza obowiązki i etos naukowca.  
 Adiunkt miał powody, by w rozmowie, nominalnie z przedstawicielem resortu nauki, wyżalać 
się na marne stypendium naukowe. Przebywałem na stypendium za granicą w latach 90. Opłata za 

 
140 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 73. 
141 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 63. 
142 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 75-76. 
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mieszkanie pochłaniała mi połowę subsydium. Prośba o dofinansowanie głodowego stypendium – 
została odrzucona. Przetrwałem roczny pobyt na granicy ubóstwa.  
 Kwestia druga: skoro to Aleksiewicz miał być lepiej poinformowany od dr. Ziejki o jego sytuacji 
i powiadamiać go o niezbędnych formalnościach związanych z wyjazdem, to po co miałby się z nim w 
ogóle spotykać? Jaki zysk z takiego spotkania miałby Departament I. Właśnie po co, ale przede 
wszystkim: w jakim charakterze? Aby przeprowadzić dowerbowanie go przed wyjazdem do Portugalii, 
przed standardowym przekazaniem go „na kontakt” oficera punktu operacyjnego w Lizbonie. 
 Kwestia trzecia: zakładając, że raport z czerwca 1978 r. był sfałszowany (takiego 
sformułowania F. Ziejka nie użył) i także drugi raport miał mijać się z prawdą (ta ocena jest zbieżna z 
opinią F. Ziejki), to znaczy że zakładamy, iż Skowroński namówił Aleksiewicza do kontynuowania  
wytworzonej przez niego fikcji. Jeśli tak, to czemu Aleksiewicz jej nie zakończył? To kierownictwo 
Wydz. III decydowało o tym, kiedy sprawę rozpocząć a kiedy ją zamknąć.  
 Kwestia czwarta: co zyskiwałby Aleksiewicz na fałszowaniu swego raportu i dlaczego miałby 
kłaść na szli swoją karierę zawodową? Lech Porębski vel Aleksiewicz kładłby na szli swoją karierę 
resortową wtedy, gdyby odmówił kierownictwu Wydz. III uczestnictwa w mistyfikacji. A znalazł się 
wówczas w trudnym położeniu z powodu bojkotu żony planu przeprowadzki do Warszawy. Bardzo mu 
zależało na takim skierowaniu na prowincję, by mógł pozostać w Departamencie I. Od dyspozycyjności 
wobec kierownictwa Wydz. III, uzależniona była jego przyszłość w wywiadzie. A był dopiero 
funkcjonariuszem stażowym wywiadu. 
 Kwestia piąta: Czy zatem przyjmujemy tezę, iż Skowroński i Aleksiewicz konsekwentnie dążyli 
do dekonspiracji lizbońskiego punktu operacyjnego Dep. I? O to nie musieli się troskać, gdyż było to 
zmartwienie kierownictwa Wydz. III, nadzorującego i koordynującego pracę punktu operacyjnego w 
Lizbonie na tym odcinku. 
 Kwestia szósta: Czy może zakładamy, że Departament I składał się z grupy funkcjonariuszy, 
którzy wchodząc ze sobą w zmowę, pozorowali pracę…? Trudno mi doprawdy oszacować, jaki procent 
funkcjonariuszy Dep. I nie można zakwalifikować do esbeckich hien, żerujących na Bogu ducha 
winnych obywatelach…   
 Konkluzja: Za wiarygodnością raportu Aleksiewicza przemawia zarówno jego logiczna 
spójność z wcześniej wytworzonymi dokumentami, jak i drobiazgowość w odtworzeniu rozmowy… 
Owszem, obydwa raporty, analizowany i werbunkowy, są zredagowane w podobnej konwencji i stylu 
oraz na dobrym poziomie legendującym, a więc wolno nam suponować, że wyszły spod ręki 
doświadczonych funkcjonariuszy, a nie początkujących, że powstały w tej samej „kuchni redakcyjnej”. 
Najprawdopodobniej głównym kucharzem był wicenaczelnik Jan Nowicki. Jeśli się tak ma sprawa, to 
wysłani w teren funkcjonariusze mieli za zadanie pozyskać wartościowy materiał do przetworzenia. 
Tylko jedna odręczna uwaga zast. nacz. Wydz. III Jana Nowickiego na marginesie „sprawozdania” z 
rozmowy ma stwarzać wrażenie, że raport sporządził samodzielnie Lech Porębski… 
 
 
Konkluzja 
 
 
 Rzetelna analiza źródłowa i hermeneutyczna podtrzymuje wiarygodność wyjaśnień F. Ziejki a 
zarazem falsyfikuje wiarygodność wersji papierowej, ocalałej w k.o. „Zebu”. Przeciwko prawdziwości 
wersji papierowej świadczy np. sposób nawiązania łączności: niezapowiedziana wizyta w domu 
rodzinnym. Taka forma nawiązania kontaktu z tajnym informatorem w trybie operacyjnym nie była 
przewidziana w normatywach i nie była stosowana w praktyce. Oto stosowny normatyw z instrukcji 
operacyjnej SB z 1970 r.: »Spotkania z tajnym współpracownikiem powinny się odbywać w zasadzie w 
odpowiednio przygotowanym dla tych celów lokalu kontaktowym lub mieszkaniu konspiracyjnym. 
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Spotkania mogą się odbywać także w innych miejscach, zapewniających zachowanie w tajemnicy faktu 
współpracy. Warunki i czas spotkania powinny być w zasadzie ustalone w porozumieniu z tajnym 
współpracownikiem, aby w miarę możliwości nie naruszać jego normalnego trybu pracy i życia«143. 
 Skoro oficer musiał się uciec do tak niekonwencjonalnego sposobu kontaktu, oznacza to, że 
F. Ziejka nie utrzymywał zwyczajnej łączności operacyjnej z oficer/em/ami w kraju (standardowo raz 
w miesiącu), co znajduje potwierdzenie w teczce k.o. „Zebu”. W tej sytuacji, przed zabukowanym 
wyjazdem F. Ziejki do Lizbony, kierownictwu Wydz. III Dep. pozostał jedyny sposób nawiązania 
kontaktu: wysłać funkcjonariusza do mieszkania Adiunkta, by udawał pracownika ministerstwa nauki. 
Oficer nie mógł się w żadnym wypadku powoływać się na Grońskiego, bo wtedy, rzeczywiście, 
wyjawiłby wprost, jaką instytucję reprezentuje.  
 Przybył po to, aby w towarzyskiej atmosferze i klimacie rodzinnym pozyskać informacyjne 
tworzywo, które następnie posłuży kuglarzom esbeckim Wydz. III Dep. I do stworzenia wirtualnego 
raportu, imitującego stan faktyczny, z wyraźną tendencją do synchronizacji jego treści z poprzednim 
raportem, werbunkowym. Kluczowe słowo w tej synchronizacji odgrywa nazwisko Groński, 
powracające 5 razy. Tak kompatybilne raporty były niezbędne w buchalterii esbeckiej Wydz. III do 
stworzenia podkładki dla kolejnego etapu fikcji operacyjnej, która będzie kontynuowana w stosunku 
do F. Ziejki w Lizbonie – już z „pozycji placówki operacyjnej”. Głównymi kuglarzami byli: naczelnik 
Jerzy Porowski i wicenaczelnik Jan Nowicki.  
 Najbardziej pomysłowe, ale i nieporadne, zlepienie faktu z fikcją znajduje się we wnioskach 
raportu. Tam też naprzemiennie występuje imaginacja z asekuracją. Odnośnie do pkt. 1: jak się ma 
bierna postawa informatora do jego deklaracji o inicjatywie operacyjnej? Do pkt. 2: czy obserwacja 
studentów nie była możliwa w sytuacji braku kontaktów towarzyskich z nimi? Do pkt. 3: dlaczego 
oficer nie przedstawił instrukcji wyjazdowej informatorowi, wiedząc doskonale o tym, że do 
następnego spotkania przed wyjazdem już nie dojdzie? I dlaczego nie poinstruował go o metodach 
obcych służb specjalnych? Do pkt. 4: I dlaczego nie wyposażył go w hasło do kontaktu z nowym 
oficerem w Lizbonie?  
 A jak te wnioski skomentował F. Musiał? Utrzymanie kontaktu z pozycji placówki oznacza, że 
oficerem prowadzącym k.o. „Zebu” będzie funkcjonariusz Departamentu I pracjący w Lizbonie pod 
przykryciem. Aby chronić zakonspirowanego funkcjonariusza SB pracującego za granicą, ale również 
po to, by nie dekonspirować kontaktu operacyjnego przed niewłaściwą osobą (zwykłym pracownikiem 
ambasady), podczas bezpośredniego spotkania musiało dojść do wymiany haseł, względnie do okazania 
znaków rozpoznawczych. W wypadku k.o. „Zebu” miała nastąpić wymiana haseł pomiędzy nim a 
kierownikiem punktu operacyjnego o pseudonimie „Grzegorz”. Tym samym kontakt operacyjny 
„Zebu” musiał przed wyjazdem zostać poinformowany o wymianie haseł i sposobie nawiązania 
kontaktu, czyli – mówiąc językiem wywiadu – przejść przeszkolenie dotyczące nawiązania łączności ze 
swoim oficerem prowadzącym. Do tego szkolenia zapewne doszło w trakcie spotkania, z którego 
dokumentacja się nie zachowała (podkreślenie – B.G.)144. 
 F. Musiał przekracza granice dopuszczalnego domniemania, suponując, że dopełniono 
wszystkich powinności operacyjnych w stosunku do F. Ziejki jako k.o. przed wyjazdem do Portugalii. 
Ale na przeprowadzenie takiego szkolenia zbrakło wywiadowi czasu. Spotkanie z F. Ziejką odbyło się 
1 października, 3 października sporządzono z niego raport. A rankiem 15 października F. Ziejka 
wyleciał on samolotem z Warszawy do Lizbony145. Kwestia tej instrukcji musiała intrygować 
kierownictwo Departamentu I, skoro kolejny oficer w 1982 r. podjął tę sprawę w notatce: »odmówił 
podpisania… instrukcji wyjazdowej«, pośrednio sugerując, że została mu okazana. 

 
143 Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych, art. cyt., s. 130. 
144 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 77. 
145 F. Ziejka, Moja Portugalia, Kraków 2008, s. 13-14. 
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 Jako że przed wyjazdem nie wyposażono F. Ziejkę w instrukcję wyjazdową oraz hasło do 
nawiązania pierwszego kontaktu z oficerem prowadzącym w Lizbonie, toteż we wnioskach raportu, 
informacją, w tenorze asekuracji o problemach z hasłem i instrukcją, pozostawiono jednak pewną 
instrukcję ale dla oficera w Lizbonie: k.o. „Zebu” należy przejmować ostrożnie, w trybie niejawnym, 
pod przykryciem dyplomatycznym. Znajomość hasła i instrukcji byłaby niezbędna przy przejmowaniu 
go na kontakt w trybie otwarcie operacyjnym.  
 Podejmowanie fikcyjnego k.o. „na kontakt” w trybie pod przykryciem (z pozycji przykrycia 
dyplomatycznego), całkowicie zabezpieczało oficera wywiadu przed ewentualną dekonspiracją. Na tej 
płaszczyźnie kontaktu F. Ziejka nie orientował się, że rozmawia z funkcjonariuszem wywiadu. 
Dekonspiracja zaistniałaby wówczas, gdyby F. Ziejka zorientował się, że rozmawia z funkcjonariuszem 
wywiadu cywilnego a nie z dyplomatą PRL. Żeby uniknąć dekonspiracji, pracownicy wywiadu 
funkcjonujący zagranicą pod przykryciem oficjalnej instytucji (wszyscy oficerowie tak funkcjonowali), 
posiadali dwa sposoby przejmowania „na kontakt” informatorów przybyłych z kraju: w trybie otwarcie 
operacyjnym przejmowali faktycznych informatorów, w trybie niejawnym, z pozycji przykrycia: 
niedowerbowanych i fikcyjnych informatorów. Zatem kwestię dowerbowania F. Ziejki kierownictwo 
Wydz. III scedowało na oficera w Lizbonie. Tym funkcjonariuszem był nie pomniejszy matacz od 
kuglarzy w kraju, Eugeniusz Spyra. 
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V. Fikcyjne przejęcie k.o. „Zebu” „na kontakt” w Lizbonie w 1980 r. 
 
 
 
 
 
V.1. Historia i kondycja placówki „Porto” w Lizbonie 
 
 
 Punkt operacyjny w Lizbonie o krypt. „Porto” został utworzony 3 marca 1975 r.146 Tę placówkę 
wywiadowczą zorganizował od podstaw płk Eugeniusz Spyra. Przybył do Lizbony 21 kwietnia 1975 r. 
Stanowisko kierownika jednoosobowego punktu operacyjnego objął 1 maja 1975 r.147 Posługiwał się 
ps. „Grzegorz”. Do kraju odwołano go 7 lipca 1980 r.148 
 Portugalia była krajem NATO-wskim, zatem znajdowała się w szczególnym zainteresowaniu 
Wydz. III – tzw. natowskiego, w którym zarejestrowano F. Ziejkę w charakterze k.o. w 1978 r. E. Spyra 
przy jednoosobowej obsadzie placówki miał bardzo ograniczone możliwości pracy stricte operacyjnej. 
Drugi oficer był niezbędny w państwach NATO np. przy przejmowaniu materiałów od agenta149.  
 W pracy wywiadowczej E. Spyra koncentrował się więc na pracownikach ambasady, 
środowisku polskim (emigracji i czasowo przebywającym zagranicą) i na Portugalczykach przyjaźnie 
nastawionych do komunistów polskich oraz powiązanych z rodakami kulturalnie, gospodarczo czy 
matrymonialnie. 
 Słabo wypadł E. Spyra na odprawie 14 września 1977 r. podsumowującej dwa lata jego pracy 
wywiadowczej, mimo tego przedłużono mu pobyt na następne dwa lata150. W lutym 1979 r. dowiedział 
się z centrali wywiadu, że termin jego odwołania z Lizbony został przesunięty na 31 grudnia 1979 r. 
Jednocześnie w szyfrogramie zaznaczono, że »może zaistnieć jednak konieczność przesunięcia tego 
terminu na wiosnę 1980 r.«151. Ostatecznie wymieniono go w czerwcu 1980 r. 
 Wprawdzie z pozycji kluczowego Wydz. III Dep. I otrzymał E. Spyra za okres pracy 1977-1980 
ocenę pozytywną, ale jak się ma ona do tak ewidentnych konstatacji: »W w/wym. okresie „Grzegorz” 
agentury nie pozyskał i nie prowadził… „Grzegorz” nie pozyskał kontaktów operacyjnych«152. Dla 
pionu NATO-wskiego nie pozyskał więc żadnego tajnego informatora w dwóch głównych kategoriach 
współpracowników wywiadu. 
  W całościowej ocenie punktu operacyjnego w Lizbonie z perspektywy centrali podkreślono 
paradoksalne zjawisko: w trakcie w drugiej kadencji (1977-1980) z jednej strony E. Spyra wykazywał 
się większą ilością pozyskań OZI, z drugiej strony dostarczał »gorsze materiały przy lepszej sieci«153. 
Pobrzmienia w tej ocenie intencjonalna ironia. Nadmienić należy, że ocenę jakości operacyjnej 

 
146 AIPN BU 003171/107, Zast. nacz. Wydz. VI Dep. I MSW, płk K. Janowski, Informacja, Warszawa 16 IV 
1975, k. 78. 
147 AIPN BU 003171/107, „Grzegorz” [płk E. Spyra], Sprawozdanie z osiągniętych wyników pracy punktu 
operacyjnego, Lizbona [bdd.] 1977, k. 84-93. 
148 AIPN BU 003171/107, Wykaz pracowników kadrowych rezydentury „Porto” nr 10615, k. 7. 
149 AIPN BU 003171/107, „Atlan” [płk Ryszard Tomaszewski], Raport dot. wzmocnienia kadrowego P.O. w 
Lizbonie, Lizbona 4 XII 1987, k. 40-41. 
150 AIPN BU 003171/107, Płk M. Wojciechowski, Protokół z odprawy płk. Spyra Eugeniusz ps. „Grzegorz” 
kierownika P.O. w Lizbonie, Warszawa 14 IX 1977, k. 110-111. 
151 AIPN BU 003171/107, Szyfrogram nr 0490, Lizbona 23 II 1979, k. 27. 
152 AIPN BU 003171/107, Ocena pracy kierownika P.O. w Lizbonie ps. „Grzegorz” na rzecz Wydz. III Dep. I 
MSW za okres kwiecień 1977 – czerwiec 1980, Warszawa [bdd.] VI 1980, k. 131-133. 
153 AIPN BU 003171 /107, Gen. W. Pożoga, Analiza punktu operacyjnego krypt. „Porto”, Warszawa 31 III 
1982, k. 180-181.  
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materiałów przekazywanych do Warszawy przez niego samego dokonywał w centrali 
wyspecjalizowany wydział. 
 Egzotycznie zaś pobrzmiewa  konkluzja auto-sprawozdania E. Spyry: »W okresie pracy jedno-
osobowego punktu operacyjnego w Lizbonie, nie nastąpiła żadna dekonspiracja ani dezercja«154. Tymi 
słowy zapewnia, że ani się nie zdekonspirował ani nie zdezerterował…   
 Centrala wywiadu zamknęła placówkę operacyjną w Lizbonie w połowie 1982 r. Jako powód 
podano przyczyny oszczędnościowe. Ale w ramach oszczędności likwiduje się etaty a nie sam urząd – 
w dodatku jednoosobowy. Prawda jest zgoła inna. Z jednej strony praca wywiadowcza tego punktu 
operacyjnego praktycznie zamarła po 13 grudnia 1981 r. wskutek przyłączenia się Portugalii do sankcji 
przeciw PRL w następstwie wprowadzenia stanu wojennego155. Z drugiej strony kierownik punktu 
operacyjnego, „Vilar”, otrzymał za okres swojej pracy (1980-1982) ocenę: »nie w pełni zadowalająca«. 
Raport wytknął mu brak należytego zaangażowania przede wszystkim »w okresie czerwiec 80 – 
grudzień 81«, kiedy to »istniało szereg korzystnych zjawisk możliwych do wykorzystania w pracy 
operacyjnej«156. Nie należy przeoczyć również okoliczności, że „podwaliny” pod zamknięcie placówki 
stworzył E. Spyra. Nie został za to obciążony żadną odpowiedzialnością, albowiem 1 stycznia 1982 r. 
awansował na stanowisko zast. nacz. Wydz. III Dep. I, pełniąc jednocześnie obowiązki naczelnika przez 
pół roku (zob. biogram poniżej). 
 Punkt operacyjny utworzony 3 marca 1975 r. został zlikwidowany 11 lipca 1982 r., by 
ponownie otworzyć go po pięciu latach, 16 września 1987 r. zarządzeniem dyrektora Dep. I nr 
006/87157. Zorganizowano go ponownie jako punkt jednoosobowy, co w sytuacji kraju natowskiego nie 
stwarzało minimalnych warunków do efektywnej pracy wywiadowczej.  
 
 
V.2. Raport „przejęciowy” 
 
 
Tekst 
  

 
154 AIPN BU 003171/107, „Grzegorz” [płk E. Spyra], Sprawozdanie z pracy jednoosobowego punktu 
operacyjnego, [bm.] 23 VI 1980, k. 115-129 (k. 129). 
155 AIPN BU 003171/107, „Vilar” [płk S. Rączka], Sprawozdanie z działalności „Vilara” w P.O. „Porto” w 
Lizbonie, Lizbona 31 V 1982, k. 152-167 (k. 152-153). 
156 AIPN BU 003171 /107, Ocena pracy kierownika P.O. w Lizbonie „Vilara” za okres 1.07.1980 r. - 
31.05.1982 r., Warszawa 20 VI 1982,  172-174. 
157 AIPN BU 003171/107, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Informacja, Warszawa 8 IX 
1987, k. 37. 
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AIPN BU 02014/41, „Grzegorz”, Raport operacyjny nr 5 ze spotkania z kontaktem operacyjnym ps. 
„Zebu”, [bm.] 26 XI 1979, k. 28-30. 
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Wyjaśnienia F. Ziejki 
 
Oczywiście Spyra nigdy nie powiedział mi, że jest pracownikiem wywiadu. W czasie mojego pobytu w 
Lizbonie nieodmiennie występował jako I sekretarz ambasady odpowiedzialny za sprawy kultury i 
nauki, później zaś jako pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziś muszę przyznać, że 
posiadał on wyjątkową umiejętność nie tylko mistyfikacji, ale i konfabulacji faktów (być może sprzyjały 
temu okoliczności: nikt go wszak w Lizbonie nie sprawdzał, sam sobie był „żeglarzem i okrętem”). Ową 
umiejętność konfabulacji przedstawię na wybranych przykładach. W pierwszym rzędzie na przykładzie 
jego obszernego raportu z 26 listopada 1979 roku (choć w nagłówku pisma widnieje data 26 
października!), o którym pisze prof. Franaszek.  
 Z raportu tego wynika, że w tym właśnie dniu Spyra zaprosił mnie na obiad do Pavilhao dos 
Descobertos Nautico em Belem. W czasie owego obiadu miał najpierw »wymienić hasło«, a po 
usłyszeniu z mojej strony »prawidłowego odzewu« miał przeprowadzić ze mną rozmowę »na 
następujące tematy: – aklimatyzacja i sprawy osobiste; – organizacyjne aspekty lektoratu; – środowisko 
ludzi«. Uznał, że informacje dotyczące dwóch pierwszych punktów »nie posiadają większego 
znaczenia«. Co do trzeciego punktu, powiadomił swych zwierzchników, że miałem go poinformować o 
poznaniu dwojga rodaków przebywających w Lizbonie: należącego do zakonu werbistów księdza 
Jerzego Palki oraz stażystki z Wrocławia Barbary Hlibowickiej. Konsekwencją przekazania Spyrze 
przeze mnie tej informacji było – jak się okazuje – zlecenie przez naczelnika Wydziału III Departamentu 
I MSW »podjęcia działań w celu sprawdzenia tych osób«.  
 W świetle mojego „dziennika” obszerny raport Eugeniusza Spyry jest znakomitym przykładem 
„twórczości” jego autora. Po pierwsze: nigdy nie zostałem przeszkolony przez służby wywiadu, nigdy 
nie otrzymałem też instrukcji wyjazdowej, nie mogłem zatem poznać ani »hasła«, ani »odzewu«, na 
które powołuje się Spyra. Po drugie: wymienionego w raporcie księdza Jerzego Palkę poznałem 6 
listopada (zatem – na dziesięć dni przed datą wzmiankowanego raportu!) ...w ambasadzie polskiej, w 
gabinecie Spyry! Oto notatka z mojego dziennika, z 6 listopada 1979 (wtorek): „Rano w ambasadzie. 
Złożyłem pismo w sprawie dofinansowania. Także podanie do ambasadora o 7 tys. [escudos] pożyczki 
(komorne). Wreszcie 2 pierwsze lekcje do powielenia. Rozmawiałem z p. Spyrą w sprawie książek dla 
Widłaka: rzecz można załatwić poprzez Instytut Kultury Portugalskiej (prześlą ok. 400–500 książek – 
potrzebne pismo!). – W ambasadzie zostaje mi podrzucony młody człowiek. Przedstawia sięjako Jerzy 
Palka – ksiądz zakonny – werbista. Przyjechał do Portugalii uczyć się języka. Następnie ma udać się 
do Angoli. Postawił kawę i lampkę brandy. Dziwny trochę ksiądz”. Tytułem wyjaśnienia muszę dodać, 
że w ambasadzie nie otrzymałem żadnego dofinansowania, odmówiono mi także pożyczki na opłacenie 
komornego, opłacenie komornego, ale to sprawa tutaj drugorzędna. (…) 
 I sprawa druga, dotycząca Barbary Hlibowickiej. Spyra pisze, że poinformowałem go o jej 
pobycie w Lizbonie. Dziwne, że zapomniał dodać, iż to on właśnie, w tydzień po moim przyjeździe do 
Lizbony, wysłał po nią z ambasady samochód na lotnisko! A także, że samochód ten zawiózł ją 
bezpośrednio do wynajętego dla niej przez ambasadę mieszkania w Algès! Obie te informacje znajdują 
się w moim „dzienniku”. 
 Wreszcie opisywany przez Spyrę rzekomy mój obiad z nim w restauracji koło wieży Belem. 
Przypominam: do spotkania tego miało dojść w poniedziałek 26 listopada 1979 roku. To w czasie tego 
obiadu miałem go informować o księdzu Palce oraz Barbarze Hlibowickiej. W moim „dzienniku” pod 
tą datą widnieje następujący zapis: „Dzień b. męczący. Rankiem – na Uniwersytet. Mają mi dać 
pierwszą pensję. Nic z tego. Jutro! A w kieszeni 50 escudów. Na Fakultecie spotykam prof. Cintrę 
[dyrektora mojego Instytutu] – zapraszam go na uroczystość inauguracji kursu 4 XII! Przyjmuje b. 
gorąco. Proponuje powiadomić o tym Agencję Kultury – p. Vaz da Silva (w jego imieniu) – wówczas 
informacja ukaże się w różnych dziennikach! Jadę do ambasady: po odbiór powielonych 4 lekcji. 
Zapraszam I sekretarza ambasady – p. Spyrę. Przyjmuje mój projekt również gorąco (chciałbym, żeby 
w uroczystości zabrali głos: Cintra, Spyra i Ziejka!). Obiecuje załatwić mi dziennikarza z „Diario de 
Noticias” – dla zorganizowania wywiadu. Biorę trochę materiałów z ambasady (b. słabe). Wracam na 
Fakultet – za ostatnie grosze – dosłownie! W Bibliotece spotykam Barbarę H. – pożycza mi 200 
escudów. Z tym można jakoś przeżyć. W Bibliotece rozmawiam dość długo z Siegfriedem Freytagiem 
[lektor języka niemieckiego] – idzie mi ten portugalski! Po południu czytam książki o Polsce wydane w 
czasie II wojny (1940–1944)”. Gdzie tu miejsce na obiad z panem Spyrą w restauracji koło Belem, na 
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moje opowieści o poznanych w Lizbonie Polakach? Okazuje się, że cały ten raport Spyry – z pozoru 
bardzo profesjonalny – jest fikcją. Owszem, byłem w tym dniu w ambasadzie po powielone lekcje, 
zaprosiłem Spyrę na uroczystość otwarcia lektoratu w dniu 4 grudnia, ale to wszystko! Dalszy ciąg 
wywodów tego pana o obiedzie i toczonej rzekomo w jego czasie rozmowy o księdzu Palce i Barbarze 
Hlibowickiej jest własnym jego „uzupełnieniem” krótkiej naszej rozmowy o lektoracie 158. 
 
 
Biogram Eugeniusza Spyry 
 
 Odchodząc od przyjętej zasady, przedkładam cały biogram E. Spyry, jako że on „towarzyszyć” 
będzie F. Ziejce od 1979 r. do 1987 r. 
 Eugeniusz Spyra będąc studentem trzeciego roku prawa Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócił 
się 18 listopada 1952 r. z prośbą o zatrudnienie go »w pracy operacyjnej MBP«159. Dyplom magisterski 
uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim dopiero w 1959 r.160 
 Pracę w organach bezpieczeństwa rozpoczął w 1953 r. w Departamencie VII MBP161. Od razu 
został skierowany na roczny kurs „O” (kurs wywiadowczy)162. Oprócz języka francuskiego uczył się 
języka hiszpańskiego z uwagi na to, że pracował w sekcji, która zajmowała się »organizowaniem pracy 
wywiadowczej na terenie Meksyku«163. 
 Jego pierwszą placówką zagraniczną była ambasada w Meksyku, gdzie oficjalnie pełnił 
stanowisko starszego referendarza w Wydziale Prasowo-Kulturalnym (15 V 1960 – 5 XII 1964). W 
pracy wywiadowczej posługiwał się ps. „Grzegorz”164. Za cały okres pracy w rezydenturze wytknięto 
mu: »brak systematyczności w pracy; zbyt duży liberalizm w pracy z agenturą«165. W charakterystykach 
resortowych podkreślano jego ambicję i zarozumiałość166. 
 Po powrocie do kraju szybko awansował na stanowisko inspektora, po czym w 1968 r. został 
ponownie oddelegowany do ambasady w Meksyku, gdzie był rezydentem rezydentury wywiadu pod 
przykryciem I sekretarza ds. prasowo-kulturalnych167. 
 Po zakończonej misji zagranicznej otrzymał w 1972 r. ogólną pozytywną ocenę za okres pracy 
w rezydenturze, która nie koresponduje z oceną szczegółową. Jak bowiem skorelować tę opinię: 
»zakres zadań rezydentury koncentrował się głównie na problematyce pionu „F” i „J” i częściowo 
„G” – z następującymi stwierdzeniami: Według oceny pionu „J” rezydentura nie zrealizowała zadań 
wynikających z planów pracy rezydentury. (…) w sumie, pion „F” ocenia rezultaty osiągnięte przez 
rezydenturę jako zadawalające. (…)  Pion „G” nie dysponuje żadnymi materiałami w oparciu o które 
mógłby opracować oceną działalności rezydentury w omawianym okresie«. Na pozytywną opinię 
decydujący wpływ miały jego cechy osobowe, jak sposób bycia, ogłada towarzyska oraz łatwość 

 
158 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 63n. 
159 AIPN BU 003175/726, E. Spyra, Podanie, Wrocław 18 XI 1972, k. 14. 
160 AIPN BU 003175/726, E. Spyra, Dyplom magisterski, Warszawa 28 XII 1959, k. 33. 
161 AIPN BU 003175/726, Wniosek personalny, Wrocław 14 X 1953, k. 163-164. 
162 AIPN BU 003175/726, Płk H. Palka, Charakterystyka, Warszawa 4 IX 1954, k. 165-166. 
163 AIPN BU 003175/726, Nacz. Wydz. II Dep. I MSW, ppłk B. Martiuk, Charakterystyka, Warszawa 3 III 1958, 
k. 173-174. 
164 AIPN BU 003175/726, Nacz. Wydz. II Dep. I MSW, mjr S. Jastrzębski, Wniosek, Warszawa 18 V 1959, k. 
177. 
165 AIPN BU 003175/726, Nacz. Wydz. IV Dep. I MSW, ppłk A. Czajer, Ocena pracy operacyjnej pracownika 
rezydentury w Meksyku kpt. Spyry Eugeniusza, ps. „Grzegorz”, Warszawa 21 XII 1964, k. 183-184. 
166 AIPN BU 003175/726, Nacz. Wydz. IV Dep. I MSW, mjr J. Słowikowski, Opinia służbowa za okres od 
stycznia 1961 – grudnia 1962 r., Warszawa 14 I 1963, k. 181. 
167 AIPN BU 003175/726, Dyr. Dep. I MSW, płk H. Sokolak, Wniosek, Warszawa 18 V 1968, k. 192; AIPN BU 
2974/689, MSZ, J. Wolniak, Akt mianowania, Warszawa 31 V 1968, k. 12. 
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nawiązywania kontaktów czy bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego a zaawansowana 
angielskiego168.  
 W kraju od 1 października 1972 r. został starszym wykładowcą w OKKW169. W życiorysie 
przykryciowym zaznaczył, że od 1972 r. był zatrudniony w Komitecie ds. Radia i Telewizji170. 
 Z dniem 1 stycznia 1973 r. przeniesiono go formalnie z zawodowej służby wojskowej do 
MO171. Dość szybko uzyskał stopień pułkownika MO – w 1973 r., na którym zakończył karierę172. 
 Z związku z nową delegacją zagraniczną, na stanowisko kierownika punktu operacyjnego w 
Lizbonie, przerwał wykłady w OKKW. W instytucji przykrycia w Lizbonie pełnił funkcję I sekretarza 
ambasady PRL173. 
 W 1976 r. został zdekonspirowany w wyniku dezercji por. Andrzeja Kopczyńskiego174. 
Uciekinier znał E. Spyrę z okresu jego pracy w OKKW; był opiekunem jego grupy w 1972/73175. Ten 
fakt dekonspiracji nie wpłynął jednak na odwołanie go z misji wywiadowczej i do kraju powrócił 
dopiero 7 lipca 1980 r.176  
 Pierwsza jego teczka jako pracownika zewnętrznego, która się zachowała, została założona na 
okoliczność skierowania go do pracy wywiadowczej w Lizbonie177. Na jej początku znajduje się 
protokół z 1975 r., z którego wynika, że zniszczono dokumenty z rozdz. II i III z teczek zewnętrznych 
zawierających dokumenty z jego dwóch wcześniejszych pobytów rezydenturze w Meksyku178. Na 
końcu zaś tej teczki znajduje się protokół informujący o komisyjnym zniszczeniu tego samego rodzaju 
dokumentacji z okresu pobytu w Lizbonie (1975-1980)179. 
 Tymczasem został starszym insp. Wydz. XVI Dep. I a następnie od 1 stycznia 1981 r. 
wicenaczelnikiem (do 1 grudnia 1985). W tym okresie do sierpnia 1981 r. pełnił  obowiązki nacz. Wydz. 
III180. W jego resortowym biogramie z tego okresu wzmiankuje się o dwóch prestiżowych 
zaangażowaniach: »W 1984 r. w Departamencie I MSW był przewodniczącym Komitetu Obchodów 40-
lecia powstania Organów Bezpieczeństwa Publicznego i MO, obecnie jest przewodniczącym Zespołu 
ds. opracowania kroniki Departamentu I MSW«181.  
 Nic więc dziwnego, że od 1 grudnia 1985 r. został awansowany na nacz. Wydz. III, gdy 
dotychczasowy naczelnik, Stefan Kwiatkowski, w ramach działań legalizacyjnych przed delegowaniem 
go na placówkę do Izraela, został skierowany w listopadzie do pracy pod przykryciem w MSZ. 

 
168 AIPN BU 003175/726, St. insp. Dep. I MSW, płk T. Ziółkowski, Charakterystyka zawodowo-polityczna 
rezydenta za okres pracy w terenie od lipca 1968 r. do maja 1972 r., Warszawa 10 X 1972, k. 198-202. 
169 AIPN BU 003175/726, Dyr. Dep. I MSW, płk J. Osek, Wniosek o przeniesienie oficera, Warszawa 2 X 1972, 
k. 196. 
170 AIPN BU 2974/689, E. Spyra, Życiorys, Warszawa 2 III 1975, k. 22. 
171 AIPN BU 003175/726, E. Spyra, Oświadczenie, Warszawa 20 XII 1972, k. 205. 
172 AIPN BU 003175/726, Przebieg służby, k. 155-156. 
173 AIPN BU 003175/726, Dyr. Dep. I MSW, płk J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 26 III 1975, k. 218; AIPN 
BU 2974/689, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 19 III 1975, k. 30. 
174 AIPN BU 003175/726, Zast. nacz. Wydz. III Dep. I, ppłk J. Rodak, Notatka, Warszawa 26 XI 1976, k. 117. 
175 AIPN BU 003171/107, Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny funkcjonariusza (1 V 1975-30 IV 1977), 
Warszawa 16 VII 1977, k. 100-106 (k. 106); AIPN BU 2974/689, Szyfrogram nr 4369, Lizbona 17 IX 1976, k. 
32; AIPN BU 003175/4, Akta osobowe funkcjonariusza SB dot. Andrzej Antoni Kopczyński, nazwisko 
legalizacyjne: Wiślicki, imię ojca: Franciszek, ur. 09-01-1948 r. (pdf). 
176 AIPN BU 003175/726, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk T. Piwiński, Płk P. Kardasz, Dep. Kadr. MSW, 
Warszawa 8 VII 1980, k. 219. 
177 AIPN BU 2974/689, Kpt. Zofia Jegorow, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, 
Warszawa 5 V 1975, k. 5-6. 
178 AIPN BU 2974/689, Protokół zniszczenia dokumentów, Warszawa 17 V 1975, k. 7; 10. 
179 AIPN BU 2974/689, Protokół zniszczenia dokumentów, Warszawa 11 IX 1980, k. 40. 
180 AIPN BU 003175/726, Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny funkcjonariusza od 30 VI 1980 do 15 XI 1985 
r., Warszawa 14 XI 1985, k. 227-232 (k. 231). 
181 AIPN BU 003175/726, I sekretarz KZ PZPR w Dep. I MSW, płk J. Wawrowski, Opinia partyjna tow. 
Eugeniusza Spyry, Warszawa 20 XI 1985, k. 225-226. 
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 Nie zagrzał długo na tym stanowisku, bowiem już po roku został przymierzony do ponownej 
misji wywiadowczej, tym razem w Brazylii, gdzie został kierownikiem punktu operacyjnego182 pod 
przykryciem I sekretarza ambasady w Brasilii183. Decyzje ostateczne zapadły w połowie czerwca184. 
Formalnie to stanowisko objął 15 sierpnia 1987 r. na podstawie mianowania z miesięcznym 
wyprzedzeniem185.  
 Z tego pobytu zachowała się bardziej kompletna teczka zewnętrzna założona w październiku 
1987 r.186 W teczce znajduje się np. ślad konfliktu między jednoosobowym punktem operacyjnym 
wywiadu a ambasadorem na przełomie 1988/89187. Podczas tego pobytu w Brazylii został drugi raz 
zdekonspirowany »w wyniku dezercji i zdrady Jerzego Sarosieka«188.  
 Ocena za dwa laty pracy wywiadowczej, wystawiona już po wyborach 4 czerwca 1989 r., jest 
dostrzegalnie odrealniona. Np: »Pion „K” przekazał bezpośrednio na łączność „Grzegorza” sześciu 
KO z tego tylko jeden jest aktywnie wykorzystywany…«. Pomimo to pion „K” ocenił jego pracę 
operacyjną »na dobrze«189. 
 W SB dotrwał do ostatniego „jej tchnienia”190. Ubiegał się o przejście do nowych służb i 4 lipca 
1990 r. złożył podanie o przyjęcie go do pracy w UOP191. W jego teczkach nie ma kontynuacji tej 
sprawy.  
 Z placówki dyplomatycznej został odwołany z dniem… 15 września 1989 r.192 I w tym dniu 
wyleciał samolotem z Rio de Janerio do Warszawy przez Frankfurt193. 
 Eugeniusz Spyra był typowym, koniunkturalnym esbekiem, nastawionym na robienie kariery 
będącej w jego zasięgu. Na jej ołtarzu składał takich ludzi, jak F. Ziejka. Do życia podchodził 
konformistycznie; sam będąc członkiem PZPR przyzwolił na to, by żona i córka nie należały do partii 
komunistycznej194.  
 Śladami ojca podążał jego syn, który w wieku 22 lat należał do PZPR195. Ale jako „prawdziwy 
komunista” wyjeżdżał nie do krajów socjalistycznych, lecz do tzw. „zgniłego Zachodu”. Korzystając z 
pozycji, protekcji i zasobów finansowych ojca np. przybywał w Brasilii w wakacje 1988 r. jako student 
UW wraz żoną196. 
 
 
Raport „przejęciowy” z perspektywy hermeneutycznej 

 
182 AIPN BU 003175/726, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 3 III 1987, k. 246-248. 
183 AIPN BU 3246/233, t. 1, E. Sabik, Dyr. Dep. Kadr i Szkolenia MSZ, Dep. I MSW, Warszawa 9 VI 1987, k. 
10. 
184 AIPN BU 3246/233, t. 1, Płk J. Dąbrowski, E. Sabik, Dyr. Dep. Kadr i Szkolenia MSZ, Warszawa 16 VI 
1987, k. 9. 
185 AIPN BU 3246/233, t. 1, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 15 VII 
1987, k. 26. 
186 AIPN BU 3246/233, t. 1-2, Por. Jadwiga Kwiatkowska, insp. Wydz. XVI Dep. I MSW, Postanowienie o 
założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 5 X 1987, k. 5. 
187 AIPN BU 3246/233, t. 1, Ppor. L. Winiarska, Wyciąg z instrukcji nr 1/W/89 z dnia 6.01.1989 r. dla 
„Grzegorza”, k. 31. 
188 AIPN BU 003175/726, Płk Z. Paź, Notatka służbowa, Warszawa 16 III 1989, k. 253. 
189 AIPN BU 3246/233, t. 1, Płk W. Mickiewicz, Arkusz kwalifikacyjny oceny funkcjonariusza od 3.09.1987 do 
15.07.1989 pracy za granicą, Warszawa 29 IX 1989, k. 33-38 (k. 37). 
190 AIPN BU 003175/726, Nacz. Wydz. Kadr MSW, [podpis nieczytelny], Karta zwolnienia, Warszawa 31 VII 
1990, k. 260. 
191 AIPN BU 3246/233, t. 2, E. Spyra, Podanie do Komisji Weryfikacyjnej, Brasilia 4 VII 1990, k. 1. 
192 AIPN BU 3246/233, t. 1, „Grzegorz”, Szyfrogram nr 3556, 21 VI 1990, k. 32. 
193 AIPN BU 3246/233, t. 1, „Grzegorz”, Szyfrogram nr 4684, 5 IX 1990, k. 70. 
194 AIPN BU 3246/233, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 3 III 1987, k. 6-8. 
195 AIPN BU 3246/233, t. 1, E. Spyra, Kwestionariusz osobowy, Warszawa 8 VI 1987, k. 11-16. 
196 AIPN BU 3246/233, t. 1, „Grzegorz”, W. Jarecki (nr 2), 25 X 1988, k. 62. 
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 We wnioskach raportu z 1 października 1979 r. znalazła się taka, w rzeczy samej, instrukcja dla 
E. Spyry: »Wobec zaprezentowanej przez „Z” postawy nie należy oczekiwać po nim zbyt wielkiej 
pomocy. Prawdopodobnie przyjmie on dość bierną postawę…«. Za tą retoryką dostrzegam mechanizm 
„kwaśnych winogron”; niechęć F. Ziejki do kontaktów z zalegendowanymi esbekami zinterpretowano 
bierną postawą przy braku jego możliwości operacyjnych. 
 Oficer „placówkowy” Dep. I, płk E. Spyra, doskonale wpisał się w dotychczasową strategię 
oficerów wywiadu przyjętą w stosunku do F. Ziejki w kraju. Uwzględnić należy, że jako kierownik 
jednoosobowego punktu operacyjnego w Lizbonie nie podlegał operacyjnie nikomu w Portugalii. Nie 
miał nad sobą żadnej kontroli na miejscu. Stopień pułkownika dawał mu zaś wysoki status w SB. Z 
dokumentacji krypt. „Zebu” wynika, że 26 października pułkownik został przez centralę zobligowany 
instrukcją do nawiązania kontaktu operacyjnego z F. Ziejką, czyli 10 dni po jego przylocie do Lizbony.  
 W odniesieniu do rzeczywistego k.o. kontakt operacyjny powinien być nawiązany bez zbędnej 
zwłoki. Ale E. Spyra nigdy nie nawiązał takiego kontaktu z F. Ziejką. Tymczasem 26 listopada doszło 
do kolejnego przelotnego spotkania między nimi w ambasadzie na stopie jawno-urzędowej. Na bazie 
dotychczasowych oficjalnych spotkań, oficer z tak wielkim doświadczeniem operacyjnym, 
dysponujący instrukcją z kraju, zgłaszającą zastrzeżenia co do postawy F. Ziejki jako informatora 
(nawiązuje do tego w konkluzji raportu), ukształtował sobie bezdyskusyjne rozeznanie odnośnie do 
obiektywnego stanu rzeczy: F. Ziejka nie jest rzeczywistym k.o. Powinien zatem obnażyć wirtualność 
pozyskania F. Ziejki, ale wtedy wziąłby na swoje barki dodatkowy obowiązek: dowerbowania go.  
 „Siedząc na walizkach”, obrał łatwiejszą drogę: z oficjalnych spotkań, które będą się odbywać 
z F. Ziejką z pozycji przykrycia dyplomatycznego, sporządzi raporty w takiej konwencji, żeby 
odzwierciedlały rzekome spotkania w trybie operacyjnym. Najpierw trzeba było sporządzić raport z 
przejęcia F. Ziejki „na kontakt” placówki. I nie mógł tej sprawy odkładać ad calendas graecas. Po 
kolejnym przygodnym spotkaniu 26 listopada w trybie jawnym w ambasadzie, sporządził raport z 
przejęcia F. Ziejki „na  kontakt” wywiadu PRL w trybie otwarcie-operacyjnym „z pozycji placówki” w 
Lizbonie, inscenizując na tę okoliczność posiłek w restauracji koło wieży Belem.  
 Jako że wyjaśnień F. Ziejki, opartych na dzienniku, F. Musiał nie potraktował poważnie, więc 
dalej tonął w grzęzawisku esbeckiej machinacji. Jedne wyjaśnienia F. Ziejki zapożyczone ze swojego 
dziennika uznał za zawieszone w próżni, a drugie – mające jakiś kontakt z faktami – za uwiarygodnienie 
wersji przedstawionej przez esbeka w raporcie. Zaś dane poszerzające tło dla imaginacji raportowych, 
potraktował Autor jako przykład metodycznej nierzetelności Doktora, bowiem wychodzą one poza 
fakty w nim uwzględnione197. 
 W pewnym momencie F. Musiał sformułował opinię tego rodzaju: Czyżby bowiem prof. Ziejka 
usiłował przekonać odbiorców, że osoba współpracująca w sposób tajny z pracującym pod przykryciem 
oficerem wywiadu PRL za granicą powinna odnotowywać spotkania z tymże funkcjonariuszem w 
swoich zapiskach? Po co? By ułatwić miejscowemu kontrwywiadowi postępowanie dowodowe?198 Czy 
to nie jest wsączanie sugestii: nawet dziennik F. Ziejki dowodzi tego, że był on wyrafinowanym… 
dezinformatorem, przeszkolonym przez wywiad. Szkopuł polega na tym, że w materiałach k.o. „Zebu” 
nie ma śladu o przebyciu takiego szkolenia. Ale i to zastrzeżenie nie jest mocne w obliczu powracającej 
mantry F. Musiała: o wybrakowanej dokumentacji. Kłania nam się nisko G. Orwell… 
 F. Ziejka miał powody, by ograniczać do niezbędnego minimum kontakt z reżymowymi 
przedstawicielstwami zagranicą, również w Portugalii. Oto dłuższy fragment z dziennika ilustrujący 
powitanie go w Lizbonie: Pod wieczór, ok. 18, na pokładzie Boeinga 727 wylądowałem w Lizbonie. 
Niestety, mimo zapewnień z Ministerstwa, że ktoś z ambasady lub z uniwersytetu będzie mnie oczekiwał 

 
197 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 79-81. 
198 J.w., s. 82. 
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na lotnisku, nie było nikogo. Co gorsze, dowiedziałem się, że nie ma połączeń autobusowych z lotniska 
do centrum miasta. Jedynym środkiem komunikacji jest taxi. W biurze agencji turystycznej otrzymałem 
wiadomość, że doba w najtańszym hotelu („Excelsior”) kosztuje 600 escudów za dobę (czyli tyle, ile 
otrzymałem w Ministerstwie „na pierwsze tygodnie pobytu”!). Uprzejmy taksówkarz (otrzymał ode 
mnie „na wstępie” dodatkowo dwie paczki „Marlboro”) zawiózł mnie na ulicę „5 Outobro”, do 
pensjonatu „Residence”, gdzie otrzymałem nocleg za 350 escudów. Po załatwieniu formalności 
powróciłem na lotnisko – po walizkę, którą zostawiłem w przechowalni. „Przy okazji” wymieniłem na 
escudy część mojej dolarowej „fortuny”, jaką zaszyła mi w płaszczu przezorna żona. Zmęczony, 
zmoczony (prawdziwie tropikalny deszcz nie ustał ani na chwilę!), padłem do łóżka...199. 
 Doktor przybył do Lizbony, aby reprezentować PRL na forum kulturalno-naukowym a 
otrzymując marną pensję, zmuszony był korzystać z pomocy ambasady. Zjawił się w niej 26 listopada 
w konkretnym cel: po odbiór powielonych 4 lekcji200. Dodać należy, że od 15 października F. Ziejka 
nie otrzymał jeszcze pensji i egzystował na granicy nędzy. Przetrwał ten czas dzięki wielkiemu 
samozaparciu, „jadąc” na pożyczkach, między innymi, od Barbary Hlibowickiej. 
 E. Spyra znalazł się w trudnym położeniu a naciskany przez centralę wywiadu, zdecydował nie 
czekać na lepszą okazję. Sporządził raport na fikcyjną okoliczność. Jako że 26 listopada rzeczywiście 
doszło do kontaktu między nim a F. Ziejką na widoku publicznym, toteż funkcjonariusz posiadł alibi 
(na wszelki wypadek) odnośnie do kontynuacji w tym dniu spotkania w restauracji. Poprzez zmyśloną 
narrację o poufnej rozmowie przy obiedzie pułkownik osiągnął dwa cele: upozorował przejęcie „na 
kontakt operacyjny” F. Ziejki a zarazem zalegalizował przerzucenie środków operacyjnych: albo na 
sponsoring towarzyskiego obiadu z kimś innym, albo po prostu do własnej kieszeni (w ramach 
powiększania „dewizowej masy spadkowo-wyjazdowej”).  
 E. Spyra nie przytoczył w raporcie treści hasła i odzewu, lecz jedynie o nich wspomniał. 
Dlaczego? Podczas nawiązywania przez oficera wywiadu zagranicą pierwszego kontaktu z tajnym 
informatorem pozyskanym w kraju, obligatoryjnie następowała wymiana hasła i odzewu. Np. według 
instrukcji centrali przekazanej rezydenturze w Paryżu w odniesieniu do pewnego rzeczywistego k.o. na 
hasło: »Jak się czuje pańska córka Beata?« miał paść odzew: »Dziękuję, dobrze. A na pewno tęskni za 
ojcem«201. E. Spyra zatem musiał zamieścić wzmiankę o haśle i odzewie w raporcie, aby stworzyć pozór 
rzeczywistego przejęcia F. Zebu „na kontakt” wywiadu w Lizbonie, ale na wszelki wypadek nie 
odnotował ani treści hasła, ani odzewu, bo to można było zweryfikować w dłuższej perspektywie 
operacyjnej. 
 Również z tego samego względu pominął obowiązkowy wpis o zadaniu przekazanym 
informatorowi do wykonania. Raport zamknął konkluzją: »Oceniam, że jednostka jest dobra, zgłoszone 
zastrzeżenia w kraju uda się ścieniować w trakcie procesu wdrażania go do pracy«. Podtrzymał w ten 
sposób fikcję, że F. Ziejka jest faktycznym współpracownikiem wywiadu, jednocześnie asekuracyjnie 
wskazał na potrzebę jego dowerbowania, czyli na to, że trzeba uczynić z niego źródło dyspozycyjne. 
Lecz to auto-zadanie odroczył sobie na nieokreśloną przyszłość. 
  

 
199 F. Ziejka, Moja Portugalia, dz. cyt, s. 14. 
200 J.w., s. 50. 
201 AIPN BU 003171/49, t. 4, Instrukcja nr 01/K/86 z 1986.01.10 dla „Orszy”, k. 5-7. 
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VI. Pauza operacyjna (1980-1982)? 
 
 
 
 
 
Domknięcie okresu lizbońskiego 
 
 
 F. Musiał analizując dokumentację SB, dostrzegł dwuletnią lukę, którą tak zagospodarował: 
Nie znamy szczegółów dalszej aktywności k.o. „Zebu”, nie wiemy też, czy dochodziło do kolejnych 
kontaktów z „Grzegorzem” [E. Spyra]202. 
 Jednak posiadamy z tego okresu jakieś ślady i dowody aktywności wywiadu w stosunku do 
„Zebu”. Żeby je dostrzec, należało w trakcie analizy dokumentacji wyjść poza teczkę k.o. „Zebu”. W 
raporcie centrali wywiadu, podsumowującym drugą kadencję pracy E. Spyry w Lizbonie (1977-1980) 
znalazł się „Zebu” w wykazie jego „zdobyczy” w charakterze kontaktów operacyjnych od 1979 r.203 
 W auto-sprawozdaniu podsumowującym swoją pracę wywiadowczą w Portugalii tymi słowy 
podtrzymał fikcję operacyjną odnośnie do k.o. „Zebu”: »Okres jedno-rocznej współpracy z Kontaktem 
Operacyjnym „Zebu” należy ocenić pozytywnie. Jest współpracownikiem wartościowym i utrzymywał 
wiele ciekawych z operacyjnego punktu widzenia kontaktów. Opracował dokładne charakterystyki 
dwóch kandydatów do werbunku. „Zebu” jest osobą o wysokich walorach intelektualnych. Odznacza 
się dużą pracowitością i zdolnościami naukowymi. Potrafi szybko nawiązywać kontakty i rozwijać 
znajomości. Potrafi utrzymać kontakt w kraju i wykorzystać w kierunku nawiązania kontaktów z ludźmi 
interesującymi nasz wywiad. Po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego zamierza ubiegać się o 
stanowisko wykładowcy języka i kultury polskiej na jednym z uniwersytetów hiszpańskich«204.  
 Jednoroczna „współpraca” z F. Ziejką polegała na tym, że spotkał się z nim kilka razy na stopie 
oficjalnej a ponaglany przez centralę wywiadu, z jednego przygodnego spotkania sporządził notatkę 
operacyjną, w której wykreował zmyśloną relację o wydarzeniu nieistniejącym w rzeczywistości. A co 
warte jest np. stwierdzenie: »Opracował dokładne charakterystyki dwóch kandydatów do werbunku«, 
łatwo zweryfikować poprzez lekturę jego wyimaginowanego. Tymi osobami mieli być ks. Jerzy Palka 
i Barbara Hlibowicka. 
 Fikcję operacyjną z k.o. „Zebu” zaplanował kontynuować następca E. Spyry w Portugalii, ps. 
„Vilar”: »Przy pomocy KO „Zebu” penetrować środowisko studenckie na Uniwersytecie w Lizbonie 
celem uzyskania naprowadzeń i werbunku agentury perspektywicznej«205. Ta projekcja pewne 
wytyczne z planu kierunkowego dla punktu operacyjnego aplikuje wirtualnie dla F. Ziejki. W 
momencie sporządzania tej projekcji F. Ziejka pakował walizki przed powrotem do kraju, o czym 
E. Spyra wiedział bez wątpienia w momencie przekazywania urzędu swojemu następcy. Ujawniona 
praktyka esbecka ilustruje, że w przypadkach takich, jak przypadek F. Ziejki większą wagę w planach 
czy sprawozdaniach przywiązywano do rzeczywistości wykreowanej, niż rzeczywistej.  
 
 

 
202 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 83. 
203 AIPN BU 2974/689, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk T. Piwiński, Warszawa 30 VI 1980, Notatka dot. płk. 
E. Spyry, ps. „Grzegorz” [2 V 1977 – 9 VII 1980], Warszawa 30 VI 1980, k. 34-40 (k. 37). 
204 AIPN BU 003171/107, „Grzegorz” [płk E. Spyra], Sprawozdanie z pracy jednoosobowego punktu 
operacyjnego, [bm.] 23 VI 1980, k. 115-129 (k. 124). 
205 AIPN BU 003171/107, Kierownik KO „Porto” płk S. Rączka, ps. „Vilar”, Plan pracy punktu operacyjnego 
krypt. „Porto” w Lizbonie na lata 1980-1981, Warszawa 3 VI 1980, k. 144-149 (k. 147). 
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Apodyktyczne usiłowanie dowerbowania F. Ziejki 
 
 
 Konstatację oficera Marka Ledera (Kryńskiego) z raportu: »Po powrocie w/w do kraju nie 
podjęto z nim kontaktu z pozycji Centrali«206, koryguje i dopełnia następująca relacja F. Ziejki: Mniej 
więcej w połowie lipca 1980 roku zadzwonił do mnie do Krakowa jakiś człowiek z Warszawy. 
Przedstawił się jako pracownik  naszego ministerstwa. Poprosił o spotkanie w związku z planowanym 
do stolicy przyjazdem moich studentów z Lizbony. W czasie spotkania oświadczył mi, że jest 
pracownikiem kontrwywiadu i że musi wejść w krąg moich studentów, a ja mam mu w tym pomóc 
(miałbym jechać do Warszawy i przedstawić go moim studentom jako swego kolegę). Odmówiłem 
kategorycznie, powtarzając, że każdy wykonuje swoją pracę. Ja jestem nauczycielem i nie zdradzam 
słuchaczy, którzy mi zawierzyli, on zaś, skoro musi, niech szuka innych sposobów dotarcia do słuchaczy 
z Lizbony. Rozstaliśmy się szybko i – jak mi się wydawało – definitywnie. Sprawa jednak na tym się nie 
zakończyła. Mniej więcej po tygodniu do mojego mieszkania przy ul. Majora zapukało dwóch dorosłych, 
silnych panów, którzy, nie zważając na obecność w mieszkaniu mojej żony i dwojga dzieci, po 
zamknięciu się ze mną w moim pokoiku kategorycznie zażądali ode mnie tej samej „usługi”, o którą 
prosił przed tygodniem ich „kolega”. Na moją odmowę zareagowali ostro: oświadczyli, że mnie 
„wykończą”, jeśli im nie „pomogę”. Rozmowa odbywała się bardzo głośno, co do dziś wspominają 
przerażone wówczas moje dzieci. Mimo nacisków i gróźb nie ustąpiłem. Ostatecznie więc nie 
pojechałem do Warszawy na spotkanie ze studentami207.  
 Tuż po powrocie F. Ziejki do kraju centrala SB próbę dowerbowania go. Jeśli tej próby podjęli 
się rzeczywiście funkcjonariusze kontrwywiadu, czyli Departamentu II (mogli to być funkcjonariusze 
Dep. I udający oficerów Dep. II), to należy założyć, że działali w porozumieniu i na rzecz Departamentu 
I. Przypomnieć należy, że kierownictwo Wydz. III sprawowali wówczas: Jan Nowicki i Jerzy Porowski 
(przygotowywał się do objęcia rezydentury wywiadu w Rzymie).  
 
  

 
206 AIPN BU 02014/41, Inspektor Wydziału III Dep. I MSW, ppor. M. Leder, Raport dot. nawiązania kontaktu z 
k.o. ps. „Zebu”, Warszawa 12 III 1982, k. 31-33. 
207 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 66. 
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VII. Przegląd sprawy k.o. „Zebu” w 1982 r. 
 
 
 
 
 
Tekst 
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AIPN BU 02014/41, Inspektor Wydziału III Dep. I MSW, ppor. M. Leder, Raport dot. nawiązania 
kontaktu z k.o. ps. „Zebu”, Warszawa 12 III 1982, k. 31-33. 
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Legenda do raportu 
 
 
 12 marca 1982 r. Marek Leder sporządził raport przepisany na maszynie. Na tym raporcie 15 
marca 1982 r. po dwie uwagi nanieśli pismem odręcznym: nacz. Wydz. III Dep. I, Stefan Kwiatkowski 
oraz zast. nacz. Wydz. III Dep. I, Eugeniusz Spyra. 
 
Wpisy marginesowe Stefana Kwiatkowskiego:  
»Tow. Cebula: Proszę o wyjaśnienie raportem, dlaczego nie były realizowane dyspozycje Naczelnika 
Wydziału«. 
Do podkreślonego w tekście zdania M. Ledera: »Po powrocie w/wym. do kraju nie podjęto z nim 
kontaktu z pozycji Centrali« naczelnik odniósł się: »Dlaczego – proszę o raport wyjaśniający«. 
 
Wpisy Eugeniusza Spyry: 
Na początku notatki:  
»Tow. Cebula, Tow. Leder 
1. Będąc w terenie wykonywałem wam instrukcję. Natomiast Tow. Leder mimo 4-krotnego 

polecenia Naczelnika zajęcia się sprawą SF – nie wykorzystał sprzyjających okoliczności 
(miesięczny pobyt lektora SF w kraju i bliskie kontakty z „Zebu”). 

2. Nie dokonano niezb.[ędnych] ustaleń (mimo poleceń Naczelnika) w sprawie K.J. i AB 
(dziennikarz portugalski, wysoka pozycja polityczna). 

3. Nie podjęto żadnych starań w kierunku BH (patrz instrukcja 11.01.1982). 
4. Zaniedbano sprawy«.  

Na końcu notatki: 
»Tow. Cebula, Tow. Leder  
1. Istniała celowość aktywnego włączenia KO „Zebu” do zadań operacyjnych i informacyjnych – 

co akcentowałem i prosiłem o nawiązanie kontaktu (wcześniej). 
2. Proszę o przekazanie „Zebu” pozytywnej oceny pracy jako lektora (pionierska praca), 

przedstawiciela UJ – w świetle zachowania się następcy – może uzyskacie nowe elementy 
– dalszej oceny pracy dla naszego Departamentu. 

3. Przeprosić za brak kontaktu – po jego powrocie i podać przyczyny. 
4. Uzyskać informacje nt. współpracy i wymiany osobowej Instytutu Romanistyki w Krakowie z  

innymi uczelniami zagranicznymi. [F. Ziejka był pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej. 
5. Pozostałe Wam punkty do realizacji«.  

 
 
Kto jest kim w raporcie 
 
 
 Wpisy odręczne E. Spyry na raporcie sprawiają wrażenie, że pretensje kierował pod adresem 
Marka Ledera i Zygmunta Cebuli. Pierwszy prowadził w centrali sprawę k.o. „Zebu” od stycznia 
1980 r. (przejął prowadzenie po L. Porębskim) do marca 1985. Zygmunt Cebula zaś sprawował nadzór 
od stycznia 1981 r. do marca 1983 r. 
 Naczelnik Stefan Kwiatkowski sprawował  nadzór kierowniczy od 15 marca 1982 r. do 1985 r. 
Trudno odgadnąć rolę E. Spyry w »wykazie osób znających sprawę«. Jako mający nadzór od stycznia 
1981 r. został wpisany ręką Zygmunta Cebuli. Tenże oficer dokonał wszystkich wpisów w »wykazie 
osób« przed 15 marca 1982 r.; pod tą datą znajduje się już osobisty wpis nacz. S. Kwiatkowskiego, 
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który w »wykazie osób następuje po wpisie Z. Cebuli. Natomiast inna ręka przy osobie E. Spyry 
przekreśliła słowo »nadzór« i w jego miejsce wprowadziła: »prowadzi« oraz uzupełniła kres (w 
rubryce: »okres od – do«):  »5.04.1985« r. Charakter pisma wskazuje na Leszka Okulskiego, który 
przejął prowadzenie sprawy we wrześniu 1988 r.208 
 
 Marek Leder to nazwisko legalizacyjne Marka Kryńskiego ur. w 1954 r. Zanim złożył podanie 
do MSW jako student prawa UW czwartego roku do pracy 17 czerwca 1977 r., został pozyskany przez 
Departament I MSW w charakterze k.o. ps. „Lewi” do rozpracowania »środowiska studentów 
zagranicznych«209. Jest przykładem na ukadrowienie tajnego współpracownika wywiadu.  
 Jeszcze przed ukończeniem studiów prawa z tytułem magistra (1978) i formalnym 
przystąpieniem do pracy w SB, został zakwalifikowany na roczne studium podyplomowe w ośrodku 
szkolenia kadr wywiadowczych (OKKW) Dep. I.210 Po tym studium został 7 lipca 1979 r. młodszym 
insp. Wydz. III Dep. I211.  
 Już od 1 sierpnia 1979 r. organizował »pracę operacyjną na płd.-wschodniej flance NATO w 
odniesieniu do obiektów naszego zainteresowania na terenie Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Turcji«212. 
Opracowywał dokumentację operacyjną z rezydentury w Madrycie i punktów operacyjnych w Ankarze, 
Atenach, Lizbonie213 – bez znajomości języka angielskiego i portugalskiego.  
 Odciążono go od sprawy k.o. „Zebu” gdy przymierzył się w roku akademickim 1985/86 do 
studium Podyplomowego Służby Zagranicznej, które zaliczył pozytywnie214. Po czym delegowano go 
w charakterze stażysty do ambasady w Angoli215. 
 Zygmunt Cebula ur. w 1945 r. jako student 5 roku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 
zgłosił akces do SB216. Karierę rozpoczął w Rzeszowie od insp. Wydz. III217. Po rocznym przeszkoleniu 
Dep. I pracę w wywiadzie rozpoczął 1 sierpnia 1972 r. w Wydz. VI218.  
 W 1973 r. odbył 3 miesięczny staż językowo-operacyjny w Belgii219. W latach 1975-1979 
przebywał w rezydenturze w Brukseli pod przykryciem II sekretarza ambasady PRL220. Po powrocie 
do kraju został »kierownikiem Sekcji NATO-wskiej«221. W jego kompetencjach znalazła się sprawa 
Franciszka Ziejki do marca 1983 r. 
 Stefan Kwiatkowski (nazwisko rodowe: Stefan Kozioł) ur. się w 1928. Po wyzwoleniu 
uzupełnił wykształcenie średnie i zdał egzaminy na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Nie 

 
208 AIPN BU 02014/41, Wykaz osób znających sprawę, k. 7. 
209 AIPN BU 003175/863, Z-ca nacz. Wydz. III Dep. I, [podpis nieczytelny], Samodzielna Sekcja Kadr Dep. I, 
płk P. Kardasz, Warszawa 5 V 1977, k. 4. 
210 AIPN BU 003175/863, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej, Warszawa 16 II 1978, k. 112-113. 
211 AIPN BU 003175/ 863, Wniosek Personalny, [bmidd], k. 126. 
212 AIPN BU 003175/ 863, Wniosek Personalny, [bmidd], k. 128. 
213 AIPN BU 003175/ 863, Wniosek Personalny, [bmidd], k. 139. 
214 AIPN BU 3246/488, Świadectwo nr 12 Ukończenia Studium Podyplomowego Służby Zagranicznej przy 
Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Warszawa 16 VI 1986, k. 79; AIPN BU 3246/488, Dyr. Dep. I 
MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa, [bdd.] V 1989, k. 68-69;  
215 AIPN BU 3246/488, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 21 IV 1986, k. 
4. 
216 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Z. Cebula, Podanie, Rzeszów 9 V 1969, k. 4. 
217 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Z. Cebula, Przebieg służby, k. 113-117. 
218 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa 10 VII 1972, k. 133. 
219 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Nacz. Wydz. VI Dep. I MSW, mjr F. Dmowski, Dyr. Dep. I MSW, płk J. Osek, 
Warszawa 8 V 1973, k. 174. 
220 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, płk J. Słowikowski, Wiceminister MSW, gen. M. Milewski, 
Warszawa 14 II 1975, k. 151; AIPN BU 2974/836, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt 
mianowania, Warszawa 15 V 1975, k. 25. 
221 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa [bdd.] 1981, k. 172. 
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mogąc poradzić sobie z nauką, po roku studiów, jesienią 1948 r., złożył podanie o przyjęcie do MBP222. 
W styczniu 1949 r. skierowano go na półtoraroczną szkołę wywiadowczą MBP, którą ukończył z 
bardzo dobrym wynikiem223. W latach 1952-1956 przebywał na misji wywiadowczej w Izraelu224. Po 
powrocie do centrali odbył sześciomiesięczny kurs przy Szkole Departamentu I, gdzie szlifował język 
angielski225.  
 Od października 1960 r. do lipca 1964 r. był szefem rezydentury wywiadu w Ottawie pod 
przykryciem II sekretarza Poselstwa PRL i kierownika Wydz. Konsularnego Ambasady. Posługiwał się 
pseudonimem „San”226. W 1966 r. delegowano go do Chin, gdzie był kierownikiem punktu 
operacyjnego w Pekinie pod przykryciem I sekretarza ambasady i posługiwał się pseudonimem 
„Sam”/„Samon”227.  
 Po kilkuletnim pobycie w kraju powierzono mu misję wywiadowczą we Francji, gdzie pod 
przykryciem radcy w wydziale politycznym ambasady w Paryżu pełnił funkcję rezydenta od 1976 do 
22 czerwca 1981 r., posługując się pseudonimem „Sema”228. 
 Po powrocie do centrali został 1 lipca 1981 r. nacz. Wydziału III – NATO-wskiego229. Jako 
naczelnik otrzymał naganę 19 stycznia 1983 r. w następstwie dezercji sierż. H. Bogulaka 15 lipca 
1982 r. w Paryżu. Obciążono go za »nieprawidłowości w zakresie typowania i opiniowania sierż. 
H. Bogulaka jako kandydata na wyjazd służbowy za granicę«230.  
 W 1985 r. rozpoczął się proces przygotowania go do misji zagranicznej – ponownie w Izraelu, 
ale przez szczebel pośredni: skierowania do pracy pod przykryciem w MSZ z dniem 15 listopada231. Na 
tę okoliczność opuścił stanowisko nacz. Wydz. III Dep. I. 
 
 
Nieporadne zagospodarowanie drugiej pauzy operacyjnej  
 
 Dlaczego centrala wywiadu zajęła się kompleksowo sprawą k.o. „Zebu” w marcu 1982 r.? 
Odpowiedzi należy szukać w okolicznościach politycznych. F. Ziejka jako gorliwy katolik był dumny 
z wyboru Polaka na papieża, osoby, która ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Reprezentacja Alma 
Mater odwiedziła Jana Pawła II w Rzymie 11 maja 1981 r., na dwa dni przed zamachem na jego życie. 
Tymczasem nastąpiła epoka „Solidarności”, która zdezorganizowała aparat komunistycznej władzy. 
Następnie bezpieka była zaabsorbowana przygotowaniami stanu wojennego i jego zabezpieczeniem 
operacyjnym. Pierwsze listy „proskrypcyjne” działaczy „Solidarności” sporządzono na początku 
1981 r. Po spacyfikowaniu związku zawodowego „S” i opozycyjnego społeczeństwa, przystąpiono do 
przeglądu tzw. sieci agenturalnej. Jej celem było ustalenie rzeczywistego pogłowia agentury po 
karnawale „Solidarności”. 

 
222 AIPN BU 003175/524, S. Kozioł, Życiorys, Warszawa 13 IX 1948, k. 8-9. 
223 AIPN BU 003175/524, Dep. VII MBP, Świadectwo, Warszawa 27 III 1950, k. 110. 
224 AIPN BU 003175/524, H. Kwiatkowska, Życiorys, Warszawa 22 IV 1986, k. 56-58. 
225 AIPN BU 003175/524, Komendant Szkoły Dep. I [podpis nieczytelny], Charakterystyka, Warszawa 23 XII 
1956, k. 116. 
226 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, płk W. Sienkiewicz, Wniosek, Warszawa [bdd.] 1960, k. 127; 
Insp. Dep. Kadr i Szkolenia MSW, kpt. M. Czerniakiewicz, Informacja, Warszawa 2 X 1964, k. 130. 
227 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, płk H. Sokolak, Wniosek, Warszawa 11 VIII 1966, k. 145; AIPN 
BU 2974/488, Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, ppłk T. Walichnowski, Informacja, Warszawa 31 X 1966, k. 17. 
228 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 31 XII 1975, k. 163; 
AIPN BU 2974/488, Kpt. Zofia Jegorow, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, 
Warszawa 13 VIII 1976, k. 4-5. 
229 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, [bmidd.], k. 182. 
230 AIPN BU 003175/524, Minister MSW, gen. C. Kiszczak, Rozkaz nr 01/83, Warszawa 19 I 1983, k. 192-193. 
231 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Raport, Warszawa 12 XI 1985, k. 195. 
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 E. Spyra podtrzymując fikcję operacyjną w Lizbonie na konto III Wydz. Dep. I, w 
najczarniejszych snach nie przypuszczał, że w przyszłości będzie mieć w swojej pieczy sprawę k.o. 
„Zebu” z ramienia kierownictwa tego Wydziału. Z drugiej strony dzięki temu posiadł większą 
możliwość wpływania na jej kształt. 
 Marek Leder (Kryński), formalnie oficer prowadzący sprawę, został zobligowany przez 
kierownictwo Wydziału III do większej aktywności, począwszy od sporządzenia raportu, który ma 
postać operacyjnego dossier. Już sam tytuł raportu odsłania osobliwość sprawy k.o. „Zebu”. Z lektury 
raportu dowiadujemy się, że aż czterech funkcjonariuszy z Wydziału zastanawia się nad tym, jak 
nawiązać kontakt z kontaktem operacyjnym wywiadu…232 A gdzie podziała się tzw. żelazna zasada 
łączności operacyjnej z tajnym informatorem? 
 M. Leder vel Kryński, oficer prowadzący sprawę k.o. „Zebu” z ramienia centrali wywiadu, 
zapewne dysponował kompletem materiałów w sprawie. Nie tylko dotyczących kazusu F. Ziejki, ale 
również notatki z rozpracowania naukowców UJ na tzw. kierunku natowskim. Reminiscencje tego 
rozpracowania zawarł prof. P. Franaszek w cytowanej już monografii. 
 W pierwszej części raportu autor w trywialnej retoryce streszcza genezę, historię i aktualny stan 
sprawy k.o. „Zebu”. Oczywiście, nie mógł w dossier w jakiejkolwiek mierze obciążyć E. Spyrę za 
dotychczasowe jej fiasko (jako prowadzącego w Lizbonie i nadzorującego w centrali). Raz nawet 
wyszedł mu naprzeciw, precyzując że F. Ziejka przekazał mu ustnie dwie charakterystyki osób, 
łagodząc nieco ton opinii lizbońskiej E. Spyry: »opracował dokładne charakterystyki...«. Dokładne 
opracowanie kojarzy się z postacią papierową, której nie było w papierach. Przypomnę, że informacja 
o przyjęciu dwóch „charakterystyk” występuje w raporcie E. Spyry z 26 listopada 1979 r. ze spotkania 
z F. Ziejką w restauracji w Lizbonie, które się nie odbyło. 
 Autor dossier bierze również w obronę poprzednie kierownictwo odpowiedzialne za fikcyjną 
rejestrację k.o. „Zebu”, akcentując, że F. Ziejka zgodził się on na ustne udzielanie informacji, ale 
odmówił »podpisania zobowiązania o współpracy oraz instrukcji wyjazdowej«. Nigdzie w papierach 
nie ma podstaw do twierdzenia, że przedkładano mu propozycję sporządzenia zobowiązania na piśmie. 
Odnośnie zaś do instrukcji wyjazdowej – kwestię jej przekazania standardowo ceduje się na następne 
spotkanie. Ponadto zręcznie autor pominął milczeniem sprawę hasła do nawiązywania kontaktu 
operacyjnego. 
 W drugiej części raportu autor ordynuje… sobie sposób podtrzymania kontaktu. Treść tej 
ordynacji suponuje, że zamierza nawiązywać kontakt telefoniczny z pozycji przykrycia! Podczas 
rozmowy telefonicznej nie powoła się na żadne hasło, ani na pseudonim operacyjny, np. „Grzegorz”, 
ale: »przedstawię się jako znajomy pana Spyry z Lizbony«. Dopiero za pośrednictwem telefonu będzie 
usiłował umówić na spotkanie. Postuluje jednak pozostać przy łączności telefonicznej a spotkania 
projektuje odbywać raz na kwartał (część trzecia, ostatnie zdanie). 
 W części trzeciej dossier M. Leder vel Kryński przemieszał elementy planu opracowania 
F. Ziejki z planem na dalszą współpracę z nim. Dwie pierwsze kwestie dotyczą jego stosunku do 
„Solidarności”. W ten sposób funkcjonariusz sugeruje, że rozregulowanie kontaktu operacyjnego z 
F. Ziejką nastąpiło z powodu jego zaangażowania się na rzecz ruchu „Solidarność”. Z tą sprawą 
powiązano rozpoznanie aktualnej pozycji Doktora w Instytucie oraz stanu jego habilitacji. W tym czasie 
trwała procedura habilitacyjna. Habilitacja posiadała wówczas wysoką rangę a jej los znajdował się w 
rękach Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej powołanej w 1951 r., która w opinii naukowców uchodziła 

 
232 Byli oni hierarchicznie podporządkowani. Nad M. Lederem / Kryńskim bezpośredni nadzór sprawował 
kierownik sekcji w Wydz. III Dep. I – Zygmunt Cebula. Ten ostatni podlegał wicenaczelnikowi E Spyrze, który 
z kolei podlegał naczelnikowi S. Kwiatkowskiemu.  
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za urząd naukowej ubecji. Ostatnie dwa punkty dotyczą próby ponownego wdrożenia F. Ziejki do pracy 
wywiadowczej – tym razem na terenie kraju w odniesieniu do obcokrajowców przybywających na UJ. 
 Wpisy odręczne kierownictwa Wydziału III są poczynione w konwencji złego i dobrego 
policjanta. Nacz. Wydz. lakonicznie stawia do raportu Z. Cebulę – kierownika sekcji natowskiej. Zgoła 
inaczej zachowuje się E. Spyra, adresując swoje wpisy do obydwóch oficerów z podkreśleniem 
M. Ledera. Pierwszy wpis na początku pozostawia wrażenie połajanki. W istocie jest to połajanka 
symulowana, bo nie dotyczy sprawy k.o. „Zebu”. Drugi wpis E. Spyry na końcu raportu jest bełkotem 
projekcyjno-doradczym w duchu troski operacyjnej. 
 
 
Czego nie ma w teczce k.o. „Zebu”? 
 
 
 Co udało się zrealizować z tej papierowej projekcji? Teczka k.o. „Zebu” znów sygnalizuje 
kilkuletnią pauzę w podchodach F. Ziejki przez oficerów wywiadu. Ten następny interwał można 
fragmentarycznie uzupełnić, lecz nie w konwencji metodologii zaklęciowej F. Musiała: Wybrakowanie 
materiałów archiwalnych nie pozwala na precyzyjne opisanie dalszych wydarzeń233.  
 Oddajmy na tę okoliczność głos F. Ziejce: W teczce nie ma śladu także rozmowy telefonicznej, 
jaką w 1982 roku odbył ze mną przywoływany tu płk Spyra. Powołując się na naszą znajomość, a także 
na udzieloną mnie i Barbarze Hlibowickiej pomoc w zdobyciu dla instytutów filologii romańskiej UJ i 
Uniwersytetu Wrocławskiego tak zwanych „biblioteczek pilotujących” (po kilkaset książek, które 
przewiozłem w czerwcu 1980 roku do kraju jako tzw. mienie przesiedleńcze), nieoczekiwanie 
zaproponował mi... wyjazd do Lizbony w celu ponownego objęcia lektoratu. Oświadczył, że mój 
następca, dr Henryk Siewierski, musi być odwołany z Lizbony za krytyczny stosunek do faktu ogłoszenia 
w Polsce stanu wojennego (dał temu wyraz w wywiadach prasowych). Z oburzeniem odmówiłem. Co 
więcej, oświadczyłem mojemu rozmówcy, że również i ja bardzo krytycznie oceniam stan wojenny (za 
co – notabene – zostałem na UJ „ukarany” dziewięciomiesięczną zwłoką z wysłaniem do Warszawy 
dokumentacji mojego przewodu habilitacyjnego!). Pułkownik Spyra wycofał się i więcej z taką 
propozycją nie wystąpił234. 
 To bezcenne, wygrzebane z pamięci, świadectwo F. Ziejki wprawdzie nie wymaga komentarza, 
niemniej jednak poddałem je weryfikacji. W tym celu dotarłem do Henryka Siewierskiego, dziś już 
profesora związanego z Brazylią. Oto treść jego maila: Cieszę się, że zamierza Pan w swojej pracy 
„oczyścić od wszelkich podejrzeń o naganne kontakty z SB” prof. Franciszka Ziejkę, tym bardziej, że 
jako jego uczeń, a później kolega w Instytucie Filologii Polskiej UJ oraz następca jako lektor języka 
polskiego na Uniwersytecie Lizbońskim, zawsze byłem pełen szacunku do niego i nigdy nie spotkałem 
się z czymkolwiek, co mogłoby ten szacunek podważyć. Po podjęciu zajęć w Uniwersytecie Lizbońskim 
w kwietniu 1981 r., mogłem przekonać się, że zostawił on tam jak najlepsze wspomnienia, zarówno 
wśród studentów, jak i pracowników naukowych oraz administracyjnych. Odnośnie odrzucenia przez 
niego propozycji zastąpienia mnie po odwołaniu przez polskie władze na początku 1982 roku, o czym 
pisze na stronie 66 przesłanego mi przez Pana dokumentu, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że 
tak właśnie było. Być może ta odmowa przyczyniła się do tego, że wkrótce po odwołaniu mnie do Kraju, 
przyszła zmiana decyzji i mogłem dalej kontynuować pracę jako lektor UL, przyjęty tam w roku 1981 
na czteroletni kontrakt. Głównie jednak do zmiany tej decyzji przyczyniło się, moim zdaniem, 
stanowisko portugalskiego MSZ. Poinformowane przez polską ambasadę o moim odwołaniu, zwróciło 
się do mnie z prośbą o wyjaśnienia, po czym odpowiedziało, że po moim wyjeździe nie przyjmie nikogo 

 
233 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 84. 
234 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 66. 
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w zastępstwie i zawiesi umowę o lektoracie z Polską. Tak przynajmniej zostałem poinformowany przez 
przedstawicielkę tego ministerstwa, kierowniczkę działu Europy Wschodniej235. 
 Pomimo ultimatum strony portugalskiej, gdyby F. Ziejka zgodził się na wyjazd, strona polska 
miałaby mocny atut; Doktor UJ zorganizował lektorat języka polskiego na uniwersytecie w Lizbonie i 
pozostawił po sobie bardzo dobre świadectwo. Można powiedzieć, że strona portugalska zgodziłaby się 
jedynie na F. Ziejkę. 
  
 

  

 
235 Relacja Henryka Siewierskiego z 24 VIII 2022. 
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VIII. Aranżacja spotkania operacyjnego na lotnisku Okęcie (14 IV 1985) 
 
 
 
 
 
Tekst 
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AIPN BU 02014/41, E. Spyra, Raport operacyjny z przeprowadzonej rozmowy z k.o. ps. „Zebu” w 
dniu 14 IV 85, [bm.] 23 IV 1984 [pomyłka: powinno być 1985], k. 34-37. 
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Relacja F. Ziejki 
 
 
 Oto całkowicie odmienna relacja F. Ziejki z tego przygodnego spotkania na lotnisku Okęcie: 
14 kwietnia 1985 roku wracałem do Paryża z pobytu w okresie Wielkanocy w Krakowie. Dość 
nieoczekiwanie w barze na Okęciu, gdzie usiadłem przy kawie w oczekiwaniu na odlot, pojawił się pan 
Spyra z bagażem podróżnym w ręku (przynajmniej tak to wyglądało!). Oświadczył, że leci właśnie do 
Madrytu w sprawach służbowych. Występując w roli „znajomego” z dawnych lat, przy kawie zaczął ze 
mną rozmowę. Niczego nie podejrzewając, opowiedziałem mu o mojej pracy w Paryżu, o moich 
poszukiwaniach w tamtejszych archiwach i bibliotekach związanych z przygotowywaniem książki o 
życiu kolonii polskiej w stolicy Francji na przełomie XIX i XX wieku. Mówiłem także, że polonistyka w 
INALCO cieszy się dużym powodzeniem, a to głównie ze względu na dobrą jakość tamtejszej kadry. 
Tymczasem w „raporcie” tego pana, datowanym właśnie na dzień 14 kwietnia, znajduje się oprócz tych 
informacji notatka o tym, jakoby „zlecił” mi on infiltrację solidarnościowej emigracji w Paryżu, a także 
środowiska paryskiej „Kultury”! Rzecz w tym, że „zanurzony” głęboko w pracy naukowej związanej z 
XIX wiekiem, nie szukałem i nie utrzymywałem żadnych kontaktów ani z emigracją solidarnościową, 
ani ze środowiskiem „Kultury”. Jak widać, znowu zadziałała w tym wypadku wypróbowana przez Spyrę 
metoda „dopisywania” wymyślonych przez siebie informacji dla swych przełożonych236. 
 
 
Oficerowie wywiadu z raportu 
 
 
 Pomimo usilnych poszukiwań katalogowych nie natrafiłem na akta Ryszarda 
Lebiedzińskiego, który wówczas był insp. Wydz. III Dep. I. Przybliżymy teraz sylwetkę Waldemara 
Lisickiego – ale do 1985 r. 
 F. Musiał nie weryfikując wcale danych personalnych funkcjonariuszy wywiadu 
zaangażowanych w sprawę k.o. „Zebu”, wpadł w sidła własnej „metodologii” i jednego funkcjonariusza 
rozmnożył na dwóch. Ten oficer to Waldemar Markiewicz. Pojawia się on w materiałach k.o. „Zebu” 
raz pod personaliami legalizacyjnymi jako Waldemar Lisicki a drugi raz prawdziwymi danymi jako 
Waldemar Markiewicz.  
 Waldemar Markiewicz (legalizacyjnie Lisicki) złożył w marcu 1973 r. prośbę o przyjęcie do 
pracy MSW »w charakterze pracownika operacyjnego«237. Był wtedy magistrem ekonomiki produkcji 
po SGPiS i już członkiem partii238. Od 1971 r. znajdował się w związku małżeńskim239 i w drodze było 
pierwsze dziecko240.  

 
236 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 64. 
237 AIPN BU 003175/1201, t. 1, W. Markiewicz, Podanie, Warszawa 15 III 1973, k. 4. 
238 AIPN BU 003175/1201, t. 1, W. Markiewicz, Życiorys, Warszawa 15 III 1973, k. 5. 
239 AIPN BU 003175/1201, t. 1, G. Markiewicz, Życiorys, Warszawa 19 XII 1975, k. 28; AIPN BU 
003175/1201, t. 1, Odpis skrócony aktu małżeństwa, Warszawa 18 I 1971, k. 30-31. 
240 AIPN BU 003175/1201, t. 1, G. Markiewicz, Życiorys, Warszawa 3 VI 1985, k. 50; AIPN BU 2974/734, 
G. Markiewicz, Życiorys, Warszawa 24 III 1976, k. 26. 



87 
 

 Po zatrudnieniu w MSW, skierowano go na studium OKKW241. Studium ukończył z wynikiem 
dobrym242. Nazwisko legalizacyjne Lisicki było nazwiskiem rodowym żony243. Po studium został 
oficerem Wydz. VI Dep. I MSW »na odcinku NATO-wskim«244. Już w następnym roku zdał egzamin 
resortowy z języka francuskiego245. Na tej podstawie został delegowany w styczniu 1976 r. na roczny 
staż do ambasady PRL w Paryżu246.  
 Po powrocie ze stażu został delegowany do rezydentury w Brukseli pod przykryciem attaché 
ambasady PRL247 w randze II sekretarza od 1 lutego 1977 r.248 Z placówki powrócił w sierpniu 1981 
r.249 Po powrocie do centrali rozpoczął pracę w Wydz. III z tej racji, że w rezydenturze realizował 
pokaźną część zadań na rzecz tego Wydziału250. Od stycznia 1983 r. był kierownikiem »Zespołu 
NATO«251. Wtedy pierwszy raz zetknął się ze sprawą F. Ziejki. Przestał pełnić nadzór bezpośredni na 
tą sprawą w 1985 r. z chwilą przygotowywania się  do misji  wywiadowczej do Grecji. 
 Nie wiadomo w jakim charakterze E. Spyra zaaranżował to spotkanie, chyba jako 
przedstawiciel kierownictwa, jako że jego funkcja bezpośredniego prowadzenia i nadzoru dobiegła 
końca 5 kwietnia 1985 r! W czasie tej „przerwy” sprawę k,o. „Zebu” z pozycji kierownictwa 
nadzorował Stefan Kwiatkowski (15 V 1982 – 1985), z pozycji kierownika sekcji NATO-wskiej – 
Waldemar Lisicki (III 1983 – III 1985). Od 5 kwietnia 1985 r. sprawę k.o. „Zebu” prowadził Ryszard 
Lebiedziński (do 1 I 1987)252. 
 
 
Raport z perspektywy źródłoznawczej i hermeneutycznej 
 
 
 Strona francuska poinformowała Uniwersytet Jagielloński we wrześniu 1984 r., że 
zaakceptowała kandydaturę F. Ziejki na stanowisko lektora języka polskiego na Uniwersytecie 
Paris-III253. Tenże niezwłocznie złożył wniosek o wydanie paszportu na służbowy wyjazd254. Otrzymał 
kontrakt na okres 3 lat255. Pracę rozpoczął w roku akademickim 1984/85. 

 
241 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Insp. Samodzielnej Sekcji Kadr, ppłk J. Bajor, Wniosek personalny, Warszawa 
4 VII 1973, k.  
242 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyplom studium podyplomowego OKKW, Warszawa 10 VII 1974, k. 118-119. 
243 W 1983 r. wystawiono mu legitymację na inne legalizacyjne dane personalne: Julian Zwaka, AIPN BU 
003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Dyr. Dep. Kadr MSW, płk L. Stemplewski, Warszawa 21 
VII 1983, k. 175. 
244 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Osek, Wniosek personalny, Warszawa 19 VII 1974, 
k. 126. 
245 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Protokół Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych, Warszawa 3 XII 1975, k. 
127. 
246 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Nacz. Wydz. VI Dep. I MSW, płk K. Janowski, Kier. Sam. Sekcji Kadr, płk 
P. Kardasz, Warszawa 19 I 1976, k. 140. 
247 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 30 XI 1976, k. 
150. 
248 AIPN BU 2974/734, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 9 II 1977, 
k. 27. 
249 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk K. Walczak, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr 
MSW, płk K. Kardasz, Warszawa 3 VIII 1981, k. 164. 
250 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I. MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 21 IX 
1981, k. 166. 
251 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Wniosek personalny, Warszawa 9 IX 1983, 
k. 176. 
252 AIPN BU 02014/41, Wykaz osób znających sprawę, k. 7. 
253 AIPN Kr 37/89513, MNSzWiT, Telex 11295, Warszawa 25 IX 1984, k. 98. 
254 AIPN Kr 37/89513, Wniosek paszportowy, Kraków 27 IX 1984, k. 99-103. 
255 AIPN Kr 37/89513, MNiSzW, Telex 3299, Warszawa 21 III 1985, k. 93. 
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 SB nie zdołała wejść w żaden kontakt z F. Ziejką od wprowadzenia stanu wojennego, nie 
wliczając w to telefonu E. Spyry z początku 1982 r., z czego pułkownik nie pozostawił raportu w teczce 
k.o. „Zebu”. Tę „pauzę” operacyjną pomiędzy 1981-1985 r. F. Musiał wyjaśnia w znanym już nam 
stylu: Wybrakowanie materiałów nie pozwala na precyzyjne opisanie dalszych wydarzeń256. W miejsce 
tej mantry, Autor powinien sięgnąć do innych materiałów wywiadu – pomocnych w odtworzeniu tła 
operacyjnego dla sprawy k.o. „Zebu”. 
 F. Ziejka z okazji różnych przerw od dydaktyki odwiedzał rodzinę w kraju. W trakcie powrotu 
do Paryża po Świętach Wielkanocnych w 1985 r. płk. E. Spyra zainscenizował z nim to przypadkowe 
spotkanie w barze dworca lotniczego Okęcie 14 kwietnia 1985 r. Dlaczego? 
 Sytuacja operacyjna wywiadu w Paryżu po linii Wydz. III nie wyglądała różowo. Z jednej 
strony w planie pracy rezydentury w Paryżu na lata 1985-1987 sporządzonego przez rezydenta odnośnie 
do pionu R, w ramach którego miał być wykorzystywany F. Ziejka, stwierdzono: »W zakresie pracy 
operacyjnej wykorzystane zostaną wszystkie źródła pozostające na kontakcie rezydentury, ze 
szczególnym uwzględnieniem źródeł „Niemiec”, „Oder”, „Ravel”, „Skalt”, „Unions”, „Kret”, 
„Zebu” oraz źródła innych pionów, w tym kontakty operacyjne«257. Z drugiej strony rezydentura nie 
potrafiła nawiązać kontaktu operacyjnego z k.o. „Zebu”.  
 Oczy zatem centrali zwrócone były na E. Spyrę. Miał do wyboru: przerwać tę fikcję operacyjną, 
albo brnąć w nią dalej. Wybrał drugą opcję. Pewnie przez wzgląd na własną karierę wstawił kolegów z 
wywiadu pracujących w rezydenturze wywiadu w Paryżu w ryzykowne położenie. W następnym 
rozdziale ukażę, w jakim stanie znajdowała się ta placówka wywiadu w latach osiemdziesiątych.  
 F. Musiał ponownie „połknął ze smakiem” cały imaginacyjno-imitacyjny dyskurs E. Spyry bez 
przeprowadzania analizy źródłoznawczej i kompetencyjnej258. Nie postawił również kilku istotnych 
pytań (brak stawiania kluczowych kwestii zarzucił prof. P. Franaszkowi): 
 Dlaczego sam E. Spyra pofatygował się na „przypadkowe” spotkanie z F. Ziejką na lotnisku 
Okęcie? Był bowiem wicenaczelnikiem Wydz. III, w gestii którego znajdowało się rozpracowanie 
krajów NATO. Wydział ten nadzorował rezydentury w krajach kapitalistycznych, w tym we Francji. A 
„zawieszona” operacyjnie sprawa F. Ziejki obciążała jego konto, co mogło się przełożyć niekorzystnie 
na ścieżkę dalszego awansu.  
 Dlaczego E. Spyra musiał osobiście się pofatygować? Otóż oficerowie wywiadu w Paryżu nie 
zdołali na przestrzeni półrocza nawiązać jakiegokolwiek kontaktu z F. Ziejką; nie z tylko pozycji 
przykrycia a tym bardziej z pozycji operacyjnej. Ponieważ F. Ziejka został „zwerbowany” w kraju i był 
prowadzony bezpośrednio przez centralę, to na centrali spoczywała powinność zagospodarowania go. 
 Skąd E. Spyra wiedział o tym, że w konkretnym dniu F. Ziejka poleci do Francji? Np. z 
esbeckiego monitoringu ruchu lotniczego, który znajdował się w szczególnej gestii pionu II, tzw. 
kontrwywiadu.  
 Jaką wartość ma prośba E. Spyry do k.o. „Zebu”: »o realizację zadań wywiadowczych w takim 
samym zakresie i w takiej samej formie, w jakiej realizował w Lizbonie« można się przekonać, poddając 
jeszcze raz lekturze imaginacyjny raport E. Spyry i sprawozdania odnośnie do postawy F. Ziejki w 
Portugalii. 
 Jak należy interpretować zapis o sposobie nawiązania kontaktu: »Ustalono, że pracownik 
Wydziału Kulturalno-Naukowego Ambasady PRL w Paryżu połączy się telefonicznie… poprosi do 
telefonu dr. Franciszka…«. Ten fragment jest czytelną instrukcją dla funkcjonariuszy: nawiązujcie 
kontakt z k.o. „Zebu” z pozycji przykrycia dyplomatycznego.  

 
256 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 84. 
257 AIPN BU 003171/92, t. 2, „Orsza” [Bogdan Żuławnik], Plan pracy rezydentury „Sekwana” na lata 
1985-1987, Warszawa 6 XI 1985, k. 6-29 (k. 24). 
258 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 84-85. 
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 Dlaczego E. Spyra nie wymienia żadnego oficera po pseudonimie operacyjnym? Żeby nie 
wiązać konkretnemu oficerowi rąk. Uciekł się do konwencji otwartej: próbujcie, może któremuś z was 
uda się nawiązać kontakt z F. Ziejką w jakimkolwiek trybie… 
 Jak rozumieć kwestię hasła: »pozdrowienia od Eugeniusza«, które miał ponoć znać k.o. 
„Zebu”? Oficerowie wywiadu pracujący pod przykryciem w przedstawicielstwach dyplomatycznych, 
nawiązując kontakt na płaszczyźnie oficjalnej z F. Ziejką, zapewne powoływali na jego jawną 
znajomość z Eugeniuszem Spyrą jako dyplomatą, co ten w swoim raporcie podniósł do rangi sekretnego 
i operacyjnego hasła! Hasłem operacyjnym byłoby np. zawołanie: pozdrowienia od „Grzegorza”. 
 Jak ocenić zestaw zadań przekazanych rzekomo w trybie operacyjnym F. Ziejce do wykonania? 
Owa lista wygląda na wycinek zadań ze zbioru kierunkowych wytycznych centrali wywiadu, 
preznaczonych dla rezydentury w Paryżu…  
 Zaprezentowany powyżej sposób analizy hermeneutycznej uwiarygadniają kolejne materiały 
sprawy k.o. „Zebu”. Następne zetknięcie F. Ziejki z oficerami wywiadu nastąpiło na stopie oficjalnej 
dopiero 28 lutego 1986 r. w następstwie wezwania go do ambasady PRL w Paryżu przez »pracownika 
Naukowo-Technicznego«, który w raporcie ukrywa się pod ps. „Mobis”. Zanim przejdę do krytycznej 
prezentacji kolejnego dokumentu ze sprawy k.o. „Zebu”, odsłonię kondycję rezydentury wywiadu 
cywilnego PRL w Paryżu w latach osiemdziesiątych. 
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IX. Rezydentura w Paryżu o krypt. „Sekwana” w latach 80 
 
 
 
 
 
 Kolejne raporty odnośnie do F. Ziejki zostały wytworzone w związku jego czteroletnim 
pobytem w Paryżu. Przez te cztery lata w fikcję operacyjną k.o. „Zebu” zaangażowani byli na pierwszej 
„linii frontu” oficerowie rezydentury wywiadu „Sekwana” w Paryżu. Z punktu widzenia analizy 
źródłoznawczo-kontekstualnej powinnością badacza jest dotarcie do podstawowych materiałów 
operacyjnych odsłaniających położenie tej placówki w latach osiemdziesiątych. 
 
 
Wstęp 
 
 
 Rezydentem rezydentury „Sekwana” w Paryżu w przełomowych dla PRL latach (1976-1981) 

był Stefan Kwiatkowski (ps. „Sema”)259. W tym czasie nastąpi wybór kard. K. Wojtyły na papieża i 
antykomunistyczny zryw społeczeństwa w postaci ruchu „Solidarność”.  
 W 1979 r. w rezydenturze pracowało 12 oficerów wywiadu, ale sytuację oceniono jako 
niekorzystną od strony operacyjnej. Dostrzeżono stagnację wywiadu cywilnego tak w rezydenturze, jak 
i w wydziałach centrali260. Rezydent domagał się w 1979 r. uplasowania jednego oficera w Instytucie 
Polskim w Paryżu261.  
 W 1980 r. rezydentura obejmowała 14 pracowników kadrowych wywiadu rozmieszczonych 
pod przykryciem w: ambasadzie (8), konsulacie generalnym w Paryżu (4) i Lille (1) oraz Biurze Radcy 
Handlowego (1)262. 
 Ocena pracy rezydentury sporządzona przez rezydenta za lata 1979-1981263 jest krańcowo 
odmienna od oceny sporządzonej przez szefa wywiadu i kontrwywiadu, gen. W. Pożogę. W pewnym 
momencie generał skonstatował: »Jak wynika z ocen, mimo, iż rezydentura nie odnotowała na swym 
koncie osiągnięć operacyjnych, to jednak niektóre wydziały oceniając jej pracę wystawiały oceny 
pozytywne. Szczególnie pozytywnie, z zupełnie niezrozumiałych względów oceniano rezydenta „Sema”. 
Niezrozumiałym jest także czym kierowano się dając rezydenturze za ten okres ogólną ocenę 
zadowalającą«264.  
 W dekadzie lat osiemdziesiątych to była stała tendencja: wydziały centrali rzadko oceniały 
negatywnie pracę ekspozytur wywiadu realizujących zadania tych wydziałów. A wszystkie te placówki 
w krajach zachodnich borykały się z podobnymi problemami, co jeszcze zostanie zasygnalizowne.  
 

 
259 Wykaz pracowników rezydentury w Paryżu od 1951 do 1974 r. – AIPN BU 003171/92, t. 7, Wykaz byłych 
pracowników kadrowych rezydentury „Sekwana” za okres 1951-1966, [bmidd.], k. 3-7. 
260 AIPN BU 003171/92, t. 1, Notatka z odprawy po ocenie dwuletniej rezydenta w Paryżu („Sema”), Warszawa 
28 III 1979, k. 273-276. 
261 AIPN BU 003171/92, t. 1, Wydz. XI Dep. I MSW, [podpis nieczytelny], Uwagi do notatki „Sema”, 
Warszawa [bdd.] VI 1989, k. 114. 
262 AIPN BU 003171/92, t. 1, Notatka, Warszawa 11 XI 1980, k. 131-133. 
263 AIPN BU 003171/92, t. 4, S. Kwiatkowski, Ocena pracy rezydentury „Sekwana” za okres luty 1979 - 31 
marzec 1981 r., Warszawa 15 VII 1981, k. 31-36. 
264 AIPN BU 003171/92, t. 4, Gen. W. Pożoga, Ocena rezydentury krypt. „Sekwana”, Warszawa 23 IV 1982, 
k. 38-41. 
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„Sekwana” pod „Fis”-em 
 
 
 W planie pracy dla rezydentury na lata 1981-1983, nakreślonej przez nowego rezydenta „Fisa” 
przed objęciem placówki a zatwierdzonego przez ówczesnego dyrektora Dep. I, wyartykułowano 5 
podstawowych zadań: typowanie i opracowywanie werbunku osób; uzyskiwanie naprowadzeń na 
osoby interesujące z pozycji wywiadowczej; wykorzystanie źródeł agenturalnych do realizacji zadań 
stojących przed rezydenturą, wykorzystanie w pracy operacyjnej wywiadu bezagenturalnego oraz 
realizacji innych zleceń centrali265. Te zadania odzwierciedlają podstawowy pakiet oczekiwań centrali 
wobec wszystkich rezydentur w krajach zachodnich. 
 Zachował się protokół z odprawy nowego rezydenta w sierpniu 1981 r., w której uczestniczyło 
kierownictwo Dep. I i przedstawiciele zainteresowanych wydziałów. Z wypowiedzi dyr. Dep. I wynika, 
że kluczowy Wydz. III marnie wywiązuje się z prowadzenia i koordynacji pracy operacyjnej na odcinku 
EWG i NATO266. Ten Wydział zarejestrował F. Ziejkę w charakterze k.o. 
 Ocena dokonań informacyjnych rezydentury przez centralę wywiadu w latach 1981-1982 pod 
batutą nowego rezydenta „Fisa” znajdowała się na podobnym poziomie, jak ocena za poprzedniego 
rezydenta267. Odnośnie zaś do pracy rezydentury na rzecz pionu NATO-wskiego, czytamy: »W opinii 
Wydz. [III w centrali – B.G.] rezydentura zbyt mało uwagi poświęcała na wykorzystanie w pracy 
kontaktów służbowych i przykrycia«268.  
 Latem 1982 r. eksplodowała sprawa sierż. Henryka Bogulaka, kierowcy i intendenta w 
ambasadzie. Zdezerterował on 15 lipca 1982 r. tuż przed powrotem do kraju. W kraju powołano dwie 
komisje wyjaśniające przyczyny i okoliczności jego pozostania we Francji wraz z rodziną. Pierwsza 
komisja powołana przez dyr. Dep. I sporządziła raport już 12 sierpnia269. Ustalono wstępnie listę 67 
oficerów wywiadu zagrożonych dekonspiracją, bowiem znał ich Sierżant270. Druga komisja, powołana 
przez wiceministra MSW, gen. W. Pożogę, sporządziła bardzo wnikliwy raport w grudniu 1982 r.271  
 Trzeci raport powstał na rozkaz ministra Cz. Kiszczaka również w grudniu 1982 r.272 Gen. 
W. Pożoga uznał ten raport za zbyt ogólny i poprosił, między innymi, »o ocenę stanu dekonspiracji 
rezydentury po ucieczce Bogulaka«273. Ten raport w pewnych partiach, statystycznych, jest pożyteczny 
dla historyka. Np. odnotował interesujące i pożyteczne dane: »W latach 1978-82 otrzymaliśmy z Paryża 
ogółem 2135 informacji, w tym ocenionych jako bardzo dobre – 17, dobre – 425 i dostateczne 1285. 

 
265 AIPN BU 003171/92, t. 4, „Fis” [Jan Nowicki], Plan pracy rezydentury krypt. „Sekwana” na lata 1981-
1982, Warszawa 28 VII 1981, k. 4-24. 
266 AIPN BU 003171/92, t. 4, Ppłk A. Kwiatkowski, Protokół z odprawy rezydenta „Fis’a” w dniu 3.08.1981 r., 
Warszawa 4 VIII 1981, k. 25-29. 
267 AIPN BU 003171/92, t. 4, Ocena pracy informacyjnej rezydentury w Paryżu za okres 15.05.1981 r. – 
15.06.1982 r., Warszawa [bdd.] VIII 1982, k. 119-125. 
268 AIPN BU 003171/92, t. 4, Ocena pracy rezydentury krypt. „Sekwana” za okres 15.05.1981 r. – 30.07.1982 
r., Warszawa 31 VIII 1982, k. 133-146 (k. 135). 
269 AIPN BU 003171/92, t. 2, Raport Komisji, Warszawa 12 VIII 1982, k. 252-265. 
270 AIPN BU 003171/92, t. 2, Załącznik: Wykazy oficerów znanych H. Bogulakowi, Warszawa 12 VIII 1982, k. 
267-270. 
271 AIPN BU 003171/92, t. 2, Sprawozdanie z czynności wyjaśniających w sprawie dezercji funkcjonariusza MSW, 
sierż. Henryka Bogulaka, Warszawa 1 XII 1982, k. 308-321. 
272 AIPN BU 003171/92, t. 4, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski,  Raport w sprawie rezydentury Dep. I w Paryżu, 
Warszawa 20 XII 1982, k. 150-156. 
273 AIPN BU 003171/92, t. 4, W. Pożoga, Tow. płk Dmowski, Warszawa 7 II 1983, k. 148-149. 
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Dość efektywna ilościowo praca informacyjna rezydentury nie szła jednak w parze z jej merytoryczną 
wartością«274. 
 W sprawozdawczym okresie, jeszcze przez ucieczką H. Bogulaka (1981-1982), władze 
francuskie wydaliły dwóch oficerów wywiadu: mjr R. Borkowskiego i kpt. W. Gadomskiego275. Zaś 
pierwszym skutkiem dezercji H. Bogulaka było wyrzucenie w lutym 1983 r. oficera rezydentury 
Stanisława Lesiuka. Dla kierownictwa wywiadu był to wyraźny sygnał, że trzeba wymienić wszystkich 
oficerów związanych z rezydenturą w Paryżu276. 
 W ocenie pracy rezydentury za lata 1981-1983 dostrzeżono poważne ograniczenie pracy 
operacyjnej na terenie Francji277. Nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego odręczny wpis 
ówczesnego zast. dyr. Dep. I MSW, Z. Twerda na pierwszej stronie arkusza oceny: »Podstawowy 
mankament to niski poziom pracy oper. w wywiadowczym znaczeniu. Przewaga dział. informacyjnej. 
Uwzględnimy to w planie pracy nowego rezydenta«278.  
 Analogiczna sytuacja panowała w innych rezydenturach w krajach zachodnich, co związane 
było z polityką sankcji i jednolitym, antykomunistycznym kursem – przyjętym przez kierownictwo 
USA oraz władze państw zrzeszonych w NATO i EWG – w stosunku do ekipy gen. W. Jaruzelskiego 
po wprowadzeniu stanu wojennego. 
 
 
„Sekwana” pod „Orszą” 
 
 
 Dezercja H. Bogulaka była przyczyną przedwczesnego odwołania rezydenta „Fisa” (Jan 
Nowicki) a przy tej okazji ukarano również poprzedniego rezydenta – „Sema” (Stefan Kwiatkowski), 
który pełnił wtedy w centrali funkcję nacz. Wydz. III Dep. I.  
 Rezydenta „Fisa” zastąpił w sierpniu 1983 r. Bogdan Żuławnik, ps. „Orsza”. Z animuszem 
podszedł do swoich obowiązków279. Jego zapał został ostudzony 4 sierpnia 1983 r. na odprawie, między 
innymi, przez wicedyrektora Dep. I Z. Twerda: »Dla pracy rezydentury sytuacja tamt. jest 
niesprzyjająca. Należy zakładać, że DST [kontrwywiad francuski] ma rozpracowaną całą kadrę. 
Sytuacja polityczna i stosunki z Francją są złe«. Praca wywiadowcza rezydentury poza środowiskiem 
polskim była na tyle sparaliżowana, że zalecono: »Rezydent powinien przedstawić ocenę i pogląd na 
rozwijanie pracy ze źródłami. W indywidualnych przypadkach będziemy decydować czy podjąć 
współpracę ze źródłem«280. Z tymi ustaleniami odnośnie do fatalnej kondycji wywiadowczej 
rezydentury kontrastuje szczegółowe i samopochlebne sprawozdanie rezydenta „Fisa” na zejściu z 
urzędu rezydenta…281 

 
274 274 AIPN BU 003171/92, t. 4, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski,  Raport w sprawie rezydentury Dep. I w 
Paryżu, Warszawa 20 XII 1982, k. 150-156 (k. 151). 
275 275 AIPN BU 003171/92, t. 4, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski,  Raport w sprawie rezydentury Dep. I w 
Paryżu, Warszawa 20 XII 1982, k. 150-156 (k. 152). 
276 AIPN BU 003171/92, t. 2, Meldunek, Warszawa 26 I 1983, k. 301-303. 
277 AIPN BU 003171/92, t. 4, Zast. nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk J. Wawrowski, Ocena pracy rezydentury 
„Sekwana” za okres 15.05.1981 – 15.06.1983, Warszawa [bdd.] 1983, k. 247-261 (k. 260). 
278 AIPN BU 003171/92, t. 4, Zast. nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk J. Wawrowski, Ocena pracy rezydentury 
„Sekwana” za okres 15.05.1981 – 15.06.1983, Warszawa [bdd.] 1983, k. 247-261 (k. 247). 
279 AIPN BU 003171/92, t. 4, „Orsza”, Plan pracy rezydentury „Sekwana” na lata 1983-1984, Warszawa 3 VIII 
1983, k. 42-50. 
280 AIPN BU 003171/92, t. 4, Ppłk M. Wojciechowski, Protokół z odprawy rezydenta ps. „Orsza” w dniu 
4.08.1983 r., Warszawa 21 IX 1983, k. 54 (k. 54). 
281 AIPN BU 003171/92, t. 4, „Fis”, Sprawozdanie z działalności rezydentury paryskiej za okres 15.05.81 – 
15.06.83, Paryż 16 VI 1983, k. 171-245.  
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 Na początku 1983 r. gen. W. Pożoga, szef wywiadu i kontrwywiadu, polecił »przedstawienie 
w trybie pilnym oceny prowadzonych przez rezydenturę w Paryżu działań wywiadowczych i efektów 
uzyskanych na kierunku ośrodków dywersji ideologicznej, „Kultury” paryskiej, przedstawicielstwa 
„Solidarności”…«282. Ta kwestia należeć będzie do priorytetów wywiadowczych pionu R, który w 
centrali obsługiwał Wydz. III. Nic więc dziwnego, że oficerowie rezydentury będą potem usiłowali 
przypisać F. Ziejkę do działalności na ww. kierunku, aby się wykazać posiadaniem chociaż jednego 
agenta na tym newralgicznym odcinku a zarazem potwierdzić swoją wartość wywiadowczą i jego 
przydatność operacyjną. 
 Na początku marca 1983 r. w wydziale informacyjnym centrali wywiadu dokonano oceny pracy 
rezydentury za dwa lata na tym odcinku. W okresie sprawozdawczym rezydentura przekazała 1147 
materiałów do centrali. Większość materiałów pochodziła ze źródeł pozaagenturalnych i od oficerów 
rezydentury (57 %). Z tej ilości wykorzystano w kraju 396 (około 35%). W materiałach 
wykorzystanych, 219 pochodziło od źródeł pozaagenturalnych (55 %), 84 (21%) od k.o., 53 (13%) od 
k.i. oraz 40 (10%) od agentów. »Blisko 60% informacji nie zostało wykorzystane z uwagi na ich niską 
wartość merytoryczną, co ilustruje m.in. fakt, że ok, 70% informacji i materiałów przekazanych przez 
rezydenturę otrzymało ocenę dostateczną, a tylko niecałe 10% oceniono na dobrze. Blisko połowa 
informacji i materiałów przekazanych przez rezydenturę dotyczyła problematyki politycznej, 30% 
problematyki dywersji i ok. 11% tematyki ekonomicznej (w tym EWG)«283. Powyższe sprawozdanie 
ukazuje iluzoryczną efektywność pracy rezydentury paryskiej, która nie była wyjątkiem pod tym 
względem na tle innych rezydentur „kapitalistycznych”. 
 Centrala wywiadu pozyskiwała informacje o kondycji rezydentury również z własnych źródeł. 
Alarmujący stan wyłania się z raportu sporządzonego przez oficera po półrocznym pobycie na stażu we 
Francji (1983/84): »Trzecia grupa to są nasi pracownicy, którzy są wręcz wytykani palcami, że są to 
pracownicy MSW. Mówi się na ten temat, w szczególności o „Orszy” i „Mobisie”. Kilkakrotnie 
słyszałem od stażystki Karolak, że „Orsza” ciągle szuka „Mobisa” i odwrotnie, jest to według niej 
ciekawa sprawa, ponieważ „Mobis” oficjalnie nie podlega „Orszy”. (…) W przypadkowych 
rozmowach z naszymi pracownikami dowiedziałem się, że „Orsza” bardzo często zapomina o 
wydawanych przez siebie poleceniach, lub też o przekazywanych mu informacjach«284. 
 Po dwóch latach pobytu w Paryżu rezydent „Orsza” przekonał się osobiście, jak w trudnym 
położeniu znalazła się rezydentura. Wskutek agresywnych działań służb francuskich i polskich 
ośrodków antykomunistycznych oraz negatywnego stosunku rządu francuskiego do reżymu 
W. Jaruzelskiego, wywiad cywilny mógł prowadzić jedynie doraźną pracę operacyjną, by nie rzecz 
dorywczą285. 
 Ta sytuacja wywołała kryzys wewnątrz rezydentury, który pogłębiał apodyktyczny charakter 
rezydenta. Stosunki wewnętrzne były napięte tak dalece, że groziło to dekonspiracją oficerów. 
Zarzucano rezydentowi w marcu 1986 r., że: »przekazuje zadania do realizacji w ostatniej chwili, zleca 
wykonanie nierealnych zadań, nie udziela wymaganej pomocy operacyjnej oficerom, nie uwzględnia 
stanowiska i propozycji oficerów w sprawach operacyjnych. Z kilku rozmów przeprowadzonych z 
oficerami rezydentury wynika, że rezydent nie potrafił zintegrować kolektywu rezydentury oraz zdobyć 

 
282 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 2, Nacz. Wydz. XXVI Dep. I MSW, płk K. Walczak, Informacja, 23 II 1983, 
k. 457. 
283 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 2, Ocena pracy informacyjnej rezydentury w Paryżu za okres 1.05.1981 r. – 
31.01.1983, k. 499-506 (k. 499-500). 
284 AIPN BU 003171/92, t. 1, Insp. Wydz. X Dep. I MSW, por. R. Tąkiel, Notatka dot. pobytu w Ambasadzie 
PRL w Paryżu w okresie od 21.10.83 do 27.06.84 r. i panujących w niej stosunków, Warszawa 4 VII 1984, 
k. 81-82. 
285 AIPN BU 003171/92, t. 4, „Orsza”, Sprawozdanie z pracy rezydentury za okres sierpień – wrzesień 1985, 
[bmidd.], k. 271-300. 
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sobie autorytet i zaufanie. Wynika to z jego egocentryzmu, zarozumiałości, lekceważenia zdania innych, 
braku zaufania do podległych mu oficerów oraz przenoszenia swoich problemów rodzinnych (kłopoty 
z nauką i wychowaniem syna) na płaszczyznę służbową«286. Sytuacja nie uległa zmianie rok później: 
»„Orsza” zajmuje postawę apodyktyczną i jest w konflikcie prawie ze wszystkimi pracownikami 
rezydentury i placówki« [ambasady]287. 
 Po przeglądzie stanu rezydentury w lutym 1987 r., analitycy w centrali wywiadu zaznaczyli na 
wstępie: »Od kilku lat działalność rezydentury znajduje się w przedłużającym się impasie, w wielu 
dziedzinach nastąpił regres, utracono liczne cenne pozycje. Wynika to ze…: zmiany sytuacji polityczno-
operacyjnej we Francji związanej z ukierunkowaniem polityki obecnej ekipy…; agresywności 
miejscowych służb specjalnych wobec naszych placówek i obywateli (ostra inwigilacja, zastraszanie, 
prowokacje, ekspulsje); działalności miejscowych ośrodków dywersji ideologicznej oraz środowisk i 
osób z nimi związanych…; konsekwencji zdrady H. Bogulaka (dekonspiracja oficerów rezydentury oraz 
stanowisk ich przykrycia, a także niektórych obiektów zainteresowań i metod pracy rezydentury); 
ekspulsji dwóch oficerów rezydentury; braku sprecyzowania metod działania w nowych warunkach 
polityczno-operacyjnych…; desygnowania na rezydenta osoby bez znaczących osiągnieć w pracy 
operacyjnej, za to wielokrotnie zdekonspirowanej wobec przeciwnika, osoby konfliktowej i mającej 
trudności w prawidłowym kierowaniu podległymi pracownikami. Rezydentura liczy 11 oficerów, w tym 
9 w Paryżu i 2 w Lille. Jest to kadra młoda, przyszłościowa…, nie posiadająca jednakże większego 
doświadczenia operacyjnego. Większość stanowisk przykrycia jest spalona«[podkreślenie – B.G.]. Po 
lekturze tego sprawozdania ktoś z wyższego kierownictwa MSW napisał odręcznie na pierwszej 
stronie: »Tow. Gen. Sarewicz [już wówczas dyr. Dep. I]. Jak można takiego rezydenta nadal tolerować. 
Proszę w trybie pilnym odwołać do kraju i przeciwko Żuławnikowi wszcząć dochodzenie wyjaśniające. 
Meldować o wykonaniu. 7.03.87288«. [podpis nieczytelny]. Analiza porównawcza podpisów wskazuje 
na charakter pisma gen. Władysława Pożogi, który od 1981 do 1989 r. był, w randze wiceministra 
MSW, szefem Służby Wywiadu (Dep. I) i Kontrwywiadu (Dep. II). 
 Niezwłocznie na początku marca 1987 r. zjawiła się w Paryżu dwuosobowa delegacja do 
przeglądu funkcjonowania ambasady. Obydwaj delegaci byli oficerami wywiadu. Oprócz 
Zdzisława Sarewicz wydelegowano Bogusława Miernika – oficera wywiadu pracującego od 1964 r. 
pod przykryciem w MSZ (jako dyrektor gabinetu ministra MSZ). W sprawozdaniu z przeglądu 
wskazano na zły stan stosunków służbowych i personalnych, brak należytego zaangażowania 
ambasadora J. Stefanowicza (1984-1989) w działalność ambasady oraz jego zamiłowanie do mocnych 
trunków289. 
 Na tę negatywną ocenę pracy ambasadora, w rzeczy samej sporządzoną przez funkcjonariuszy 
wywiadu, decydujący wpływ miały raczej pozamerytoryczne czynniki, na które złożyły się (według 
ustaleń esbeckich): paxowski rodowód polityczny, manifestowany katolicyzm (regularne uczestnictwo 
we mszy św. w katedrze Notre Dame[290]), związki z PPS poprzez swoją żonę, prosolidarnościowa 
postawa oraz nastawienie na porozumienie narodowe według modelu sprzed stanu wojennego291. 
 Tymczasem ocena pracy rezydentury z perspektywy rezydenta „Orszy” dowodzi braku jego 
samokrytycyzmu i jest stworzona według standardowego szablonu operacyjnego. Rezydent zauważył 

 
286 AIPN BU 003171/92, t. 1, Nacz. Wydz. Dep. I MSW, płk S. Rączka, Notatka dot. sytuacji w rezydenturze w 
Paryżu, Warszawa 13 III 1986, k. 141-142. 
287 AIPN BU 003171/49, t. 4, Notatka dot. polskich placówek we Francji, Warszawa 12 II 1987, k. 68-70. 
288 AIPN BU 003171/92, t. 2, Płk J. Fijał, mjr W. Oks, Notatka z przeglądu dokumentacji rezydentury krypt. 
„Sekwana”, Warszawa 24 II 1987, k. 35-40 (k. 35-36). 
289 AIPN BU 003171/92, t. 1, B. Miernik, Z. Sarewicz, Notatka z lustracji Ambasady PRL w Paryżu, Paryż 18 
III 1987, k. 144-145. 
290 Por. J. Stefanowicz, Niewdzięczna misja. Zapiski ambasadora w Paryżu 1984-1989, Toruń 1994, s. 20; 54. 
291 AIPN BU 003171/49, t. 4, „Pilzen”, „Orsza”, Notatka informacyjna, Warszawa 21 VIII 1986, k. 177-180; 
AIPN BU 003171/49, t. 4, E. Spyra, Stanowisko Wydziału III [Dep. I MSW], Warszawa [bdd.] 1986, k. 181. 
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postęp w działalności rezydentury a winę za brak większego postępu scedował na agresywne działania 
władz francuskich. Jednak jego zdaniem rezydentura wyszła obronną ręką z presji nieżyczliwego 
otoczenia, gdyż poza jednym nieszczęśliwym wypadkiem, żadnego oficera wywiadu nie wyrzucono z 
Francji w okresie sprawozdawczym. Dla porównania w tym czasie wydalono 20 dyplomatów i oficerów 
wywiadu z krajów socjalistycznych. Rezydent za mierne efekty pracy rezydentury obciążył 
odpowiedzialnością centralę wywiadu, która dokonała równoczesną wymianę większości oficerów na 
funkcjonariuszy bez doświadczenia, ze słabym przygotowaniem merytorycznym i językowym oraz za 
»wady w rozstawieniu miejsc przykrycia«292. 
 
 
„Sekwana” pod „Gastonem” 
 
 
 Pewne wsparcie dla samoceny pracy rezydentury przez „Orszę” znalazło się w planie pracy 
sporządzonym na początku pierwszej kadencji przez nowego rezydenta, „Gastona” (Stanisław 
Derwiński). Ponieważ Francja po stanie wojennym znalazła się w czołówce krajów 
antykomunistycznych i zaangażowała się szczególnie na rzecz wsparcia „Solidarności” i innych 
ośrodków „dywersji ideologicznej”, toteż działalność rezydentury poddana została silnej presji 
francuskich służb specjalnych. Nic więc dziwnego, że rezydentura, dysponując wtedy trzynastoma 
oficerami, obsługiwała jedynie 24 własnych współpracowników, wśród których aż 12 to były tzw. 
źródła placówkowe293.  
 Podobnie jak reprodukcja wsobna prowadzi do degeneracji gatunku, tak również to zjawisko 
agenturalizacji wsobnej prowadziło do patologii wywiadu cywilnego PRL na terenie Francji. Jest to 
patologia typowa dla wszystkich służb specjalnych i nasila się w sytuacji upadających systemów 
władzy.  
 „Gaston” umiejętnie ułożył sobie stosunki wewnątrz rezydentury i z personelem ambasady na 
czele z ambasadorem. Jako były artysta wykazał się dużym instynktem akomodacyjnym, co przełożyło 
się korzystnie na stosunki międzyludzkie i owocowało w centrali pozytywnymi ocenami jego pracy w 
terenie wywiadowczym294. 
 Inna strategia byłaby samobójcza dla rezydentury w sytuacji, gdy ambasadorowi Januszowi 
Stefanowiczowi udało się częściowo przełamać izolację tak ze strony władz francuskich, 
doprowadzając do wizyty W. Jaruzelskiego we Francji 4 grudnia 1985 r. (pod pretekstem tzw. 
międzylądowania)295. Lecz dopiero 9 marca 1987 r., a więc dwa lata po wizycie W. Jaruzelskiego, 
odwiedził ambasadę ks. Stanisław Jeż, dyrektor Misji Katolickiej, ale jako organizator polonii 
francuskiej na trzecią pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski296.  
 Ambitny plan pracy rezydentury sporządzony przez „Gastona” w listopadzie 1989 r. na dwa 
lata (1990-1991), który wygląda jak lista pobożnych życzeń, nie dane mu było zrealizować, bowiem 
zniweczyło go rozwiązanie SB w lipcu 1990 r.297 
 

 
292 AIPN BU 003171/92, t. 2, „Orsza”, Sprawozdanie z pracy rezydentury „Sekwana” za okres październik 1985 
– wrzesień 1987, [Paryż] 15 IX 1987, k. 72-92 (k.72-73). 
293 AIPN BU 003171/92, t. 2, „Gaston”, Ramowy plan pracy rezydentury krypt. „Sekwana” na okres 1987-
1989, Warszawa 29 IX 1987, k. 41-70 (k. 46; 51-55). 
294 AIPN BU 003171/92, t. 5, „Gaston”, Szyfrogram z Paryża nr 3403 z dnia 08.06.1990, k. 6. 
295 J. Stefanowicz, Niewdzięczna misja, dz. cyt., s. 57-59. 
296 J.w., s. 107. 
297 AIPN BU 003171/92, t. 2, „Gaston”, Plan pracy rezydentury krypt. „Sekwana” na okres 190-1991, Warszawa 
[bdd.] XI 1989, k. 136-144. 
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Konkluzja 
 
 
 Oficjalne dane esbeckie, pośrednio czy bezpośrednio ilustrują opłakane położenie rezydentury 
„Sekwana” wywiadu cywilnego w Paryżu. Jej działalność w latach osiemdziesiątych była w znacznej 
mierze iluzoryczna na odcinku penetracji środowisk obywateli państw kapitalistycznych. Stanowiło to 
efekt działań kontrwywiadu francuskiego po stanie wojennym, który praktycznie zamknął 
operacjonizm wywiadu PRL na całą dekadę do obrębu instytucji polskich i środowisk polonijnych. 
Aktywność oficerów poza tym środowiskiem została niemal sparaliżowana. Ilustracją tego zjawiska są 
np. trzy raporty sporządzone przez „Mobisa”, funkcjonariusza rezydentury, na przestrzeni dwóch lat 
(1982-84)298.  
 Znajdując się w takim położeniu, oficerowie wywiadu pokaźną część własnej inicjatywy 
skoncentrowali na korzystaniu z dobrodziejstw krajów kapitalistycznych dokąd na misję wyjeżdżali z 
rodzinami. Żony zatrudniano w przedstawicielstwach zagranicznych PRL na umowach o pracę. 
Nagminne stało się zapraszanie w odwiedziny rodzin, w tym teściów. Rodziny oficerów spędzały 
wakacje z dziećmi w kraju a oficerowie preferowali turystykę po „zgniłym Zachodzie”. 
 Oficerowie posiadali podwójne dochody: w złotówkach w związku z zatrudnieniem bazowym 
w MSW i dewizach na okoliczność pracy pod przykryciem w MSZ. Chętnie korzystali z obfitych 
pożyczek w twardej walucie z kasy rezydentury na zakup samochodów, sprzętu elektronicznego i AGD, 
które następnie przewozili do kraju na koszt podatnika w ramach mienia przesiedleńczego. Nie gardzili 
handlem towarów szmuglowanych z kraju na Zachód w celu powiększenia dochodów w tzw. twardej 
walucie.  
 Solidne studia nad kondycją wywiadu cywilnego PRL w latach osiemdziesiątych w terenie 
wywiadowczym krajów kapitalistycznych, które są w powijakach, odsłonią jego rzeczywisty stan spod 
powłoki bajkowego makijażu. Typowym przykładem tego położenia w latach osiemdziesiątych była 
rezydentura w Paryżu. 
  

 
298 AIPN BU 2974/723, „Mobis”, Raport operacyjny, Paryż 12 XI 1982; Raport operacyjny, Paryż 27 XI 1982, 
k. 31-33; Raport operacyjny, Paryż 24 VII 1984, k. 35-37. 
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X. Próba nawiązania kontaktu w Paryżu (4 III 1986) 
 
 
 
 
 
Tekst 
 
  



98 
 

AIPN BU 02014/41, „Svens”, Raport dot. nawiązania kontaktu z k.o. „Zebu”, Paryż 4 III 1986, k. 38-
41. 
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Legenda do raportu 
 
 
„R” – oznaczenie wydziału III kryptonimem wywiadowczym. 
Wpis odręczny na górze raportu: 
»T.[owarzysz] Lebiedziński 
Proszę zabezpieczyć spotkanie z Zebu w kraju, 18/3/86«. 
Charakter parafki-podpisu wskazuje na oficera Wydz. III, Dep. I – Stanisława Karłowicza 
 
Wpis rezydenta „Orszy” pod dokumentem: 
»Po powrocie „Zebu” z kraju t.[owarzysz] Svens podejmie z nim regularny kontakt«. 
 
Wpis kpt. R. Lebiedzińskiego  pod dokumentem: 
»„Svens” przypadkowo nawiązał kontakt z „Z” gdy ten odwiedził Ambasadę. Budzi zdziwienie fakt, że 
„Svens” bezskutecznie kilkakrotnie usiłował nawiązać kontakt telefoniczny z „Z”. Jest to wątpliwe. „Z” 
sam wpadł w ręce „Svensa” i wątpliwe jest uprzednie przygotowanie przez „Svensa” formuły 
nawiązania kontaktu, bo skąd miał wiedzieć, że ten złoży wizytę w Ambasadzie. Raport jest tego 
dowodem. 24.03.86 r.«. 
 
 
Oficerowie wywiadu w raporcie 
 
 
 W raporcie „Svensa” oprócz „Mobisa” i „Orszy”, funkcjonariuszy rezydentury w Paryżu, 
pojawiają się dwaj oficerowie centrali: kpt. R. Lebiedziński i osobnik rozszyfrowany na podstawie 
podpisu: Stanisław Karłowicz. Przedstawię wyciągi z ich biogramów z wyłączeniem 
R. Lebiedzińskiego, wspomnianego wcześniej. 
 Pseudonimem „Orsza” posługiwał się Bogdan Żuławnik ur. w 1932 r. Do pracy w MBP 
przystąpił w 1951 r. po niepełnej maturze299. Po szkole oficerskiej MBP zatrudniono go w Dep. I300. Po 
uzupełnieniu matury, podjął studia inżynierskie w Moskwie, które ukończył wzorowo tytułem 
»magistra inżyniera budownictwa lądowego w zakresie ekonomiki i organizacji budownictwa 
miejskiego«301. Po powrocie do kraju zatrudnił się w pracowni urbanistycznej Rady Narodowej miasta 
Warszawy302.  
 Prośbę o powtórne przyjęcie do bezpieki sporządził w październiku 1961 r.303 Przyjęty został 1 
listopada 1961 r. w Dep. I MSW na etat niejawny – w ministerstwie handlu zagranicznego. Przyjął na 
tę okoliczność nazwisko legalizacyjne Wróblewski304. Następnie przeszedł indywidualnie szkolenie 
rocznego kursu wywiadu (1961/1962)305.  

 
299 AIPN BU 003175/857, B. Żuławnik, Życiorys, Warszawa 20 III 1951, k. 8-9. 
300 AIPN BU 003175/857, MBP, Zawiadomienie, Warszawa 10 VIII 1953, k. 198. 
301 AIPN BU 003175/857, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Zaświadczenie, Warszawa 11 VIII 1959, k. 46; 
AIPN BU 003175/857, ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ Nr 114054, Москва 8 VI 1959, k. 62-64. 
302 AIPN BU 003175/857, Kpt. A. Baranowski, Notatka służbowa dot. Żuławnik Bogdan, Warszawa 27 VI 1961, 
k. 212. 
303 AIPN BU 003175/857, B. Żuławnik, Podanie, Rembertów 4 X 1961, k. 211. 
304 AIPN BU 003175/857, Mjr M. Nowicki, Wniosek komisji kwalifikacyjnej, Warszawa 23 X 1961, k. 213; AIPN 
BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, płk. H. Sokolak, Zarządzenie personalne nr 238, Warszawa 2 XI 1961, k. 
214.  
305 AIPN BU 003175/857, Świadectwo ukończenia rocznego kursu wywiadowczego Dep. I, Warszawa 15 XII 
1962, k. 218. 
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 Pierwszą placówką zagraniczną była rezydentura w Paryżu w latach 1965-1969306. Po powrocie 
do kraju rozpoczął pracę w instytucji przykrycia w MSZ, od sierpnia 1971 r. był w zespole współpracy 
z zagranicą przy Radzie Ministrów307.  
 Kolejną misję wywiadowczą rozpoczął od marca 1974 r. w charakterze attaché w Brukseli308. 
Nie dotrwał tam do końca drugiej kadencji bowiem został odwołany do kraju w czerwcu 1977 r.309  W 
kraju skierowano go do Wydz. X Dep. I310. Pół roku później został starszym insp. w Wydziale XVII, 
analitycznym311. W tym wydziale awansował na stanowisko naczelnika w maju 1981 r.312 Następnie 
powierzono mu rezydenturę „Sekwana” w Paryżu – z jakim skutkiem, wiemy to już z rozdziału 
poprzedzającego.  
 Stanisław Karłowicz to legalizacyjne nazwisko Stanisława Janczaka ur. w 1951 r. Do SB 
przystąpił w grudniu 1975 r. jako magister politologii UW313. Na podstawie wstępnych testów 
przeprowadzonych w Wydz. I Dep. I w konkluzji charakterystyki zapisano między innymi: »prezentuje 
percepcję na bardzo niskim poziomie (niski poziom inteligencji wrodzonej)«314.  
 Po ukończonym studium wywiadu w 1977 r., karierę rozpoczął w Wydz. VI Dep. I315. W 1978 r. 
znalazł się w Wydz. III, w »zespole francuskim« a od stycznia 1979 r. przebywał na półrocznym stażu 
w ambasadzie PRL w Paryżu, głównie w celu pogłębienia znajomości języka francuskiego316.  
 W 1981 r. został delegowany do rezydentury wywiadu w Paryżu, gdzie pracował pod 
przykryciem attaché ambasady i posługiwał się krypt. „Renoir”317. Z placówki dyplomatycznej 
powrócił do kraju w lutym 1985 r.318 Z innego dokumentu wynika, że »na skutek zdrady i prowokacji 
został ekspulsowany z Francji«319. 
 Ta okoliczność spowodowała, że został uziemiony na stałe w centrali wywiadu „jako oficer 
sztabowy”. O jego powrót do wydziału III w centrali usilnie i skutecznie zabiegał S. Kwiatkowski 
naczelnik tego wydziału320. Jako „oficer sztabowy” zapewne sprawował bezpośredni nadzór nad sprawą 
F. Ziejki, chociaż go brak w wykazie osób znających sprawę, bo jak inaczej wyjaśnić jego 

 
306 AIPN BU 2974/865, Kpt. R. Gołąb, Notatka dot. wyjazdów „Wróblewskiego” za granicę, Warszawa 6 X 1977, 
k. 17. 
307 AIPN BU 003175/857, Nacz. Wydz. VII Dep. I MSW, płk. T. Kittel, Charakterystyka, Warszawa 21 V 1973, 
k. 236-237. 
308 AIPN BU 003175/857, Płk R. Sitek, Informacja, Warszawa 24 VI 1974, k. 240. 
309 AIPN BU 003175/857, Płk p. Kardasz, Informacja, Warszawa 12 VIII 1977, k. 260. 
310 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 18 VIII 1977, 
k. 261. 
311 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 23 XI 1977, 
k. 274. 
312 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 8 V 1981, k. 
287. 
313 AIPN BU 003175/1324, t. 1, S. Janczak, Życiorys, Warszawa 29 XII 1975, k. 5. 
314 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Zast. nacz. Wydz. I Dep. I MSW, płk J. Wawrowski, Charakterystyka,  Warszawa 
7 II 1976, k. 133-135. 
315 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 3 VIII 
1977, k. 145-146. 
316 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk T. Piwiński, Wniosek, Warszawa 30 IX 
1978, k. 157. 
317 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, Wniosek, Warszawa 26 VI 1981, k. 166; AIPN 
3246/499, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 8 IV 1981, k. 24; AIPN 
3246/499, Ppor. Jadwiga Kwiatkowska, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 
24 VII 1981, k. 4. 
318 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk S. Rączka, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr, płk 
P. Kardasz, Warszawa 21 II 1985, k. 176. 
319 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 25 I 
1990, k. 180; AIPN 3246/499, Szyfrogram nr 612, Paryż 29 I 1985, k. 41. 
320 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, płk S. Kwiatkowski, Raport, Warszawa 5 II 
1985, k. 178. 
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dyscyplinujący wpis na początku raportu „Svensa”? Poza tym znał sytuację panującą w „Sekwanie”, 
tak z autopsji, jak i z bieżących raportów. 
 „Mobis” to kryptonim wywiadowczy ur. w 1947 r. Tadeusza Oleszkiewicza (legalizacyjnie: 
Grudniewski). O przyjęcie do SB zwrócił się w sierpniu 1971 r. do Komendanta MO w Olsztynie321, 
po ukończonych studiach z zakresu rybactwa322. 
 Po roku uznany został przez komisję lekarską za zdolnego do szkoły oficerskiej MO323. Został 
tymczasem przymierzony do studium Dep. I. Chociaż w badaniach testowych osiągnął mierne rezultaty 
z konkluzją: »jest to kandydatura niezbyt odpowiednia dla Departamentu I«324, to jednak skierowano 
go na studium wywiadu i na tę okoliczność 1 listopada 1972 r. został przeniesiony do MSW325.  
 Po studium pracował w Wydz. V Zarządu VII Dep. I i organizował z pozycji centrali pracę 
operacyjną »na terenie Francji i Szwajcarii w zakresie wywiadu ekonomiczno-prognostycznego«326.  Po 
reorganizacji struktury wywiadu w 1977 r., został insp. w Wydz. VIII Dep. I327.  
 W 1981 r. wszczęto procedurę delegowania go do ambasady w Paryżu, gdzie był uplasowany 
pod przykryciem II sekretarza328. Objął to stanowisko z dniem 1 czerwca 1982 r.329 Z placówki powrócił 
do kraju 5 lipca 1986 r.330 „Mobis” był tym funkcjonariuszem, z którego pośrednictwa skorzystał 
„Svens”, by zwabić F. Ziejkę do ambasady. 
 „Svens” to Janusz Orłowski (legalizacyjnie: Węgierski) ur. w 1953, pochodzenia 
chłopskiego. Podanie o pracę w organach MO zaadresował w 1977 r. do Komendanta Wojewódzkiego 
w Białymstoku331.  J. Orłowski karierę resortową rozpoczął w październiku 1977 r. w Wydziale II (pion 
kontrwywiadu)332. 
 Po zainteresowaniu się nim przez wywiad cywilny, został w marcu 1979 r. zakwalifikowany 
na studium wywiadowcze i przeniesiony do Dep. I333. Jako że uczył się intensywnie języka 
francuskiego, »z dniem 16 lipca 1980 r. został skierowany do Wydziału III na odcinek rozpracowania 
obiektów naszego zainteresowania na terenie Francji«334.  
 Od września 1983 r. pracował w rezydenturze w Paryżu w instytucji przykrycia na stanowisku 
attaché w Konsulacie Generalnym PRL335. Od początku 1984 r. do końca pobytu w rezydenturze w 
Paryżu (1987) otrzymywał marne oceny na odcinku pracy wywiadowczej. W roku 1984: »Nie osiągnął 
znaczących wyników operacyjnych, informacyjnie nie pracuje. Z trudem godzi pracę oficjalną z 

 
321 AIPN BU 003175/1233, T. Oleszkiewicz, Podanie, Olsztyn 2 VIII 1971, k. 4. 
322 AIPN BU 003175/1233, T. Oleszkiewicz, Życiorys, Olsztyn 2 VIII 1971, k. 5-6. 
323 AIPN BU 003175/1233, Orzeczenie nr 707/K/72, Olsztyn 23 V 1972, k. 111. 
324 AIPN BU 003175/1233, Insp. Wydz. I Dep. I MSW, kpt. T. Osmulski, Charakterystyka opracowana na 
podstawie badań testowych w dniu 4 IX 1972, Warszawa 11 IX 1972, k. 112-115. 
325 AIPN BU 003175/1233, Karta przeniesienia, Warszawa 27 X 1972, k. 116. 
326 AIPN BU 003175/1233, Wniosek personalny, Warszawa 19 XI 1975, k. 131; AIPN BU 003175/1233, 
Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny oficera od III 1973 do XI 1975, Warszawa 6 XII 1975, k. 132-139 (k. 
137). 
327 AIPN BU 003175/1233, Wniosek personalny, Warszawa 15 V 1978, k. 147. 
328 AIPN BU 003175/1233, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 12 XI 1981, k. 165. 
329 AIPN BU 2974/723, Podsekretarz Stanu w MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 18 V 
1982, k. 21. 
330 AIPN BU 003175/1233, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk S. Rączka, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr MSW, 
płk P. Kardasz, Warszawa 8 VII 1986, k. 180. 
331 AIPN BU 003175/100, J. Orłowski, Podanie, Białystok, 8 III 1977, k. 4. 
332 AIPN BU 003175/100, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Zaświadczenie tymczasowe nr 279, 
Olsztyn 7 IX 1977, k. 24; AIPN BU 003175/100, Wniosek personalny o przyjęcie do MO, Białystok 4 X 1977, k. 
127-128. 
333 AIPN BU 003175/100, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej naboru kandydatów na Studium Podyplomowe 
OKKW Dep. I. MSW, Warszawa 29 III 1979, k. 137-138. 
334 AIPN BU 003175/100, Dyr. Dep. I., gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 12 IX 1980, k. 153. 
335 AIPN BU 003175/100, Dyr. Dep. I, płk F. Dmowski, Wniosek, Warszawa 2 V 1983, k. 162; AIPN BU 
3246/154, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 27 VII 1983, k. 22. 
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działaniami wywiadowczymi. Z uwagi na brak inicjatywy wymaga inspiracji rezydenta. Posiada mało 
kontaktów zewnętrznych. (…) Przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą w sprawie słabych wyników 
pracy«336.  
 Ocena z indywidualnego przeglądu kadrowego została nieco przeformułowana w instrukcji 
przekazanej rezydentowi w maju 1985 r.: »„Svens” – nie osiąga spodziewanych wyników operacyjnych, 
a informacyjnie faktycznie nie pracuje. Brak inicjatywy oraz przerost zadań oficjalnych nad 
wywiadowczymi wymaga przemyślenia i korekty. Musi opracować przy Waszej pomocy realny plan 
działania, skorelowany z obowiązkami „Slava”«337. Opinia w centrali za następny rok, 1985, nie uległa 
zmianie: »Osiąga słabe wyniki operacyjne. Posiada ograniczone możliwości w zdobywaniu informacji 
wywiadowczych. Nie pozyskał żadnych źródeł ani nie przekazał naprowadzeń operacyjnych«338.  
 Na przyspieszone odwołanie go z misji zagranicznej mógł mieć wpływ donos agenturalny, że 
»przyjmuje korzyści materialne za załatwianie paszportów konsularnych obywatelom polskim 
przebywającym we Francji«339. Wszczęto na tę okoliczność postępowanie, w trakcie którego ujawniono 
inne niejednoznaczne zachowania funkcjonariusza. Ostatecznie w dniu 1 sierpnia odwołano go ze 
stanowiska wicekonsula z dniem 15 sierpnia 1987 r.340 Powrócił do kraju 16 sierpnia 1987 r.341  
 Chociaż w przeglądzie kadrowym za rok 1987 czytamy: »Oficer mało samodzielny i bez 
inicjatywy w działaniach operacyjnych. Osiągał słabe wyniki operacyjno-informacyjne342, to jednak 
całościowa ocena za pobyt w rezydenturze w Paryżu (od 15 XII 1985 – 15 VI 1987) jest w tym 
kontekście kuriozalna: »zadowalająca nie w pełni«343. 
 
 
Refleksje źródłoznawcze i hermeneutyczne 
 
 
 W szczegółowej ocenie pracy rezydentury „Sekwana” za okres 1983-1985 z pozycji III Wydz. 
Dep. I brak jest jakiejkolwiek wzmianki o k.o. „Zebu”, który przebywał w Paryżu od jesieni 1984 r.344 
Dokładnie 12 listopada 1984 r. wylądował na lotnisku Orly-Sud w Paryżu345. 
 Być może centrala przypomniała sobie o F. Ziejce w związku z procedurą wznowienia 
paszportu. Paszport wystawiony w 1984 r., był wznawiany w marcu 1986 r. podczas pobytu F. Ziejki 
we Francji – z ważnością do marca 1988 r. Wnioskował o to formalnie Prorektor UJ346. Zgodę wydano 
w kraju w lutym 1986 r. a informację o zgodzie na wznowienie ważności paszportu przekazano do 
ambasady PRL w Paryżu clarisem w marcu 1986 r.347 Czyli łącznością dyplomatyczną. 

 
336 AIPN BU 003175/100, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, 174-176. 
337 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 1, Załącznik do instrukcji nr 3/W/85 z dnia 3.05.1985 r. dla „Orszy”, k. 268. 
338 AIPN BU 003175/100, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, 174-176. 
339 Dyr. Dep. II MSW, płk. J. Sereda, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Warszawa 12 I 1987, k. 28. 
340 AIPN BU 3246/154, Podsekretarz Stanu MSZ, [nazwisko nieczytelne], Odwołanie, Warszawa 1 VIII 1987, k. 
38. 
341 AIPN BU 003175/100, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, [podpis nieczytelny], Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr, płk 
P. Kardasz, Warszawa 17 VIII 1987, k. 167. 
342 AIPN BU 003175/100, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, 174-176. 
343 AIPN BU 3246/154, Dyr. Dep. II MSW, płk. J. Sereda, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Warszawa 12 I 
1987, k. 28. 
344 AIPN BU 003171/92, t. 8, Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, płk S. Kwiatkowski, Ocena pracy rezydentury 
paryskiej na rzecz Wydz. III Dep. I MSW za okres od lipca 1983 do września 1985 r., Warszawa 29 X 1985, k. 
101-108. 
345 F. Ziejka, Mój Paryż, Kraków 2008, s. 13. 
346 AIPN Kr 37/89513, Prorektor ds. Współpracy Naukowej z Zagranicą, prof. dr hab. A. Gołębiewski, Wniosek, 
Kraków 30 I 1986, k. 91-92. 
347 AIPN Kr 37/89513, Claris nr 509, Warszawa 5 III 1986, k. 90. 
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 Kluczem interpretacyjnym do „otwierania” sensów zdań raportu jest końcowy wpis kpt. 
R. Lebiedzińskiego, który był poniekąd odpowiedzią na popędzanie go przez bezpośredniego nadzorcę 
Stanisława Karłowicza. R. Lebiedziński bez ogródek odsłonił mistyfikacyjny charakter raportu oraz 
machinacje „Svensa”, powątpiewając w legendę papierową, że F. Ziejka przypadkowo wpadł w ręce 
„Svensa”. Wezwał go oficjalnie do ambasady „Mobis”, po bezskutecznych próbach zwabienia go przez 
„Svensa”, by tą drogą doprowadzić do spotkania ze „Svensem”, wyznaczonym przez centralę na oficera 
prowadzącego k.o. „Zebu”. Cała ta operacja odbyła się pod przykryciem dyplomatycznym. Stąd nasuwa 
się zasadne pytanie: co to za k.o., z którym nie można nawiązać kontaktu w otwartym trybie 
operacyjnym? Gdyby F. Ziejka był faktycznym k.o., oficerowie wywiadu nie musieliby uciekać się do 
przykryciowych i kombinowanych działań przy przejmowaniu go „na kontakt”. 
 Nawet ten jednoznacznie korzystny wpis oficera prowadzącego w centrali, R. Lebiedzińskiego, 
potrafił F. Musiał zinterpretować na niekorzyść F. Ziejki, konstatując: A zatem – wbrew twierdzeniom 
prof. F. Ziejki – ani wcześniej „Grzegorz”, ani później „Svens” nie pozostawali bez kontroli, nie byli 
dla siebie żeglarzem i okrętem…348 To zestawienie jest bałamutne, bowiem nigdzie F. Ziejka nie 
twierdził, że ktokolwiek poza Eugeniuszem Spyrą („Grzegorz”) był dla siebie żeglarzem i okrętem. A 
w przypadku Eugeniusza Spyry to była prawda. W miejsce eksploatowania nieokiełzanej wyobraźni, 
lepiej sięgnąć do odpowiednich źródeł, by badawcze tezy wypowiadane ex cathedra nie były 
zawieszone w próżni. 
 „Svens” chcąc przełamać złą passę operacyjną (patrz jego minibiogram), ponaglany zapewne 
przez funkcjonariuszy w centrali, przy pomocy drugiego oficera „Mobisa” zwabił F. Ziejkę pod koniec 
lutego 1986 r. na oficjalne spotkanie. Rozmowę z F. Ziejką w ambasadzie przeprowadził z pozycji 
przykrycia, ale notatkę sporządził niezdarnie w konwencji raportu operacyjnego, by pozostawić 
wrażenie, że spotkanie miało charakter konspiracyjny. I wpisał go sobie na listę zdobyczy, czyli 
współpracowników wywiadu obsługiwanych przez siebie349. W imaginacyjnej kreacji niemal dorównał 
głównemu kuglarzowi – Eugeniuszowi Spyrze, ówczesnemu nacz. Wydz. III Dep. I.  
 „Svens” w końcowych uwagach raportu usiłuje przez sugestię: »Proponuję aktualnie spotkać 
się z nim na terenie kraju w czasie jego pobytu w okresie Świąt Wielkanocnych« przerzucić obowiązek 
nawiązania kontaktu na centralę w Warszawie. Jednocześnie deklaruje: »Po jego przyjeździe podejmę 
z nim regularny kontakt – system łączności i plan wykorzystania ko przekażę po 1-2 spotkaniach z KO«. 
W tej deklaracji jest zawarta asekuracja: plan operacyjny, czyli zadania do wykonania, przekaże mu 
dopiero po dwóch spotkaniach. Licząc oczywiście na to, że albo F. Ziejka wybawi go z tej opresji, albo 
centrala – odwołując do kraju z powodu zbierających się „czarnych chmur” nad jego głową. 
 Całość imaginowanego dyskursu przyklepał rezydent „Orsza”: »Po powrocie „Zebu” z kraju 
t.[owarzysz] Svens podejmie z nim regularny kontakt«. W jakim charakterze podejmie ten kontakt, tego 
na wszelki wypadek „Orsza” nie doprecyzował.  
 Uprzedzając tok zdarzeń, „Svens” nie nawiązał w Paryżu już żadnego kontaktu z F. Ziejką. 
Wynika to też z oceny pracy rezydentury za lata 1985-1987 po wydziałach w centrali. W tej ocenie 
ówczesny zast. nacz. Wydz. III odnotował w odniesieniu do tej sprawy: »K.O. „Zebu” – źródło przejęte 
na kontakt przez rezydenturę (of. „Svens) jednakże ze względu na niewłaściwą realizację sprawy – brak 
zadaniowania źródła i podtrzymania kontaktu – nie wykorzystano znacznych, potencjalnych możliwości 
informacyjnych i operacyjnych „Z”«350. 
 Jak mógł go „Svens” zadaniować, skoro nawet nie nawiązał z nim kontaktu operacyjnego, nie 
mówiąc już o przejęciu go „na kontakt”, czy o podtrzymaniu takiego kontaktu. „Svens” nawiązał z 

 
348 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 86. 
349 AIPN BU 3246/154, „Svens”, Wykaz obsługiwanych lub znanych współpracowników wywiadu (agenci, KI, 
KO, LK, PK), k. 27. 
350 AIPN BU 003171/92, t. 2, Zast. nacz. Wydz. III Dep. I MSW, ppłk W. Kasprzak, [Do] Nacz. Wydz. XVI Dep. 
I MSW, płk. W. Mickiewicz, Warszawa 14 X 1987, k. 98-104 (k. 102). 
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F. Ziejką kontakt jedynie administracyjny a odnośnie do potrzymania takiego kontaktu odnotował w 
raporcie bez uciekania się do meandrów języka operacyjnego: »Podałem mu nazwisko nr. pokoju w 
którym urzęduję i ustaliliśmy, że po powrocie z kraju zgłosi się do mnie«. Bez wątpienia posłużył się 
nazwiskiem prawdziwym, bo pod takim funkcjonował oficjalnie w ambasadzie. Czyli tymi słowy dał 
wyraźnie do zrozumienia, że spotkanie z F. Ziejką, wezwanego oficjalnie do ambasady, odbyło się z 
pozycji przykrycia a nie trybie operacyjnym. F. Ziejka nie mógł takiego oficjalnego zaproszenia 
zlekceważyć, był bowiem lektorem języka polskiego w Paryżu na podstawie umowy 
międzypaństwowej między PRL a Francją. 
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XI. Inscenizacja spotkania przekazaniowego w Krakowie  (11 VII 1987) 
 
 
 
 
 
Tekst 
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AIPN BU 02014/41, Płk E. Spyra, Raport operacyjny dot. spotkania z „Zebu” w dniu 1987.07.11., 
Warszawa 13 VII 1987, k. 42-43. 
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Relacja F. Ziejki  
 
 
 Najpierw przytoczę alternatywne świadectwo F. Ziejki: [E. Spyra] 13 lipca 1987 roku 
przygotował kolejny „raport” ze spotkania ze mną: tym razem w Krakowie, w kawiarni Wiedeńska. 
Znamienne, że, swoim zwyczajem, nie podał on w swoim raporcie, iż – powołując się na naszą dawną 
znajomość – zadzwonił do mnie w przededniu owego spotkania z prośbą o spotkanie, „jedzie bowiem 
do Zakopanego z przyjacielem i wstąpi na kilka godzin do Krakowa!” Nie podejrzewając niczego, 
poszedłem na to spotkanie, które – jak się okazuje z raportu „płk. Spyry” – było rzekomo przekazaniem 
„opieki” nade mną w Paryżu towarzyszącemu mu osobnikowi, którym – jak wynika z tego raportu – był 
kpt. Andrzej Ożga. Zaprawiony w konfabulacji płk Spyra także i teraz zastosował wypróbowaną 
praktykę pozyskiwania ode mnie informacji. Opowiedziałem mu więc o swoich zatrudnieniach 
naukowych (praca nad książką, przygotowania do zorganizowania w INALCO międzynarodowej sesji 
poświęconej barokowi). Do tych informacji dołożył on jednak, swoim zwyczajem, ważną dla 
zwierzchników informację, jakobym miał „zaakceptować w pełni fachowość i mądry sposób podejścia 
do zagadnień kpt. A. Ożgi”. Rzecz w tym, że w czasie rozmowy rzeczywiście padła informacja o 
planowanym przez Ożgę wyjeździe do Paryża – do pracy w konsulacie, ale oczywiście także i teraz ani 
Spyra, ani rzeczony Ożga nie poinformowali mnie, że jedzie on tam nie jako konsul, lecz jako oficer 
wywiadu351. 
 
 
Minibiogram Andrzeja Ożgi 
 
 
 Andrzej Ożga to nazwisko legalizacyjne Andrzeja Tomaszewskiego ur. w 1955 r. Pochodził 
z rodziny resortowej (wojskówka)352 a polecony został do pracy w MSW przez zastępcę dyrektora Dep. 
I, płk. Jerzego Cześnika353. Przyjęty został w Wydz. III Dep. I w 1978 r. i skierowany na studium 
wywiadu354.  
 Wkrótce przeniesiono go służbowo do Dep. III MSW ze względu na potrzeby operacyjne355. 
Posiadając bardzo dobrą znajomość języka francuskiego został przydzielony do pracy na odcinku 
zwalczania nielegalnej poligrafii i wydawnictw KSS „KOR”356. Ale w czerwcu 1982 r. powrócił do 
Wydz. III Dep. I MSW357 a potem przeszedł do Wydz. XI w 1983 r. i równocześnie rozpoczął pracę w 
„instytucji przykrycia” w MSZ358.  

 
351 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 64. 
352 https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/60617 (dostęp: 27 XII 2022). Również jego siostra Bożena, była 
zatrudniona w SB jako funkcjonariusz w Departamencie Techniki MSW, AIPN BU 003175/774, t. 1, Ofic. Sekcji 
I Wydz. III Dep. Techniki MSW, Bożena Tomaszewska, Wyjaśnienie, Warszawa 26 XI 1974, k. 96. 
353 AIPN BU 003175/774, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa 19 V 1978, k. 138-139. 
354 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyplom słuchacza Studium Podyplomowego OKKW, Warszawa 12 VII 1979, k. 
151n. 
355 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyr. Dep. III MSW, gen. A. Krzysztoporski, Wniosek personalny, Warszawa 
[bdd.], k. 162. 
356 AIPN BU 003175/774, t. 1, Zast. nacz. Wydz. IX Dep. III MSW, kpt. M. Śpitalniak, Opinia służbowa, 
Warszawa 26 VIII 1981, k. 165-166. 
357 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Wniosek personalny, Warszawa 24 V 1982, 
k. 167-168. 
358 AIPN BU 003175/774, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Wniosek, Warszawa 27 VII 
1987, k. 204. 

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/60617
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 Po wpłynięciu do Dyr. Dep. I donosu na Janusza Orłowskiego („Svens”) w styczniu 1987 r., 
centrala sporządziła wniosek o delegowanie A. Tomaszewskiego do pracy w konsulacie na jego 
miejsce359. Został wicekonsulem w Konsulacie Generalnym PRL w Paryżu z dniem 1 lipca 1987 r.360 
Posługiwał się kryptonimem operacyjnym „Seiner”361.  
 A. Tomaszewski przetrwał na swoim stanowisku po wyborach czerwcowych, chociaż 
niebawem został zdekonspirowany w środowisku emigracyjnym362. Usiłowano temu przeciwdziałać 
przez przesunięcie go z konsulatu do ambasady, ale bez efektu363. Pomimo tego nie odwołano „Seinera” 
do kraju w trybie natychmiastowym, ale dopiero od 1 lipca 1990 r. w związku z likwidacją jego etatu 
przykryciowego364. Po rozwiązaniu SB ubiegał się o pracę w UOP. W aktach personalnych nie ma 
informacji, z jakim skutkiem365. 
 
 
Analiza źródłoznawcza 
 
 
 F. Musiał po zapoznaniu się z powyżej przytoczonym świadectwem F. Ziejki tak skomentował 
okoliczności nawiązania z nim kontaktu: Nie jest wykluczone, bowiem doświadczony funkcjonariusz 
Departamentu I na pewno przyznawałby się przez telefon do innego powodu spotkania niż 
towarzyskie366. Przez tego rodzaju dywagacje Autor trywializuje zagadnienie. Jeśli E. Spyra 
kontaktował się z F. Ziejką w trybie operacyjnym jako „oficer prowadzący go”, rzekomo »zgodnie z 
zatwierdzonym planem«, to dlaczego w raporcie nie ma wzmianki przynajmniej o pseudonimie 
operacyjnym, od którego powinien rozpocząć nawiązanie kontaktu? 
 Natomiast odnośnie do przyczyny tej nadzwyczajnej wizyty F. Musiał domniemuje, iż w 
związku z brakiem inicjatywy u „Svensa” Departament I zdecydował się oddać k.o. „Zebu” na kontakt 
innego funkcjonariusza albo też „Svens” wrócił do kraju i k.o. „Zebu” przekazano jego następcy. Tym 
razem, jak można sądzić, po to, by uniknąć kłopotów z nawiązaniem kontaktu, zdecydowano się na 
formułę spotkania, podczas którego Spyra przekazał swoje źródło na łączność Andrzejowi Ożdze367. W 
mojej ocenie frazy te zdradzają nieposkromioną kreatywność wyobrażeniową Autora.  
 Po pierwsze, według raportu, „Svens” wykazywał w Paryżu inicjatywę, ale bez odzewu ze 
strony F. Ziejki. Po drugie, jakie to kłopoty mógł stwarzać zdeterminowany i przeszkolony k.o., którym 
rzekomo był „Zebu”? Po trzecie, E. Spyra nie był wtedy oficerem prowadzącym; był nacz. Wydz. III. 
W wykazie osób znających sprawę jego rola jako prowadzącego i bezpośrednio nadzorującego 
skończyła się 5 IV 1985 r.  
 Gdyby F. Musiał uwaględnił szerszą bazę źródłową, w miejsce periodycznej mantry (stopień 
wybrakowania materiałów uniemożliwia odtworzenie…368), przybliżył by się do prawdy obiektywnej. 

 
359 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 21 I 1987, k. 197-198; 
AIPN BU 003175/774, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, [podpis nieczytelny], Wniosek, Warszawa 27 VII 1987, 
k. 204. 
360 AIPN BU 3246/256, t. 1, Podsekretarz Stanu w MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 8 IV 
1987, k. 22. 
361 AIPN BU 003175/774, t. 1, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, k. 201-203. 
362 AIPN BU 3246/256, t. 1, Zast. nacz. Wydz. IX Dep. I, ppłk T. Chętko, Nacz. Wydz. XVI Dep I, płk 
W. Mickiewicz, Warszawa 30 XI 1989, k. 27-28. 
363 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 2, Informacja nr 12/W/89 z dnia 8.12.1989 r. dla „Gastona”, k. 444. 
364 AIPN BU 3246/256, t. 2, Szyfrogram nr 01150, Warszawa 27 VI 1990, k. 3. 
365 AIPN BU 003175/774, t. 2, A. Tomaszewski, Wniosek o przyjęcie do służby w UOP, Warszawa [bdd.], k. 2. 
366 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 86. 
367 J.w. 
368 J.w. 
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Główny powód pojawienia się E. Spyry w Krakowie ma związek z permanentnym kryzysem w 
rezydenturze „Sekwana” w Paryżu, który doprowadził do odwołania w trybie pilnym rezydenta „Orszę” 
a także „Svensa” w 1987 r. Godnym podkreślenia jest też fakt, że w sprawozdaniu „Orszy” z pracy 
rezydentury za lata 1985-1987 nie ma żadnej wzmianki o k.o. „Zebu”369. 
 Jak już wiadomo czytelnikowi z lektury eseju o rezydenturze w Paryżu, w jej uzdrowienie 
włączył się szef wywiadu i kontrwywiadu, wiceminister MSW, gen. W. Pożoga. Ta okoliczność 
wywołała alert w Dep. I. W trakcie przygotowania „Gastona” do ekspedycji wywiadowczej w 
charakterze nowego rezydenta „Sekwany”, kierownictwo Departamentu I dokonało wnikliwego 
przeglądu tzw. sieci agenturalnej związanej z tą rezydenturą. Teczkę F. Ziejki przeglądał 1 lipca 1987 r. 
płk. Cz. Jackowski370, wicedyrektor Dep. I (od 1 stycznia 1987 r.371). 6 lipca do teczki zaglądał „Seiner”. 
W dniu następnym E. Spyra z A. Tomaszewskim („Seiner”) spotkali się z F. Ziejką w Krakowie – 
pozorując w raporcie spotkanie przekazaniowe. Intryguje brak w papierach k.o. „Zebu” raportu 
sporządzonego przez „Seinera” z tego spotkania.  
 Tymczasem trzyletni kontrakt w charakterze wykładowcy języka polskiego w INACO w 
Paryżu skończył się F. Ziejce w czerwcu 1987 r. W trakcie spotkania z funkcjonariuszami wywiadu 
F. Ziejka jeszcze nie był pewien, czy zdoła powrócić do Francji na czwarty rok! Z lektury dokumentacji 
ilustrującej procedurę przedłużenia jego zatrudnienia na Uniwersytecie w Paryżu wynika, że MNiSzW 
teleksowało do Rektora UJ w sierpniu 1987 r., powiadamiając go, że strona francuska wyraziła zgodę 
na przedłużenie F. Ziejce zatrudnienia do 30 IX 1988 r. W następstwie tej decyzji, SB wznowiła mu 
paszport z prawem wielokrotnego przekroczenia granicy na okres pięciu lat, o co formalnie i 
niezwłocznie wystąpił Prorektor UJ372. 
 E. Spyra został ponaglony przez kierownictwo Dep. I do załatwienia sprawy F. Ziejki z pozycji 
centrali z racji obecności Doktora habilitowanego w kraju. W związku z tym stanął drugi raz przed 
dylematem: albo zamknąć fikcję operacyjną, albo ją kontynuować, powierzając F. Ziejkę innemu 
oficerowi. Wybrano drugie rozwiązanie i los padł na A. Tomaszewskiego, który udawał się na 
placówkę dyplomatyczną do Paryża. On został wytypowany do kontynuacji tej farsy. Podwójnie 
nadawał się do tej roli: był funkcjonariuszem wywiadu a zarazem pracował w MSZ w instytucji 
„przykrycia”.  
 Również E. Spyra udawał w tym czasie dyplomatę. W alternatywnym życiorysie, tzw. 
przykryciowym, wpisał sobie, że po powrocie z Lizbony w 1980 r. pełnił funkcję doradcy w 
Departamencie Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki do 
1987 r., czyli do momentu następnego wyjazdu do pracy operacyjnej w Brazylii373. Decyzje ostateczne 
w sprawie delegowania E. Spyry na misję zagraniczną zapadły w połowie czerwca374. Objął tam 
kierownictwo punktu operacyjnego375, funkcjonując pod przykryciem I sekretarza ambasady w 
Brasilii376. 
 Udający dyplomatów, bo formalnie byli już nominowanymi, przeprowadzili rozmowę 
kurtuazyjną z F. Ziejką rzekomo w trosce o dobro nauczania języka polskiego we Francji. E. Spyra 

 
369 AIPN BU 003171/92, t. 2, „Orsza”, Sprawozdanie z pracy rezydentury „Sekwana” za okres październik 1985 
– wrzesień 1987, [Paryż] 15 IX 1987, k. 72-92 (k.72-73). 
370 AIPN BU 02014/41, Wykaz osób znających sprawę, k. 7. 
371 https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/39694 (dostęp: 27 XII 2022). 
372 AIPN Kr 37/89513, MNiSzW, Telex 9698, Warszawa 8 VIII 1987, k. 76; AIPN Kr 37/89513, Prorektor 
Administracyjny UJ, [nazwisko nieczytelne], Wniosek, Kraków 12 VIII 1987, k. 74-75. 
373 AIPN BU 3246/233, t. 1, E. Spyra, Życiorys, Warszawa 8 VI 1987, k. 17-18. 
374 AIPN BU 3246/233, t. 1, Płk J. Dąbrowski, E. Sabik, Dyr. Dep. Kadr i Szkolenia MSZ, Warszawa 16 VI 
1987, k. 9. 
375 AIPN BU 003175/726, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 3 III 1987, k. 246-248. 
376 AIPN BU 3246/233, t. 1, E. Sabik, Dyr. Dep. Kadr i Szkolenia MSZ, Dep. I MSW, Warszawa 9 VI 1987, k. 
10. 
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wziął na siebie zadanie sporządzenia odpowiedniego raportu. Z wytrenowanym makiawelizmem 
informacje pozyskane od F. Ziejki w towarzyskiej pogawędce, skonfigurował w raporcie jako 
informacje pozyskane w trybie poufnym, operacyjnym.  
 Z kolei Andrzej Ożga już 9 lipca, a więc dwa dni przed spotkaniem „przekazaniowym”, w 
planie kierunkowym na cztery lata pracy w rezydenturze (!), wpisał sobie F. Ziejkę jako zdobycz: »K.O. 
„Zebu” – przejąłem na kontakt i ustaliłem sposób nawiązania kontaktu w Paryżu«377. „Seiner” miał 
k.o. „Zebu” na wykazie obsługiwanych współpracowników wywiadu od 1987 do VI 1988 r.378 Jak 
wyglądał w rzeczywistości ten kontakt „operacyjny”, przekona się czytelnik z lektury następnych partii 
książki. 
 Na raporcie sporządzonym przez E. Spyrę 13 lipca, już w tym samym dniu wicedyrektor Dep. 
I Cz. Jackowski i poczynił na nim odręczny wpisu u góry dokumentu: »Oczekuję odrębnej notatki nt. 
łączności«. Jest to jego reakcja na zapis raportu: »Ustalono łączność (notatkę w tej sprawie przedstawi 
kpt. A. Ożga)«. 
 Nowy rezydent „Sekwany”, „Gaston”, przejął F. Ziejkę na ewidencję rezydentury „Sekwana” 
pod koniec września – jeszcze przed fizycznym przejęciem rezydentury. W ramowym planie 
rezydentury na lata 1987-1989, najpierw zamieścił ocenę dotychczasowych kontaktów z F. Ziejką: »K.o 
krypt. „Zebu” – lat 47. Pracownik naukowy Sorbony III. Dotychczasowe kontakty nie przyniosły 
poważniejszego uzysku operacyjno-informacyjnego. Posiada głównie możliwości przekazywania 
naprowadzeń na agenturę ze środowisk naukowych i perspektywiczną«379. Następnie zawarł projekcję 
odnośnie do jego zdyscyplinowania: »K.o krypt. „Zebu” – dla efektywnego wykorzystania możliwości 
źródła konieczne jest wprowadzenie „żelaznej dyscypliny” kontaktów i konsekwentne egzekwowanie 
stawianych mu zadań. Realizuje of.[icer] „Seiner”«380. Gdy „Gaston” tworzył swój raport 
„przejęciowy”, E. Spyra już realizował machinacje esbeckie na placówce dyplomatycznej w Brasilii.  
  

 
377 AIPN BU 3246/256, t. 1, A. Tomaszewski, Kierunkowy plan działania of. „Seinera” w okresie 1987-08-01 
do 1991-08-01 w rezydenturze krypt. „Sekwana”, Warszawa 9 VII 1987, k. 29-36 (k. 31). 
378 AIPN BU 3246/256, t. 1, Wykaz obsługiwanych lub znanych współpracowników wywiadu (agenci, KI, KO, 
LK, PK), k. 26. 
379 AIPN BU 003171/92, t. 2, „Gaston”, Ramowy plan pracy rezydentury krypt. „Sekwana” na okres 1987-
1989, Warszawa 29 IX 1987, k. 41-70 (k. 52).  
380 AIPN BU 003171/92, t. 2, Gaston”, Ramowy plan pracy rezydentury krypt. „Sekwana” na okres 1987-1989, 
Warszawa 29 IX 1987, k. 41-70 (k. 57). 
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XII. Daremne wysiłki „zdyscyplinowania” F. Ziejki w Paryżu (II 1988) 
 
 
 
 
 
Tekst 
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AIPN BU 02014/41, „Seiner”, Raport ze spotkania kolejnego z K.O. „Zebu”, Paryż 23 II 1998, k. 44-49. 
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Legenda do raportu 
 
 
Wszystkie podkreślenia w tekście i uwagi na marginesie są autorstwa „Gastona” rezydenta. 
 
„R” – oznaczenie wydziału wywiadu w raporcie wywiadowczym. 
 
Wpis odręczny na górze dokumentu po lewej:  
»T. [owarzysz] Karłowicz 
Do następnej instrukcji pracy przygotować analizę z odpowiednim  
zapytaniem Tow. rezydenta. Sprawa rozwinęła się w złym kierunku. 02.03.88«.  
Podpis-parafka nieczytelna. Na podstawie analizy porównawczej źródeł ustaliłem, że podpis jest zast. 
nacz. Wydz. Dep. I – bez podania nazwiska381. Prawdopodobnie był to funkcjonariusz z inspektoratu 
kierownictwa Dep. I. 
 
Wpis odręczny na górze dokumentu po prawej: 
»T.[owarzysz] Zachowski 
»Proszę przygotować analizę sprawy i wnioski dla rezydenta.  
Należy pilnie wyjaśnić przyczyny zmiany stanowiska Z. w spr.[awie] współpracy.  
Jego postawa stwarza zagrożenie dekonspiracyjne dla „Seinera”, 2/3/88«. 
Nieczytelna parafka i wpis wskazuje na charakter pisma Stanisława Karłowicza. 
 
Na dole dokumentu dwa wpisy „Gastona” (prawdopodobnie w dniu wytworzenia raportu).  
 
Pierwszy wpis:  
»Nie widzę perspektyw pozytywnego rozwoju sprawy.  
Przede wszystkim „Zebu” nie czuje się źródłem!!  
Czy był proces werbunkowy? Jak Centrala ocenia sprawę w świetle posiadanych dokumentów?   
Czy „Zebu” pracował już dla nas? Proszę o Wasze stanowisko. 
Dopuszczam ewentualność, iż chcąc wyjechać deklarował wszystko,  
a dzisiaj wykorzystał błahy powód jakichś „obietnic” do zerwania kontaktu«. 
 
Drugi wpis: 
»Na takiego człowieka nie można liczyć.  
Wręcz przeciwnie stanowi on zagrożenie dla ew.[ewentualnego] 
kontaktującego go oficera rezydentury«. 
 
 
Kto jest kim w raporcie? 
 
 

a) Funkcjonariusze wywiadu 
 
 W raporcie pojawia się oprócz „Sainera” czterech oficerów: Włodzimierz Zachowski, 
„Gaston”, Stanisław Karłowicz oraz niezidentyfikowany członek kierownictwa Dep. I, zapewne 
nadzorujący sprawę z ramienia dyrekcji. Włodzimierz Zachowski prowadził sprawę F. Ziejki w centrali 
wywiadu od 1 stycznia 1987 r. do 16 września 1988 r.382 Minibiogram Stanisława Karłowicza i 

 
381 AIPN BU 003175/1324, t. 1, k. 183. 
382 AIPN BU 02014/41, Wykaz osób znających sprawę, k. 7. 
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„Seinera” został już przedłożony. Zatem stoi przed nami zadanie nakreślenia sylwetek dwóch 
pozostałych funkcjonariuszy. 
 Tadeusz Zachowski, ur. w 1953 r., to legalizacyjne nazwisko Włodzimierza Zdunowskiego. 
W momencie przystąpienia do MSW w 1980 r. miał za sobą ukończone studia polonistyki na UW, bez 
uzyskania tytułu magistra383. Po studium wywiadu zatrudniono go w 1981 r. w Wydz. XI, potem w 
Wydz. XVII384.  
 Do Wydz. III i zespołu NATO-wskiego przeszedł w 1986 r.385 i wtedy przekazano mu sprawę 
F. Ziejki do prowadzenia. W typowaniu go do misji zagranicznej stanęła mu na przeszkodzie 
niezdolność pozytywnego zaliczenia egzaminu resortowego z języka francuskiego od września 
1987 r.386 aż do czerwca 1989 r.387 
 „Gaston” to pseudonim operacyjny Stanisława Derwińskiego ur. w 1945 r., o nazwisku 
legalizacyjnym Jacek Banaszczyk. Podanie o przyjęcie »do pracy w organach MO« złożył w maju 
1974 r.388 Był wtedy magistrem sztuki po Wyższej Szkole Teatralnej w Olsztynie na Wydziale 
Aktorskim w zakresie »aktor dramatu«. Od 1971 r. pracował w zespołach estradowych różnych 
formacji Wojska Polskiego. Z powodów artystycznych zmienił w 1965 r. nazwisko Dolega na 
Derwiński389. 
 Przygodę z SB rozpoczął od Komendy Stołecznej MO. Ze względu na biegłą znajomość języka 
niemieckiego i francuskiego po roku wytypowano go do służby w Dep. I MSW390. Po rocznym 
przeszkoleniu został zatrudniony w Wydz. VI na odcinku NATO391. Po reorganizacji Dep. I znalazł się 
w Wydz. III392. 
 Pod koniec 1979 r. delegowany został do ambasady Rzymie pod przykryciem II sekretarza w 
wydziale konsularnym393. Powrócił z misji zagranicznej w 1982 r. z biegłą znajomością języka 
włoskiego394. W centrali „przeczołgał” się po trzech wydziałach, po czym został rezydentem 
rezydentury w Paryżu z dniem 15 września 1987 r.395 Pracował tam pod przykryciem radcy ambasady 
ds. prasowych396.  
 
 

b) Stacja Naukowa PAN i prof. Wiesław Skrzydło 
 

 
383 AIPN 003175/1059, t. 1, Ppor. J. Niedzielski, insp. Wydz. XVII Dep. I, Notatka służbowa, Warszawa 21 XII 
1979, k. 57-58. 
384 AIPN 003175/1059, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa 6 XII 1982, k.  
385 AIPN 003175/1059, t. 1, Raport dot. wyrażenia zgody na wymianę pracowników między Wydziałami III i 
XVII, Warszawa 29 VII 1986, k. 134. 
386 AIPN 003175/1059, t. 1, Protokół komisji egzaminacyjnej z języka, Warszawa 23 IX 1987, k. 136. 
387 AIPN 003175/1059, t. 1, Protokół komisji egzaminacyjnej z języka, Warszawa 20 VI 1989, k. 138. 
388 AIPN BU 003175/355, S. Derwiński, Podanie, Warszawa 16 V 1974, k. 7. 
389 AIPN BU 003175/355, S. Derwiński, Życiorys, Warszawa 16 V 1974, k. 8-9. 
390 AIPN BU 003175/355, Zast. nacz. Wydz. Kadr KS MO, por. J. Rosiński, Kier. Kadr Dep. I MSW, płk 
P. Kardasz, Warszawa 23 VI 1975, k. 195-196. 
391 AIPN BU 003175/355, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 23 VII 1976, 
k. 229. 
392 AIPN BU 003175/355, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 30 IV 1978, 
k. 241. 
393 AIPN BU 003175/355, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk T. Piwiński, Wniosek, Warszawa 15 XI 1979, k. 
255; AIPN BU 2974/366, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, [podpis nieczytelny], 
Warszawa 13 XI 1979, k. 5. 
394 AIPN BU 003175/355, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk K. Walczak, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr, płk 
P. Kardasz, Warszawa 20 IV 1982, k. 257. 
395 AIPN BU 3246/266, t. 1, MSZ. [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 5 IX 1987, k. 22. 
396 AIPN BU 3246/266, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, [podpis nieczytelny], Wniosek, Warszawa 6 X 
1987, k. 27. 
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 Największa partia relacji w raporcie „Seinera” dotyczy okoliczności bezskutecznego 
zabiegania przez F. Ziejkę o tani pokój w bursie Stacji Naukowej PAN w Paryżu przy ul. Lauriston. W 
celu nakreślenia szerszego tła, poświęcę trochę miejsca historii i działalności tej Stacji.  
 W zamyśle twórców Stacja Naukowa PAN (założona jako Polska Stacja Naukowa w 1893 r.) 
miała być ambasadorem nauki polskiej we Francji. Sytuacja uległa radykalnej zmianie po II wojnie 
światowej. Według prof. Jerzego Borejszy, pierwszego niekomunistycznego dyrektora po 1989 r. 
(1991-1996): W okresie PRL nie cieszyła się ona raczej dobrą sławą, a środowiska emigracyjne na ogół 
unikały z nią współpracy397. Jego zdaniem Stacja w tym okresie nie miała charakteru naukowego, ale 
administracyjny i pełniła głównie funkcję hotelu dla centrali PAN398. 
 Wyłomem w erze komunistycznej była epoka „pod partyjnym pontyfikatem” Edwarda Gierka, 
mającego w swoim życiorysie okres belgijski a przede wszystkim bogaty francuski. Patryk Pleskot 
określa ją mianem belle époque399. W tej epoce powstało zarządzenie sekretarza naukowego PAN (15 
I 1977), określające główne zadania Stacji, aktualne również w następnej dekadzie. Jedną z powinności 
Stacji było utrzymywanie pokoi gościnnych dla stażystów i stypendystów. To zadanie uwypukli w 
sprawozdaniu za rok 1987 dyrektor Stacji, prof. Wiesław Skrzydło (1985-1991)400. 
 W regres i marazm popadła Stacja po ogłoszeniu stanu wojennego. Postrzegana przez stronę 
francuską jako ekspozytura reżymu W. Jaruzelskiego, znalazła się w izolacji i nie była bojkotowana 
jedynie przez komunistyczne środowiska nauki francuskiej. Chociaż władze francuskie nie zerwały z 
PRL stosunków naukowych, jak to miało miejsce z relacjami politycznymi i gospodarczymi401. 
 Wtedy zostały zmarginalizowane główne zadania Stacji, jak praca naukowo-badawcza, 
kontakty naukowe czy działalność konferencyjna i wydawnicza402. Zresztą praca naukowo-badawcza 
nigdy nie była mocną stroną Stacji. Personel ośrodka dobierany był głównie z klucza partyjnego, 
dlatego też, mówiąc otwarcie, nie reprezentował on wysokiego poziomu naukowego. Posada przy 
Lauriston stanowiła bardziej wygodny i niezobowiązujący etat, otrzymany w nagrodę za wierność 
partii, niż miejsce naukowego rozwoju403.  
 W ramach spłacania długu wdzięczności za ciepłą posadkę kierownictwo Stacji w latach 
osiemdziesiątych skupiało się bardziej na czysto politycznej analizie państwa Mitteranda404. W stacji z 
jednej strony propagowano komunistyczną politykę unaukowienia propagandy PRL a z drugiej strony 
– upolitycznienie nauki405. 
 
 Od września 1985 r. Stacją kierował prof. dr hab. Wiesław Skrzydło. Bynajmniej nie była to 
przypadkowa kandydatura. Wiesław Skrzydło był eksponowanym przedstawicielem reżymowego i 
partyjnego establishmentu PRL. Do PZPR należał od czasów stalinowskich, od 1952 r.406 a w latach 
1972-1981 pełnił urząd rektora UMCS407. W 1966 r. przystąpił do grona ormowców. Podanie do 
Komendanta KM MO w Lublinie o przyjęcie go w poczet ormowców napisał 3 lutego. Na tę 
okoliczność podpisał w tym samym dniu przyrzeczenie tej treści: »Ja Wiesław Skrzydło przyrzekam 
uroczyście: 

 
397 J. Eisler, Jerzy Wojciech Borejsza (22 VIII 1935 – 28 VII 2019), „Kwartalnik Historyczny” 2/127 (2020) 457-
463, s. 461. Za wiarygodnością świadectwa autora przemawia jego dyrektorstwo szkoły podstawowej i liceum 
przy Ambasadzie RP w Paryżu w latach 1994-1996. 
398 P. Pleskot, Naukowa szkoła przetrwania: Paryska Stacja PAN w latach 1978-2004, Warszawa 2008, s. 49; 
102. 
399 J.w., s. 26. 
400 J.w., s. 44-45; 47. 
401 J.w., s. 33-38. 
402 J.w., s. 66-96.  
403 J.w., s. 78. 
404 J.w., s. 61; 65. 
405 J.w., s. 107; 115nn. 
406 AIPN Lu 285/3650, W. Skrzydło, Kwestionariusz członka ORMO, Lublin 3 II 1966, k. 6. 
407 https://www.umcs.pl/pl/rektorzy-umcs.htm (dostęp: 27 XII 2022). 
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o ze wszystkich sił służyć ojczyźnie i bronić jej przed zakusami wrogów, być wzorowym ormowcem, 
ściśle przestrzegając ustaw i zarządzeń organów władzy ludowej, 

o pomagać aktywnie MO w strzeżeniu ładu i porządku publicznego, 
o sumiennie wykonywać rozkazy przełożonych, 
o ściśle przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej, 
o strzec godności i honoru członka ORMO, 
o systematycznie podnosić swój poziom wyszkolenia ideologicznego i wojskowo-milicyjnego«408.  

 Formalne przyjęcie do grona ORMO nastąpiło 4 lutego i tym dniu wydano mu legitymację o 
nr. 0689559409. Ówcześnie Wiesław Skrzydło był docentem doktorem habilitowanym i prorektorem 
UMCS. 
 Zachowała się charakterystyka Profesora z 1983 r. autorstwa Departament III MSW. Centrala 
tego pionu tworzyła charakterystyki wpływowym osobom z obozu reżymowego i z opozycji. 
Podkreślono w niej dwa nurty w jego działalności naukowej: tematyka partii politycznych, w tym 
badania »konstytucjonalizmu socjalistycznego« oraz »krytyczna analiza z pozycji marksistowskiej 
ustroju państwa burżuazyjnych…«. Odnośnie zaś do postawy politycznej uwypuklono: »W okresie 
działalności „Solidarności” zawsze prezentował zdecydowane postawy ideowo-wychowawcze, 
akceptowane przez pracowników naukowych i studentów. Jest rzecznikiem socjalistycznego modelu 
szkoły wyższej«410.  

W tej charakterystyce nie zawarto kluczowych składników jego partyjnego biogramu: w latach 
1975-1980 był członkiem Komisji Kontroli Partyjnej PZPR, w latach 1981-1983 członkiem Komisji 
KC PZPR, która miała za zadanie wyjaśnić przyczyny i przebieg konfliktów społecznych w Polsce 
Ludowej a od 1982 r. pełnił funkcję I sekretarza KW PZPR w Lublinie (do wyjazdu do Francji w 
1985 r.). Z treści dokumentu operacyjnego z 1987 r. wynika, że w Paryżu prof. dr hab. Wiesław 
Skrzydło był I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej, która obejmowała Ambasadę i 
instytucje zależne od niej411. 

Pomimo partyjnego związku Profesora z reżymem PRL, SB kontrolowała operacyjnie Stację 
za pośrednictwem mgr. Wiesława Wiórkiewicza, od 1 marca 1987 r. administratora Stacji i głównego 
księgowego, który także przejął kompetencje wicedyrektora412. Do przebadania pozostaje ustalenie 
zakresu operacyjnego zabezpieczenia Stacji przez SB np. za pośrednictwem tzw. placówkowych 
tajnych informatorów. Pewien epizod z organizacji Stacji rzuca światło na rzeczywistą pozycję prof. 
W. Skrzydły w centrali PAN w 1987 r. Po rezygnacji dotychczasowej bibliotekarki z pracy, centrala 
PAN nie zgodziła się na zatrudnienie żony Profesora w tym charakterze, natomiast po roku zamknięcia 
biblioteki z powodu braku bibliotekarki, zgodzono się na zatrudnienie żony Wiesława Wiórkiewicza413. 
 Profesor przetrwał na stanowisku Dyrektora Stacji aż do 1991 r. W październiku 1989 r. 
Departament III MSW sporządził mu aktualizacyjną charakterystykę, w której dostrzegalna jest 
tendencja do odideologizowania jego dokonań naukowych. Nie pominięto w niej jednak pewnych 
składników biografii partyjnej. Nadmieniono, że był członkiem KW PZPR w Lublinie od 1969 r.414 
 W drugiej połowie lat 80. Stacja wychodziła z głębokiej izolacji i bynajmniej nie była to zasługa 
jej dyrektora, ale atmosfery politycznego ocieplenia stosunków polsko-francuskich, do czego 
przyczynił się wydatnie jedyny bezpartyjny ambasador, Janusz Stefanowicz. On doprowadził do 
okazjonalnej wizyty W. Jaruzelskiego w Paryżu późną jesienią 1985 r. Nadmienić należy, że ta wizyta 

 
408 408 AIPN Lu 285/3650, Przyrzeczenie członka ORMO, Lublin 3 II 1966, k. 5. 
409 AIPN Lu 285/3650, W. Skrzydło, Podanie, Lublin 3 II 1966, k. 3. 
410 AIPN BU 01221/59, cz. 1, Dep. III MSW, Notatka dot. Wiesława Juliusza Skrzydło s. Stanisława i Marii, ur. 
11.04.1929 r., Rokitno, Warszawa 10 VI 1983, k. 373-375. 
411 AIPN BU 003171/92, t. 1, B. Miernik, Z. Sarewicz, Notatka z lustracji Ambasady PRL w Paryżu, Paryż 18 
III 1987, k. 144-145. 
412 P. Pleskot, Naukowa szkoła przetrwania, dz. cyt., s. 84-85. 
413 J.w., 85; 87. 
414 AIPN BU 01221/59, cz. 1, Dep. III MSW, Notatka: prof. zw. dr hab. Juliusz-Wiesław Skrzydło s. Stanisława 
i Marii, ur. 11.04.1929 r., Rokitno, Warszawa 9 X 1989, k. 376-378. 
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zaistniała wkrótce po przelotnej wizycie w Paryżu M. Gorbaczowa. Dwa lata po audiencji 
W. Jaruzelskiego, w roku Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził Polskę w marcu 1987 r. minister 
francuskiego MSZ Jean-Bernard Raimond415. Rewizyta polskiego ministra MSZ nastąpiła na przełomie 
listopada i grudnia 1988 r. Po niej dopiero mógł pojawić się we Francji Lech Wałęsa (9-11 XII 1988)416, 
o co rząd francuski zabiegał od końca 1985 r.417 Kierownictwo Partii Socjalistycznej – zaplecze 
polityczne obozu prezydenckiego F. Mitterranda – zdecydowało się przestąpić progi ambasady PRL 
dopiero 17 października 1988 r., pierwszy raz od stanu wojennego418. 
 
 
Raport w świetle relacji F. Ziejki 
 
 
 Z uwagi na fakt, że raport „Seinera” jest poniekąd wyjątkowy na tle dotychczasowych, 
powielam go poniżej w postaci drukowanej. Charakter odręcznego pisma autora jest miejscami mało 
czytelny. Opuszczam odręczne uwagi naniesione na raporcie, bowiem zostały przytoczone w legendzie. 
Zachowuję ogólną strukturę pisma oraz podkreślenia fraz dokonane przez rezydenta „Gastona”. 
 

»Raport ze spotkania kolejnego z K.O. „Zebu”«419 
 
1. »W dniu 22 bm o godz 2030 nawiązałem kontakt i przeprowadziłem rozmowę z „Zebu”. Spotkanie 

miało miejsce w jego miejscu zamieszkania. Ponieważ przyszedłem do niego niezapowiedziany 
rozmowa trwała kilkadziesiąt minut. 
 

2. Na wstępie rozmowy podjąłem temat nie przyjścia przez „Zebu” do Konsulatu po jego przyjeździe 
do Paryża, zgodnie z naszą umową z Krakowa przed moim wyjazdem do Francji.  
„Zebu” po dłuższym milczeniu stwierdził, iż nie zgłosił się, gdyż nie wywiązaliśmy się wobec niego 
z podjętych zobowiązań. Mianowicie podczas rozmowy w Krakowie przy udziale of. „Grzegorza” 
(szef „R”) ten obiecał załatwić „Zebu” pokój w stacji PAN w Paryżu przy ul. Laurisston. 
Jak się okazało po zgłoszeniu się „Zebu” do recepcji i później w rozmowie z prof. Skrzydło i jego 
z-cą Wiórkiewiczem pokój był zarezerwowany ale za cenę 80 fr. za dobę. Wg „Zebu” tak wysoka 
cena nie była żadnym załatwieniem sprawy. Miesięczny jego pobyt w hotelu pochłaniałby ok. 70% 
jego zarobków, co wykluczyło skorzystania z tej „grzeczności”. Jednocześnie „Zebu” poczuł się 
obrażony z uwagi na sposób przeprowadzenia z nim rozmowy przez prof. Skrzydło. Stwierdził, iż 
jest od wielu lat docentem z dużym dorobkiem naukowym, jedynym profesorem j. polskiego i 
kultury polskiej na „INALCO” w Paryżu i dlatego też nie widzi powodów do występowania wobec 
prof. Skrzydły w roli petenta. Dodał, iż wielokrotnie występował z różnymi inicjatywami i 
zaproszeniami na konferencje naukowe zarówno do sekcji PAN jak i Instytutu Polskiego, lecz 
zawsze bezskutecznie. Nie otrzymał również nigdy żadnego zaproszenia z wym. instytucji. Uważa 
ten fakt za wyraźną niechęć nie tylko wobec jego osoby ale przede wszystkim wobec jakiejkolwiek 
współpracy naukowo-kulturalnej na linii Polska – Francja.  
Kontynuując dalej stwierdził, iż taka postawa instytucji polskich w Paryżu kłóci się całkowicie z 
tym o czym informował go of. „Grzegorz” w Krakowie. Dlatego też postanowił nie przyjść do mnie 
i dalej nie widzi sensu rozmów.  Był bardzo zdziwiony, iż podczas jego pobytu w grudniu w Polsce 
nikt z nim nie rozmawiał. Wg niego bezpieczniej jest rozmawiać na interesujące nas tematy w 
Polsce niż w Paryżu.  

 
415 J. Stefanowicz, Niewdzięczna misja, dz. cyt., s. 108 
416 J.w., s. 163. 
417 J.w., s. 60nn. 
418 J.w., s. 160. 
419 AIPN BU 02014/41, „Seiner”, Raport ze spotkania kolejnego z K.O. „Zebu”, Paryż 23 II 1998, k. 44-49. 
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Po wysłuchaniu opinii „Zebu” starałem się uświadomić mu, iż popełniane błędy przez niektórych 
polskich delegatów nie powinny mieć wpływu na naszą współpracę. 
Z pewnością ma pełne podstawy do negatywnego stanowiska wobec zaistniałych faktów, lecz 
dodałem wiele jeszcze można naprawić. „Zebu” w trakcie moich wywodów nie dyskutował, jedynie 
na zakończenie dodał, iż pozostaje w Paryżu tylko do połowy czerwca i nie bardzo widzi celowość 
naszych rozmów. Nie zgodziłem się z jego stanowiskiem powołując się na jego miejsce pracy i 
kontakt z obywatelami francuskimi uczącymi się j. polskiego starałem się udowodnić jego wartość 
operacyjną. Nie zgodził się z tym. 
Stwierdził, iż nigdy nie zobowiązał się do współpracy a jedynie do pewnych ograniczonych form 
konsultacji. Współpraca, w dosłownym tego słowa znaczeniu, nie mieści się w jego kategoriach 
moralno-społecznych. Jest on typowym naukowcem i katolikiem praktykującym. Postawę taką 
reprezentował podczas rozmowy z oficerem w kraju. 
Stwierdziłem, iż kontakty służby z różnymi osobami mają różne formy i nie nazewnictwo jest 
najważniejsze. Ważnym natomiast jest chęć danej osoby do rozmów i dzielenia się własnymi 
ocenami i opiniami w sprawach istotnych dla kraju. Chęć prowadzenia dialogu, niezależnie od 
własnych przekonań, jest podstawowym warunkiem do rozmów.  
„Zebu” zgodził się na odbycie spotkania w celu skonkretyzowania ew. formy współpracy. 
Umówiliśmy się w dniu 29. bm u niego w mieszkaniu. Pod żadnym pozorem nie wyrażał zgody na 
spotkanie na mieście. 

3. Uwagi 
– z różnych wypowiedzi „Zebu” wynikało, iż wiąże on moją osobę z wojskowymi służbami 
specjalnymi a nie wywiadem politycznym. 
– jego postawa wobec służby z pewnością wynika ze złego jego potraktowania przez prof. Skrzydłę 
i nie załatwieniu mu nieodpłatnego noclegu w stacji PAN. 

4. Wnioski 
– w mojej ocenie „Zebu” może przekazać naprowadzenia na obywateli francuskich, którzy studiują 
j. polski z zamiarem wyjechania do pracy w instytucjach francuskich w Polsce. Sygnalizował już 
ten problem. 
– w zależności od drugiej rozmowy i zaakceptowania mojej osoby będę dążył do skierowania 
rozmów na tematy polityczne«. 

„Seiner” 
 
Relacja F. Ziejki 
 
 
 Ponieważ jednak przeczuwałem, że może należeć do służb specjalnych [Seiner], po powrocie 
do Paryża nadal ściśle trzymałem się zasady, aby pod żadnym pozorem nie odwiedzać konsulatu (w 
ciągu czterech lat pobytu w Paryżu nie zrobiłem tego ani razu!)! 
 W końcu kpt. Ożga nie zdzierżył i 23 lutego 1988 roku – jak sam pisze – „niezapowiedziany” 
pojawił się wieczorem w moim mieszkaniu. Odbyła się rozmowa, którą zrelacjonował w swoim raporcie 
rzeczywiście w zaskakujący sposób. Pisał więc, że miałbym mieć jakoby pretensje do Spyry, iż nie 
załatwił mi mieszkania w Stacji PAN przy ul. Lauriston!  
 Ponieważ spotkanie to dobrze pamiętam, wielekroć o nim bowiem wspominałem w rozmowach 
z rodziną, a także z przyjaciółmi, mogę powiedzieć jedno: Ożga znowu zmyślił historyjkę, którą 
wprowadził do swego raportu. Owszem, zapytał mnie, dlaczego mieszkam w tak spartańskich 
warunkach (siennik rozłożony na podłodze służył mi za łóżko, do tego jeden stolik, dwa krzesła i 
biblioteczka), na co odpowiedziałem, że wynajmuję to mieszkanie już drugi rok z rzędu (miałem umowę 
na dwa lata!) od jednego z paryskich artystów, bo na droższe mnie nie stać, a w Stacji PAN przy ul. 
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Lauriston prof. Skrzydło, ówczesny dyrektor Stacji, w ubiegłym roku zażądał ode mnie 80 franków za 
dobę!  
 Jak widać, prosta informacja moja została wykorzystana przez „opiekuna” do stworzenia 
opowieści o jakimś zobowiązaniu Spyry wobec mnie za moje rzekome „usługi”. Przypuszczam, że taka 
informacja była potrzebna oficerowi wywiadu dla uzasadnienia negatywnego wyniku naszej 
rozmowy420.  
 
 Jedynie co F. Ziejka potwierdza w relacji oficera jako własne słowa, to te: że jestem typowym 
naukowcem i katolikiem praktykującym i że taką postawę zawsze prezentowałem w czasie rozmowy w 
kraju421. 
 
 
Uwagi źródłoznawcze i hermeneutyczne 
 
 
 „Seiner” uciekł się do niekonwencjonalnego sposobu kontaktu z F. Ziejką, bo znajdował się w 
przymusowej sytuacji. Z jednej strony centrala i rezydent oczekiwali od niego efektów w pracy 
wywiadowczej, z drugiej strony jego sytuacja operacyjna pod przykryciem konsula nie rokowała dobrze 
na przyszłość. „Seiner” w sprawozdaniu za okres od sierpnia 1987 r. do lipca 1989 r. utyskiwał, że jego 
aktywność wywiadowcza z obiektywnych przyczyn uległa degradacji za sprawą nowej instrukcji 
paszportowej z 1987 r.: »sprowadziła urząd konsula do roli szeregowego urzędnika, którego zadaniem 
i obowiązkiem jest wydawanie paszportów«. Wydając paszport konsularny każdemu, kto o niego 
wystąpił, zniknęła istotna okazja do werbunków w środowisku polskim422. Ponadto zbliżał się czas 
jednorocznej oceny wywiadowczej, którą przeszedł pozytywnie 10 czerwca 1988 r. Na tej podstawie 
przedłużono mu pobyt na zajmowanym stanowisku423. 
 „Seiner” potraktowany dość bezpardonowo przez F. Ziejkę, raport sporządził na podobieństwo 
kierowcy jadącego jednocześnie na gazie i łagodnym hamulcu. Zapewne nie zredagował raportu bez 
uprzedniej konsultacji z „rezydentem”, od którego opinii zależała jego przyszłość w Paryżu na 
podwójnych dochodach. Znali się z okresu pracy w Wydz. XI w centrali. Poza tym ocena obydwóch w 
centrali „po Wydz. III” już nie zależała od Eugeniusza Spyry, zatem mogli sobie pozwolić na bardziej 
otwarty sposób komunikacji z Warszawą.  
 „Gaston” po relacji „Seinera” ze spotkania z F. Ziejką doszedł do przekonania, że stanowi on 
zagrożenie dla rezydentury, z drugiej strony k.o. „Zebu” to była „zdobycz” centrali wywiadu, a nie 
rezydentury. Zatem podjęcie tej sprawy z pozycji rezydentury wymagało finezyjnego podejścia, w co 
rezydent, jako były artysta, był wyposażony niejako z natury. Zapewne wtedy zaplanowano wycofanie 
się z esbeckiej intrygi wobec F. Ziejki, ale w rozłożeniu na dwa etapy. Co bardziej zostanie uwypuklone 
przy prezentacji drugiego raportu „Seinera”.  
 Pokaźną część pierwszego raportu „Seinera” stanowi reminiscencja z zabiegów F. Ziejki o 
mieszkanie w bursie Stacji Naukowej PAN przy ul. Lauriston (a nie: Laurriston). Na początku notatki 
„Seiner” zaznaczył, że F. Ziejka obraził się na cały wywiad cywilny za to, że E. Spyra »obiecał 
załatwić« mu »pokój w stacji PAN« i nie dotrzymał słowa. W rzeczy samej F. Ziejka nie miał powodów, 

 
420 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 64-65. 
421 Dosłownie: »Jest on typowym naukowcem i katolikiem praktykującym. Postawę taką reprezentował podczas 
rozmowy z oficerem w kraju«. AIPN BU 02014/41, „Seiner”, Raport ze spotkania kolejnego z K.O. „Zebu”, 
Paryż 23 II 1988, k. 44-49; F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 65. 
422 AIPN BU 3246/256, t. 1, „Seiner”, Sprawozdanie z prowadzonej pracy operacyjnej w okresie 01.08.1987 do 
30.07.1989 w rezydenturze paryskiej, Paryż 7 VII 1989, k. 64- 87 (k. 65-66). 
423 AIPN BU 3246/256, t. 1, Arkusz przeglądu kadrowego urzędnika mianowanego, [bm.] 10 VI 1988, k. 62-63. 
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by obrażać się na wywiad za nie dotrzymanie słowa przez pracowników dyplomacji… W uwagach 
raportu „Seiner” doprecyzował, że miał to być pokój nieodpłatny. Z kolei F. Ziejka stwierdził w 
świadectwie, że prof. W. Skrzydło zażądał od niego 80 franków opłaty dobowej za pokój. W celu 
obiektywizacji podniesionej kwestii, należało „wystawić nos” poza teczkę k.o. „Zebu”. 
 Z analizy krytycznej wyłania się następujący obraz. Być może wspomniane już ocieplenie 
polityczne na linii francusko-polskiej ośmieliło F. Ziejkę (zachęcanego przez E. Spyrę, udającego 
doradcę w Dep. Współpracy z Zagranicą MSZ), dotychczas trzymającego się z dala od instytucji 
reżymowych w Paryżu, do udania się do Stacji Naukowej PAN w 1987 r., na początku ostatniego roku 
akademickiego przedłużonego kontraktu, z konkretnym interesem. Dotąd F. Ziejka trzymał się zasady, 
którą najtrafniej wyartykułował Krzysztof Pomian: We wpisie z października 1992 r. do „złotej księgi”, 
prowadzonej przez prof. Jerzego Borejszę, tak napisał o ośrodku „przez wiele lat było to miejsce, 
którego się nie odwiedzało, którego szefów się nie znało i które nie istniało na intelektualnej mapie 
Paryża”424. Czyli, chociaż F. Ziejka postępował tak, jak każdy przyzwoity naukowiec, przebywający 
służbowo w Paryżu, to jednak zaopatrzony w rekomendację dwóch dyplomatów PRL, marnie opłacany 
w walucie zachodniej jako wykładowca języka polskiego, zaryzykował, licząc na możliwość 
zakwaterowania w pokojach gościnnych Stacji PAN za umiarkowaną opłatę.  
 Według P. Pleskota dobowy czynsz w latach osiemdziesiątych w pokojach Stacji oscylował w 
granicach 70-80 franków francuskich w pełnej opłacie, bowiem dzięki ulgom można było mieszkać już 
od 25 fr. dziennie (pokój bez prysznica)425. F. Ziejka nie został potraktowany ulgowo, ale według 
najwyższej taryfy. W notatce operacyjnej, w której znajdują się reminiscencje z okoliczności ubiegania 
się przez niego o pokój w Stacji, pojawia się obok prof. W. Skrzydły osoba W. Wiórkiewicza. Obydwaj 
byli zaangażowani w decyzję, by nie potraktować F. Ziejki ulgowo, to znaczy, by nie udostępnić mu 
pokoju w niższym standardzie za mniejszą opłatą! F. Ziejka jako dojrzały naukowiec, posiadał dobrą 
orientację w środowisku nauki i wiedział, kto to jest prof. W. Skrzydło.  
 „Seiner” doskonale wiedział, że w trakcie rozmowy z F. Ziejką w Krakowie E. Spyra nie 
występował pod pseudonimem operacyjnym „Grzegorz”. Jednak by nadać tamtemu spotkaniu i 
aktualnemu raportowi operacyjny charakter, posłużył się pseudonimem, stwarzając pozory, że kontakt 
z F. Ziejką w Paryżu nawiązał również na płaszczyźnie konspiracyjnej.  
 Bardzo wymowne jest to zdanie z raportu „Seinera”: »Był bardzo zdziwiony, iż podczas jego 
pobytu w grudniu w Polsce nikt z nim nie rozmawiał. Wg niego bezpieczniej jest rozmawiać na 
interesujące nas tematy w Polsce niż w Paryżu«. W świetle świadectw F. Ziejki, unikał on oficjalnych 
ekspozytur rządu komunistycznego za granicą, bowiem na bazie dotychczasowego doświadczenia nie 
wiedział, kto jest kim – z racji penetracji tych instytucji przez tajne służby. Wolał rozmawiać na tematy 
polityki i organizacji nauczania języka polskiego we Francji z kompetentnymi przedstawicielami 
ministerstwa w kraju, a nie z „przebierańcami” w Paryżu. Pewnie troszczył się o zapewnienie ciągłości 
nauczania w INALCO po swoim odejściu, które miało nastąpić za kilka miesięcy. Stąd dał wyraźnie do 
zrozumienia „Seinerowi”, oczywiście na stopie jawnej, że odtąd nie będzie rozmawiać na temat polityki 
i organizacji polonistyki w Paryżu z żadnym oficjalnym przedstawicielem dyplomacji polskiej za 
granicą. 
 Skonfundowany takim obrotem sprawy oficer wstawił do raportu pouczenie, którego rzekomo 
udzielił F. Ziejce na temat potrzeby dalszego jego dialogu z wywiadem dla dobra kraju. To był typowy 
esbecki wybieg, wałkowany podczas szkoleń, aplikowany potem do sytuacji kryzysowej. Jako że 
wystąpiła taka sytuacja, niezależnie od tego, czy i co powiedział F. Ziejce, w raporcie musiał 
wykreować siebie jako osobę panującą nad sytuacją i oficera realizującego dyrektywy operacyjne 
przewidziane na tę okoliczność.  

 
424 P. Pleskot, Naukowa szkoła przetrwania, dz. cyt., s. 147. 
425 J.w., s. 125. 
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 Interesujący wydźwięk ma w tym kontekście raportowy fragment wypowiedzi F. Ziejki, o ile 
w trakcie interpretacji wyrwiemy go z ram, wstawionych sztucznie przez „Seinera”: »Stwierdził, iż 
nigdy nie zobowiązał się do współpracy a jedynie do pewnych ograniczonych form konsultacji. 
Współpraca, w dosłownym tego słowa znaczeniu, nie mieści się w jego kategoriach moralno-
społecznych. Jest on typowym naukowcem i katolikiem praktykującym«. W świetle dotychczasowych 
wyjaśnień F. Ziejki i krytycznej lektury raportów z teczki k.o. „Zebu” w szerszym kontekście 
źródłowym, Naukowiec, wywodzący się ze stanu chłopstwa galicyjskiego, zakorzeniony w 
katolicyzmie (papieżem był Jan Paweł II), nie pozwalał sobie na przekroczenie czerwonej linii w 
stosunkach z oficjalnymi przedstawicielami reżymu komunistycznego; nie wychodził poza ograniczone 
formy konsultacji. „Seiner” sformatował tę jego wypowiedź w raporcie w ramy konsultacji udzielanych 
wywiadowi cywilnemu. 
 A. Tomaszewski („Seiner”) chociaż z premedytacją dopuszczał się machinacji nie tylko w 
realu, ale również i na papierze, w pewnym momencie utracił kontrolę nad wyobrażeniową kreacją: »z 
różnych wypowiedzi „Zebu” wynikało, iż wiąże on moją osobę z wojskowymi służbami specjalnymi a 
nie wywiadem politycznym«. To jest źródłowy argument esbecki, że F. Ziejka nie kontaktował się z 
A. Tomaszewskim w trybie operacyjnym w Paryżu jako funkcjonariuszem wywiadu cywilnego, bo 
nawet nie wiedział, że jest on przedstawicielem tajnej służby komunistycznej. F. Ziejka kontaktował 
się z nim na płaszczyźnie jawnej, jednak, według odczuć „Seinera”, podejrzewał go o przynależność 
do wojskowych służb specjalnych, lecz nie do wywiadu cywilnego (w żargonie esbeckim: 
politycznego).  
 Ten bezcenny zapis esbeka dowodzi pośrednio, że E. Spyra i „Seiner” rozmowę z F. Ziejką w 
Krakowie latem 1987 r. również przeprowadzali na stopie jawnej z pozycji przykrycia 
dyplomatycznego. Interesujące świadectwo, rzucające nowe światło na tę sprawę, pozostawił F. Ziejka 
w wyjaśnieniach: Ponieważ jednak przeczuwałem, że może [„Seiner”] należeć do służb specjalnych, po 
powrocie do Paryża nadal ściśle trzymałem się zasady, aby pod żadnym pozorem nie odwiedzać 
konsulatu (w ciągu czterech lat pobytu w Paryżu nie zrobiłem tego ani razu!)!426 
 Sprawę k.o. „Zebu” na ostrzu noża postawił rezydent „Gaston” wobec centrali wywiadu 
odręcznymi wpisami na raporcie. Po stwierdzeniu: »Przede wszystkim „Zebu nie czuje się źródłem!!« 
(opinię tę zapewne ukształtował sobie na podstawie ustnych dopowiedzeń „Seinera”) przeszedł do 
pytań retorycznych, podważających faktyczność werbunku F. Ziejki. Rezydentura nie dysponowała  
teczką k.o. „Zebu” – stąd „Gaston”, stąpając po omacku, dopuszczał »ewentualność, iż chcąc wyjechać 
deklarował wszystko, a dzisiaj wykorzystał błahy powód jakichś „obietnic” do zerwania kontaktu«.  
 Zgodnie z esbecką manierą, rezydent za fiasko całej operacji ps. „Zebu” nie obciąża 
konkretnych funkcjonariuszy, w tym swojego podwładnego „Seinera”, ale sam proces werbunku i 
prowadzenia F. Ziejki oraz nagłą zmianę w nastawieniu „informatora”. Dykteryjka o nagłej zmianie w 
jego postawie, z jednej strony usprawiedliwiała utrzymywanie z nim dotychczasowego kontaktu 
operacyjnego, z drugiej strony uzasadniała konieczność uwzględnienia nowej sytuacji. 
 Z drugiego zaś wpisu „Gastona” przebija takie przesłanie: my takiego k.o. nie chcemy 
prowadzić, bo nam może zdekonspirować każdego oficera rezydentury wyznaczonego do kontaktu z 
nim. 
 Raport zapewne wywołał małą konsternację w centrali wywiadu. Funkcjonariusz z 
kierownictwa Dep. I popędził oficera „sztabowego” Stanisława Karłowicza, nadzorującego sprawę k.o. 
„Zebu” z ramienia Wydz. III, do przygotowania analizy sprawy, niezbędnej do sporządzenia instrukcji 
dla rezydenta w Paryżu. W tym samym dniu, 2 marca, Stanisław Karłowicz scedował to zadanie na 
prowadzącego sprawę, Włodzimierza Zachowskiego, z dodatkowym zadaniem: »wyjaśnić przyczyny 
zmiany stanowiska Z.[ebu] w spr.[awie] współpracy«. Taka instrukcja została wysłana później do 

 
426 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 64. 
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rezydentury. W ocalałych papierach rezydentury „Sekwana” nie zachowała się. W teczkach k.o. nie 
umieszczano kopi takich instrukcji. Jednak pozostał ślad po jej istnieniu w następnym raporcie. 
 W  rzeczy samej F. Ziejka nie zmienił swojego stanowiska. To Seiner” z „Gastonem” po 
wyjeździe E. Spyry do Brazylii, głównego szalbierza w sprawie k.o. „Zebu”, zdecydowali się uchylić 
rąbka mistyfikacji operacyjnej. „Gaston” obsługując wiele wydziałów centrali wywiadu z pozycji 
placówki, nie zamierzał brać odpowiedzialności za bubel wygenerowany w Wydz. III. Ale ostateczna 
decyzja należała do centrali wywiadu. Nim centrala wywiadu zdążyła podjąć tę sprawę, według teczki 
k.o. „Zebu” powstał drugi raport. 
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XIII. Zamknięcie sprawy krypt. „Zebu” w Paryżu (III 1988) 
 
 
 
 
 
Tekst 
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AIPN BU 02014/41, „Seiner”, Raport ze spotkania kolejnego z K.O. ps. „Zebu”, Paryż 12 III 1988, k. 
50-53. 
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Legenda do raportu 
 
 
Wszystkie podkreślenia w tekście i uwagi na marginesie są autorstwa „Gastona” rezydenta oprócz 
pierwszego wpisu na marginesie (»adres!«), który wyszedł spod ręki Stanisława Karłowicza. 
 
„R” – oznaczenie wydziału wywiadu w raporcie wywiadowczym. 
 
Wpis odręczny w nagłówku dokumentu: 
»T.[owarzysz] Karłowicz – przekazać polecenie odstąpienia od kontaktów. 23.03.88«. 
Podpis-parafka nieczytelna. Na podstawie analizy porównawczej źródeł ustaliłem, że podpis jest zast. 
nacz. Wydz. Dep. I – bez podania nazwiska427. Prawdopodobnie był to funkcjonariusz z inspektoratu 
kierownictwa Dep. I. 
 
Dwa wpisy odręczne u góry dokumentu. 

Pierwszy wpis: 
»Przekazano instr.[ukcję] R/3 po pierwszym spotkaniu«. 

Drugi wpis: 
Tow.[arzysz] Zachowski 
»W instrukcji [w nowej instrukcji – B.G.] należy zwrócić uwagę rezydentowi,  
na niedopuszczalność przeprowadzania rozmów operacyjnych (ponowny werbunek)  
w mieszkaniu, najpr.[awdopodobniej] zabezpieczonym techniką [podsłuch – B.G.]. 
„Z” uczy jęz.[yka] of.[icerów] wywiadu francuskiego.  
Raporty „Seinera” wymagają uzupełnień, proszę o analizę w tym zakresie. 29/3/88«. 
Obydwa wpisy i parafka-podpis wskazują na charakter pisma Stanisława Karłowicza. 
 
Pod dokumentem dwa wpisy „Gastona” (bez datacji, prawdopodobnie w dniu wytworzenia raportu). 

Pierwszy wpis: 
»Muszę przyznać, że sprawa jest dla mnie zaskakująca, trochę niezrozumiała.  
Przecież było to kwalifikowane źródło, została założona sprawa. Jednoznaczne stwierdzenia 
„Zebu” i odcinanie się od jakiejkolwiek współpracy wskazują na to, iż był on nieświadom  
roli jaką miał spełniać i tego, czego oczekujemy od niego«.  

Drugi wpis:          
»Zgadzam się z Waszą oceną z instr.[ukcji] R/3, że drugie spotkanie z „Zebu” było niepotrzebne i po  
pierwszym należało kontakt przerwać. Mieliśmy jednak nadzieję, że zaprezentowana przez niego  
postawa wynikała głównie z doznanego zawodu  przez niedotrzymywanie obietnic  
przez „Grzegorza” i że zmieni swój stosunek do kontaktów z nami – po przemyśleniach.  
Zgodnie z Waszą instr.[instrukcją] R/3 zrywamy kontakt i otaczamy „Z” opieką operacyjną«.  
 
 
Drugi raport „Seinera” w świetle relacji F. Ziejki 
 
 
Również drugi raport powielam poniżej w postaci drukowanej. Charakter odręcznego pisma autora 
raportu jest miejscami mało czytelny. Również opuszczam odręczne uwagi naniesione na raporcie, 
które zostały powielone powyżej w legendzie. Zachowuję ogólną strukturę pisma oraz podkreślenia 
fraz dokonane przez rezydenta „Gastona”. 

 

 
427 AIPN BU 003175/1324, t. 1, k. 183. 
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Raport ze spotkania kolejnego z K.O. ps. „Zebu”428 
 

1. Zgodnie z ustalonym terminem w dniu 29.02. br przeprowadziłem kolejne spotkanie z „Zebu”. Jak 
informowałem w poprzednim raporcie miejscem spotkania było wynajmowane przez „Zebu” 
mieszkanie w 15 dzielnicy Paryża. Rozmowa trwała ok. 2 godzin. 

2. Zasadniczym celem spotkania było wpłynięcie na zmianę stanowiska „Zebu” i podjęcia przez 
niego aktywnej współpracy z naszą służbą.  
Mimo mojej szerokiej argumentacji zmierzającej do wykazania, iż jego miejsce pracy, środowisko 
z którym pracuje oraz posiadana wysoka inteligencja i predyspozycje psychiczne dają szerokie 
możliwości uzyskiwania wartościowych informacji politycznych oraz informacji o charakterze 
kontrwywiadowczym. „Zebu” nie wyraził zgody na współpracę i kontynuację spotkań. Ponownie 
odwołał się do rozmów prowadzonych z of. „Grzegorzem” w Polsce kiedy to przedstawił swoje 
wyraźne stanowisko w kwestii współpracy w charakterze informatora. Na obecnym spotkaniu 
jednoznacznie stwierdził, iż jakakolwiek forma współpracy kłóci się z jego mentalnością. 
Stwierdził, cytuję „Jestem naukowcem i chcę się rozwijać w tym kierunku. Możemy godzinami 
rozmawiać o chłopstwie XIX wieku. Polityka w przedstawionym przez pana zakresie  nie interesuje 
mnie. Ponadto przekazując informacje o moich studentach czuł bym się jakbym ich skazywał”. 
„Zebu” w sposób jednoznaczny odmówił współpracy. 

3. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania „Zebu” przekazał dane z krótką charakterystyką 
osób, które uważa iż mają ew. powiązania ze służbami specjalnymi. 
a. Gallet Gilles – oficer wojska, lat 35, bardzo zdolny, mówi po polsku praktycznie bez obcego 

akcentu. Wysoka inteligencja i spostrzegawczość. Ma żonę i trójkę dzieci. W czerwcu br. 
wyjeżdża do Ambasady Francji w Warszawie. 

b. Bross Joel – oficer wojska, lat ok. 35 mniej zdolny niż Gallet, ale bardzo ambitny i zawzięty. 
Mówi dobrze po polsku, lecz pisze z błędami. Typ karierowicza. Pochodzi z b. bogatej rodziny 
francuskiej. Do Polski wyjeżdża w 1989 r. 

c. Veron Nicole – lat ok. 30. Pracuje w Parlamencie jako stenografka. Uczestniczy w posiedzeniach 
Parlamentu. Bardzo inteligentna i oczytana. Doskonała znajomość j. polskiego i rosyjskiego. 
Prawdopodobnie wyjedzie w br do Polski na kilkumiesięczny staż językowy. 

4. Wnioski 
– Jak wynika z przebiegu dwóch spotkań „Zebu” nie wyraża zgodę na kontynuację współpracy. 
– Biorąc pod uwagę jego jeszcze kilkumiesięczny pobyt w Paryżu uważam za niecelową dalszą 
kontynuację spotkań, gdyż sprowadzają się one do przedstawienia z mojej strony argumentacji na 
tak a ze strony „Zebu” argumentacji na nie. 
– Sygnalizuję, iż można podjąć próbę werbunku następcy „Zebu” w Paryżu. Z informacji „Zebu”  
wynika, iż jego następca przyjedzie do Paryża w październiku br. Niestety nie wie kto to jest. 

 
 Franciszek Ziejka odnosi się do raportu „Seinera” z 12 marca w ten sposób: Tak kategoryczna 
moja odmowa widocznie niezbyt dobrze mogła świadczyć o jego pracy, toteż postanowił wykazać się 
swoją gorliwością wobec przełożonych i 12 marca tego roku przygotował kolejny „raport” o rozmowie 
ze mną, w czasie której odmówiłem współpracy. Rzecz w tym jednak, że ta rozmowa nigdy się nie odbyła. 
To w czasie jednej i jedynej rozmowy z Ożgą, rozmowy zresztą całkowicie dla mnie zaskakującej i 
niezapowiedzianej, która się odbyła 29 lutego 1987 roku [powinno być 1988], w sposób jednoznaczny 
odmówiłem współpracy – jak pisze on w swoim fikcyjnym „raporcie” z 12 marca 1987 roku [powinno 
być 1988]429. 
 
 

 
428 AIPN BU 02014/41, „Seiner”, Raport ze spotkania kolejnego z K.O. ps. „Zebu”, Paryż 12 III 1988, k. 50-53. 
429 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 65. 
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Dwa raporty z jednego spotkania 
 
 
 Z tej relacji wynika, że „Seiner” odbył tylko jedno spotkanie z F. Ziejką, w jego mieszkaniu, 
natomiast raporty w teczce są dwa – rzekomo z dwóch spotkań. Według teczki k.o. „Zebu” pierwsze 
spotkanie zaistniało 22 lutego a dość staranny raport odręczny sporządzony został w dniu następnym 
(23 II). Obydwa wpisy na tym raporcie oficerów centrali opatrzono jedną datą: 2 marca.  
 Drugie spotkanie według k.o. „Zebu” miało miejsce 29 lutego, ale raport z niego został 
sporządzony dopiero 12 marca. Najwcześniejszy wpis oficera z centrali na drugim raporcie w 
Warszawie odatowany jest dniem 28 marca. Dając wiarę świadectwu F. Ziejki, że spotkanie było jedno, 
to nasuwa się pytanie, w którym dniu: 22 czy 29 lutego? F. Ziejka obstaje raczej przy dacie 29 lutego. 
 Dając wiarę F. Ziejki, to raport antydatowany na 23 lutego musiał powstać najpóźniej w tym 
samym dniu (29 II) i zostać niezwłocznie przesłany do kraju jakąś ekspresową pocztą kurierską, żeby 
pojawić się na biurkach oficerów centrali najpóźniej 2 marca. To wydaje się być mało prawdopodobne 
w kontekście tak małego kalibru sprawy.  
 Racjonalniejszą wydaje się być hipoteza, że to jedyne spotkanie odbyło się 22 lutego, które 
„Seiner”, po uzgodnieniach z „Gastonem”, rozpisał na dwa raporty. Raport sporządzony 23 lutego 
przekazano pocztą kurierską w takim czasie, żeby centrala wywiadu nie była w stanie sprawdzić, 
swoimi kanałami, czy do spotkania 29 lutego rzeczywiście doszło; pierwszy raport dotarł do Warszawy 
na początku marca, a drugie, rzekome spotkanie, odbyło się 29 lutego. 
 Ta hipoteza wyjaśnia pośpiech w sporządzeniu pierwszego raportu a wyraźnie zwlekanie ze 
sporządzeniem drugiego raportu; z jakiego powodu? Z powodu oczekiwania na instrukcję R/3 z 
centrali.  
 
 
Uwagi hermeneutyczne do drugiego raportu „Seinera”  
 
 
 Poprzez spotkanie rozpisane na dwa raporty, „Seiner” wykazywał troskę operacyjną o agenta i 
zasługiwał na miano zasadniczego, rasowego oficera wywiadu. Te postawy zostały wyraźnie 
zasygnalizowane na wstępie raportu z 12 marca: »Zasadniczym celem spotkania było wpłynięcie na 
zmianę stanowiska „Zebu” i podjęcia przez niego aktywnej współpracy z naszą służbą«. „Seiner” daje 
do zrozumienia, że po pierwszej odmowie F. Ziejki nie poddał się, ale podjął drugą próbę nakłonienia 
agenta do dyspozycyjności. Działał więc według literalnych wytycznych normatywów i materii 
szkoleniowej przeznaczonych na tę okoliczność. 
 Jaką służbę miał na myśli „Seiner”, pisząc: »z naszą służbą?« Liczył na właściwe dorozumienie 
czytelników raportu: ze służbą wywiadu. Chociaż z lektury raportu z 23 lutego wynikało niezbicie, że 
spotkanie 22 lutego nie miało charakteru operacyjno-tajnego, że „Seiner” nie ujawnił F. Ziejce, jaką 
tajną służbę reprezentuje. 
 W następnym wywodzie oficer ujawnił mimochodem, jakich informacji od F. Ziejki wywiad 
oczekiwał w Paryżu: »wartościowych informacji politycznych oraz informacji o charakterze 
kontrwywiadowczym«. Docent uczył języka polskiego Francuzów, głównie kandydatów do pracy w 
Polsce na pracowników mediów, instytucji naukowo-kulturalnych, gospodarczych, handlu czy 
dyplomatów (w tym przedstawicieli służb specjalnych). Wywiad liczył więc na to, że F. Ziejka pomoże 
kontrwywiadowi w rozpracowaniu tych osób, zanim pojawią się w kraju. Że o takie informacje wywiad 
zabiegał u niego, wynika z wniosków raportu z 23 lutego: »w mojej ocenie „Zebu” może przekazać 



140 
 

naprowadzenia na obywateli francuskich, którzy studiują j. polski z zamiarem wyjechania do pracy w 
instytucjach francuskich w Polsce«. 
 W ocenie „Seinera” »jakakolwiek forma współpracy kłóci się z jego mentalnością«. Taki 
wniosek oficer wysnuł z następującej opinii F. Ziejki: »Jestem naukowcem i chcę się rozwijać w tym 
kierunku. Możemy godzinami rozmawiać o chłopstwie XIX wieku. Polityka w przedstawionym przez 
pana zakresie nie interesuje mnie. Ponadto przekazując informacje o moich studentach czuł bym się 
jakbym ich skazywał«. W świetle tej opinii F. Ziejka odmówił przedstawicielowi reżymu 
dyplomatycznego PRL nawet przekazywania oficjalnych danych o swoich studentach, bo to kłóciło się 
z jego poczuciem uczciwości. Co więcej, odmówił w ogóle kontaktów z dyplomatami PRL w Paryżu. 
 Jedynie to w marsjańskiej logice nie wykluczają się te dwie wypowiedzi: »„Zebu” w sposób 
jednoznaczny odmówił współpracy. Po czym następuje: »Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego 
spotkania „Zebu” przekazał dane z krótką charakterystyką osób, które uważa iż mają ew.[entualne] 
powiązania ze służbami specjalnymi«. Z jednej strony F. Ziejka odmawia współpracy, a z drugiej 
wykonuje zadanie operacyjne jako zdeterminowany agent…  
 „Seiner” zamieścił w raporcie charakterystyki pozyskane najprawdopodobniej na innej drodze 
i imputował je F. Ziejce. Mogło być i tak, że posiadając te charakterystyki, zagadnął F. Ziejkę o te 
osoby, by mieć pretekst do przypisania charakterystyk Docentowi. Ta raportowa machinacja była 
zamierzona po spotkaniu 22 lutego i zaaranżowana już w poprzednim raporcie we wnioskach: 
[F. Ziejka] »sygnalizował już ten problem«. W drugim raporcie przedłożono zatem „dowód” na 
materializację sygnalizowanej zapowiedzi. Zręczna to mistyfikacja esbecka. 
 We wnioskach raportu z 12 marca „Seiner” radzi już nie zawracać sobie głowy F. Ziejką, lecz 
skoncentrować się na próbie »werbunku następcy „Zebu” w Paryżu«. Niemniej jednak „Gaston” wraz 
„Seinerem” nie zamierzają odpuścić F. Ziejce i z agenta stanie się on teraz osobą rozpracowywaną w 
Paryżu (»zrywamy kontakt i otaczamy „Z” opieką operacyjną«).  
 Ponadto, te trzy charakterystyki przypisane mu w ostatnim raporcie, poniekąd z zemsty, będą 
go stygmatyzować wobec innych pionów SB w kraju. Intuicyjnie F. Ziejka wydedukował ten obyczaj 
esbeków na przykładzie innego raportu: Przypuszczam, że taka informacja była potrzebna oficerowi 
wywiadu dla uzasadnienia negatywnego wyniku naszej rozmowy430. Esbecy z zemsty za odmowę 
werbunku wytypowanej osoby przez jeden pion, obciążali go w papierach, by dać sygnał innej służbie, 
w tym wypadku kontrwywiadowi (pion II), do otoczenia go rozpracowaniem. W przypadku F. Ziejki 
rozpracowanie będzie dodatkowo umotywowane jego kontaktami i wiedzą niebezpieczną z punku 
widzenia bezpieczeństwa reżymu PRL. 
 
 
Załącznik dla biogramów „Gastona” i „Seinera” 
 
 
 Za dwa lata pracy w ambasadzie „Gaston” otrzymał ocenę bardzo dobrą jako rezydent a 
rezydentura oceniona została w stopniu dobrym431. Dotrwał on na stanowisku rezydenta rezydentury 
do rozwiązania SB432 i jako major złożył wniosek o przyjęcie go do UOP. Sporządził go na początku 
lipca 1990 r., podpisując oryginalnym nazwiskiem. Tak rekomendował siebie we wniosku: »Praca w 
wywiadzie jest moją pasją. Tu znajduję sens służenia naszemu krajowi. Chciałbym móc spożytkować 

 
430 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 64-65. 
431 AIPN BU 3246/266, t. 1, Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny funkcjonariusza (od 15 X 87 do 15 IX 89), 
Warszawa 20 XI 1989, k. 30-36. 
432 AIPN BU 3246/266, t. 2, Szyfrogram nr 4210, Paryż 27 VII 1990, k. 6; AIPN BU 003175/355, Karta 
zwolnienia, Warszawa 31 VII 1990, k. 197. 
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zdobytą wiedzę i doświadczenie w zadaniach stojących przed Urzędem Ochrony Państwa«433. A gdzie 
znajduje się istotny dodatek do UOP-u w postaci: RP? Gdy czytam tego typu wnioski sporządzane przez 
kameleonów esbeckich – ogarnia mnie uczucie mdłości. 
 „Seiner” (A. Tomaszewski) przetrwał na swoim stanowisku po wyborach czerwcowych. Po 
przedłużeniu mu pobytu od sierpnia 1989 r. na dwa lata w rezydenturze434, niebawem został 
zdekonspirowany w środowisku emigracyjnym435. Usiłowano temu przeciwdziałać przez przesunięcie 
go z konsulatu do ambasady, ale bez efektu. »Otrzymaliśmy wiarygodną informację agenturalną o 
dekonspiracji „Seinera”. Wg źródła, działacz emigracyjny we Francji aktualnie ubiegający się w MSZ 
o stanowisko w Ambasadzie PRL w Paryżu – S. Czarlewski, ustalił z całą pewnością, że „Seiner” jest 
funkcjonariuszem SB i że o jego prawdziwym charakterze pracy wie całe środowisko emigracyjne. 
Komentował również przesunięcie „Seinera” z Konsulatu Generalnego do Ambasady gdzie pracuje w 
tzw. „protokóle” i zajmuje się m.inn. odbieraniem z lotniska oficjalnych delegacji przyjeżdżających do 
Francji«436. 
 Pomimo tej otwartej dekonspiracji nie odwołano „Seinera” do kraju. Postanowiono to uczynić 
po 1 lipca 1990 r. w związku z likwidacją jego etatu437. Do kraju miał powrócić samochodem 12 lipca438. 
W trakcie przygotowywania się do wyjazdu, funkcjonariusz francuskiego kontrwywiadu zatrzymał go 
27 czerwca przy wsiadaniu do samochodu, wylegitymował się, podał jego prawdziwe nazwisko i 
zaproponował rozmowę439. 
 Ta sytuacja spowodowała popłoch w centrali wywiadu. Postanowiono ewakuować „Seinera” 
w trybie natychmiastowym do kraju pierwszym samolotem LOT-u440. Ostatecznie powrócił 
samochodem. Jego wyjazd z rodziną nastąpił rankiem 1 lipca w niedzielę441. Granicę w Świecku 
przekroczył 2 lipca 1990 r. o godz. 4.30442 
 Warty jest przytoczenia wpis rezydenta „Gastona” poczyniony odręcznie na raporcie „Seinera” 
poświęcony temu zdarzeniu. Wpis odsłania nastroje osierocenia panujące wśród funkcjonariuszy 
wywiadu na końcówce SB. „Gaston” zaznaczył w notatce, że „Seiner” ułatwił podejście do siebie służb 
francuskich wskutek rozsiewania w otoczeniu nastroju rozgoryczenia z powodu odwołania go do kraju. 
Rozżalenie »skierowane było i do MSZ i, w rozmowach z naszymi oficerami, do naszego kierownictwa 
Centrali, że nic nie zrobiono aby mu dopomóc. „Seiner” przez długi czas był załamany i głośno 
zastanawiał się, że praktycznie w kraju już nie będzie miał pracy (dyskutował o tym zapewne również 
w domu z żoną). (…) Po powrocie z Polski, gdzie m.in. w Centrali przeprowadził rozmowy, przedstawił 
czarny obraz rysujący się perspektyw pracowników naszej służby, a siebie zdefiniował już jako 
cywila«443. 
 Po rozwiązaniu SB ubiegał się o pracę w UOP. W jego aktach personalnych nie ma informacji 
z jakim skutkiem444. 
  

 
433 AIPN BU 003175/355, S. Derwiński, Wniosek o przyjęcie do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, 
Warszawa 2 VII 1990, k. 305. 
434 AIPN BU 3246/256, t. 1, „Gaston”, Arkusz kwalifikacyjny, Warszawa 18 VII 1989, k. 37-42. 
435 AIPN BU 3246/256, t. 1, Zast. nacz. Wydz. IX Dep. I, ppłk T. Chętko, Nacz. Wydz. XVI Dep I, płk 
W. Mickiewicz, Warszawa 30 XI 1989, k. 27-28. 
436 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 2, Informacja nr 12/W/89 z dnia 8.12.1989 r. dla „Gastona”, k. 444. 
437 AIPN BU 3246/256, t. 2, Szyfrogram nr 01150, Warszawa 27 VI 1990, k. 3. 
438 AIPN BU 3246/256, t. 1, Karta przesiedleniowa, Paryż 22 VI 1990, k. 130-131. 
439 AIPN BU 3246/256, t. 2, Szyfrogram nr 3657, Warszawa 27 V 1990, k. 4-5. 
440 AIPN BU 3246/256, t. 2, Szyfrogram nr 3667, Warszawa 28 VI 1990, k. 8-9. 
441 AIPN BU 003171/92, t. 6, „Gaston”, Szyfrogram nr 3776, Paryż 2 VII 1990, k. 2. 
442 AIPN BU 3246/256, t. 1, Karta przesiedleniowa, Paryż 22 VI 1990, k. 130-131. 
443 AIPN BU 003171/92, t. 5, „Seiner”, Raport dot. Przeprowadzenia ze mną krótkiej rozmowy przez 
funkcjonariusza D.S.T., Paryż 27 VI 1990, k. 8-12. 
444 AIPN BU 003175/774, t. 2, A. Tomaszewski, Wniosek o przyjęcie do służby w UOP, Warszawa [bdd.], k. 2. 
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XIV. Kontynuacja spotkań w Krakowie z pozycji „przykrycia” 
 
 
 
 
 
XIV.1. Pierwsze spotkanie 
 
 
Tekst 
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AIPN BU 02014/41, Raport z rozmowy z KO krypt. „Zebu”, Warszawa 14 IX 1988, k. 54-58. 
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Legenda do raportu 
 
Wszystkie podkreślenia w tekście są dwóch autorów: wicedyrektora Dep. I,  Cz. Jackowskiego (czarny 
tusz) i funkcjonariusza Wydz. III Dep. I, S. Karłowicza (niebieski tusz). Wpisów na marginesie dokonał 
Cz. Jackowski. 
 
Wpis odręczny na górze dokumentu po lewej:  
»Zgadzam się z wnioskami. 
Zebu wymaga taktownego traktowania, uważam, że oficer temu 
sprostał. Ta forma może przynieść efekt. 25[albo 15].09.88«. 
Charakter podpisu-parafki wskazuje na Cz. Jackowskiego, wicedyrektora Dep. I MSW. 

 
Wpis odręczny pod dokumentem: 
»Spotkanie przeprowadzone dobrze pod względem merytorycznym. Uzysk inf.[ormacyjny]  
istotny mimo, że była to pierwsza rozmowa. Osiągnięto w pełni zakładane cele spotkania.  
Podzielam wnioski. 15/09 [1988]«. 
Charakter pisma i podpisu-parafki wskazuje na Stanisława Karłowicza z Wydz. III Dep. I. 
 
 
Pełny biogram Leszka Okulskiego 
 
 Leszek Okulski to nazwisko legalizacyjne Leszka Minałto, ur. w 1954 r. Jako dojrzały 
mężczyzna, żonaty od pięciu lat, przez nikogo nie polecany sporządził w lipcu 1983 r. podanie do 
Dyrektora Kadr MSW o przyjęcie go w szeregi SB. Miał za sobą studia historyczne UW oraz pracę 
cenzora w Zespole Widowisk Radia i Telewizji w GUKPiW445. »Do pracy cenzora w Rozgłośni 
Centralnej II Polskiego Radia« zgłosił się w pierwszych dniach trwania stanu wojennego446.  
 Był nieślubnym dzieckiem wychowywanym przez ojczyma, ormowca w swoim zakładzie 
pracy. Z kolei jego ojciec, Aleksander Minatło, to były oficer Wojska Polskiego447. Do zgłoszenia 
akcesu do SB być może przynagliła go sytuacja materialna; zajmował z żoną i dzieckiem jeden pokój 
w małym mieszkaniu matki w Warszawie448.  
 W trakcie standardowej weryfikacji przeszedł między innymi rozmowę z psychologiem, który 
określił jego inteligencję jako przeciętną449. Okazało się również, że na prośbę żony uczestniczył w 
kościelnej ceremonii błogosławieństwa związku w grudniu 1978 r., z czego potem musiał się tłumaczyć 
raportami450. 
 Przyjęcie do pracy w MSW nastąpiło 1 marca 1984 r. wskutek przejścia na mocy porozumienia 
stron między zakładami451. Pracę w organach bezpieczeństwa rozpoczął w Dep. II w Wydz. IV-A. Był 
wtedy kandydatem do PZPR i członkiem PRON452. Niebawem został zakwalifikowany do studium 
podyplomowego wywiadu cywilnego na rok 1984/85 i na tę okoliczność przeniesiono go do Dep. I 

 
445 AIPN BU 003175/1323, t. 1, L. Minałto, Podanie, Warszawa 1 VII 1983, k. 4. 
446 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Insp. Wydz. XIII Dep. III MSW, [nazwisko i podpis nieczytelne], Notatka 
służbowa, Warszawa 18 X 1983, k. 77. 
447 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Kier. Sekcji „B” Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Słupsku, kpt. 
J. Zajicek, Nacz. Wydz. XII Biura „B” MSW, Słupsk 15 VII 1983, k. 73-74. 
448 AIPN BU 003175/1323, t. 1, L. Minałto, Ankieta osobowa, Warszawa 27 VI 1983, k. 13-20. 
449 AIPN BU 003175/1323, t. 1, [Nazwisko i podpis nieczytelne], Krótka charakterystyka psychologiczna, 
Warszawa 1 VIII 1983, k. 27.  
450 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Oświadczenia i Przyrzeczenia składane przy zawieraniu małżeństwa mieszanego, 
Siedlce 9 XI 1978, k. 23. 
451 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, Nacz. Wydz. I Dep. Kadr MSW, 
płk J. Ambreszczuk, Warszawa 5 I 1984, k. 32. 
452 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa 2 XI 1983, k. 86. 
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MSW453. Studium wywiadu ukończył z oceną bardzo dobrą. Intensywnie uczył się języka 
francuskiego454. 
 Będąc zatrudniony w Wydz. III Dep. I, został przymierzony do działań wywiadowczych na 
kierunku francuskim i na tę okoliczność odbył w okresie od sierpnia 1985 r. do lipca 1986 r. praktykę  
w Wydz. VII Dep. II MSW455. Po trzech latach pracy w resorcie uzyskał status funkcjonariusza 
mianowanego i wkrótce zdał resortowy egzamin z języka francuskiego z wynikiem dobrym456. Wtedy 
powierzono mu sprawę Franciszka Ziejki, którą prowadził od 10 IX 1988 do II 1989 r.457 
 W grudniu 1988 r. kierownictwo Wydz. III wniosło do Dyr. Dep. I prośbę o skierowanie go z 
dniem 1 stycznia 1989 r. »na 6-cio miesięczny staż zawodowo-językowy do Ambasady PRL w Paryżu, 
bądź na inny teren francuskojęzyczny«. Ostatecznie wyjechał na dziewięciomiesięczny staż do 
Konsulatu Generalnego w Lille od 6 marca458.  
 W czerwcu 1990 r. wypełnił wniosek o przyjęcie go do służby w UOP, nadmieniając że 
kwalifikacje zawodowe predestynują go do pracy w wywiadzie lub kontrwywiadzie459. Komisja 
Kwalifikacyjna ds. Kadr Centralnych wydała mu następującą opinię: »odpowiada wymogom 
przewidzianym dla funkcjonariusza lub pracownika MSW określonym w ustawie i posiada kwalifikacje 
moralne do pełnienia służby…« (podkreślenie – B.G.)460. W jego esbeckich teczkach nie odnotowano 
kontynuacji tej sprawy. 
 Ta formuła ukazuje, jak zwodnicza była w praktyce zasada „grubej kreski”. Można zrozumieć 
ówczesne położenie państwa polskiego, w którym bez peerelowskiej kadry właściwie niemożliwe było 
zapewnienie ciągłości działania kluczowych instytucji publicznych. Skąd natomiast wzięła się ta 
maniera moralnego namaszczania byłych esbeków – i to w postaci sformalizowanej, z powołaniem się 
na ustawę?   
 
 
Analiza źródłoznawcza i hermeneutyczna 
 
 Wprawdzie centrala wywiadu nakazała rezydenturze „Sekwana” zerwać kontakt z F. Ziejką, po 
tym, jak on sam nie życzył sobie jakiegokolwiek kontaktu z jawnymi przedstawicielami ekspozytury 
dyplomacji w Paryżu, niemniej jednak sama nie zaprzestała prób związania go ze sobą w kraju. Do 
przeprowadzenia z nim rozmowy w Krakowie wydelegowano Leszka Minałto, który co dopiero uzyskał 
status funkcjonariusza mianowanego i znajdował się na dorobku resortowym. 
 Szkoda, że F. Ziejka w uwagach do tekstu prof. P. Franaszka nie odniósł się do tego raportu. 
Być może zlekceważył jego wartość, że względy na zmiksowanie w nim faktów z fikcją. Koncentrował 
się bowiem na paryskim okresie.  
 Nadmienić wypada, że okresowi paryskiemu F. Musiał poświęcił jedynie pięć stron elaboratu 
(w tym połowę tekstu stanowią cytaty z materiałów SB)461. Gdy idzie o ten raport, F. Musiał również 
nie wytężył się i poświęcił mu niespełna półtorej strony elaboratu jako zlepek różnych cytatów z 

 
453 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Karta przeniesienia, Warszawa 28 VII 1984, k. 91. 
454 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Dyplom OKKW Dep. I MSW, Warszawa 13 VII 1985, k. 98-99. 
455 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Nacz. Wydz. VII Dep. II MSW, płk W. Bendarczuk, Opinia za okres 26.08.1985 
– 10.07.1986, Warszawa 10 VII 1986, k. 107-109. 
456 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Wniosek personalny, k. 110; AIPN BU 003175/1323, t. 1, Protokół komisji 
egzaminacyjnej z języka obcego, Warszawa 13 V 1987, k. 112. 
457 AIPN BU 02014/41, Wykaz osób znających sprawę, k. 7. 
458 AIPN BU 003175/1323, t. 1, Zast. nacz. Wydz. III Dep. I MSW, ppłk W. Kasprzak, Raport, Warszawa 12 V 
1988, k. 116; AIPN BU 003175/1323, t. 1, L. Minałto, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, k. 125-126. 
459 AIPN BU 003175/1323, t. 2, L. Minałto, Wniosek, Warszawa 27 VI 1990, k. 2. 
460 460 AIPN BU 003175/1323, t. 2, Komisja Kwalifikacyjna ds. Kadr Centralnych, Opinia, Warszawa [bdd.] VII 
1990, k. 3. 
461 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 84-88. 
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raportu. Oczywiście ukazał F. Ziejkę jako współpracownika wywiadu, ale nie do końca 
dyspozycyjnego462. 
 Bez wątpienia oficer Dep. I przywabił F. Ziejkę na rozmowę, występując z pozycji przykrycia, 
najprawdopodobniej udając pracownika MSZ, zajmującego się polsko-francuską współpracą naukową. 
Zapewne pod pretekstem omówienia spraw związanych z ciągłością lektoratu języka polskiego w 
INALCO, albowiem wokół tej kwestii krążą zapisy korpusu raportu. Ten temat i tryb spotkania 
wyjaśnia swobodne zachowanie się F. Ziejki i podjęcie kilku wątków z tego obszaru.  
 Na pewno nie udałoby się sprowadzić F. Ziejkę na spotkanie pod inną legendą. Gdyby było 
inaczej, oficer nie przeoczyłby tej okoliczności w raporcie. Z drugiej strony Docent nie mógł 
zbojkotować zaproszenia na podsumowujące spotkanie francuskiej przygody, zaproszenia – formalnie 
urzędnika MSZ. Skoncentruję się teraz na niektórych zapisach raportu.  
 Nadmienić należy na wstępie, że treści z luźnej pogawędki wlał L. Minałto w szablon rozmowy 
operacyjnej. Nadmienić również należy, że klimat spotkania jest bardziej czytelny z perspektywy 
ówczesnego kontekstu politycznego; w tym czasie toczyły się wstępne rozmowy, które doprowadziły 
do historycznego kompromisu między stroną społeczną a reżymową. 31 sierpnia doszło do 
historycznego spotkania L. Wałęsy i Cz. Kiszczaka w towarzystwie Stanisława Cioska i bp. Jerzego 
Dąbrowskiego w willi Zawrat w Warszawie. Według informacji Biura Prasowego EP: omawiano 
przesłanki zorganizowania spotkania „okrągłego stołu” i tryb jego odbycia463. 
  Oficer pominął na początku raportu kluczową sprawę: sposobu nawiązania kontaktu. Zgodnie 
z obyczajem esbeckim pomijano w raporcie te fakty, które świadczyły na korzyść figuranta. Stąd od 
razu znajdujemy się w kawiarni „Sukiennice”. W miejsce sposobu umówienia się na spotkanie, 
funkcjonariusz zaznaczył, że nawiązał kontakt w lokalu »zgodnie z raportem ppor. W. Zachowskiego z 
6.09«. Prawdopodobnie to był raport przekazaniowy. W. Zachowski niewątpliwie z ulgą pozbył się 
sprawy k.o. „Zebu”, przekazując ją do prowadzenia młodemu funkcjonariuszowi. Formalne, papierowe 
zdanie i przejęcie nastąpiło 10 września, a więc dwa dni przed rozmową w Krakowie464. Gdyby 
F. Ziejka był faktycznym agentem wywiadu, nastąpiłoby fizyczne przekazanie go „z jednej ręki do 
drugiej”. Udając się na tę rozmowę, L. Minałto obligatoryjnie zapoznał się z zawartością teczki k.o. 
„Zebu”.  
 Mimochodem oficer zdradził jawny tryb przeprowadzenia rozmowy, odnotowując, że 
przekazał rozmówcy pozdrowienia od p. Eugeniusza [Spyry]. Nie posłużył się więc jego pseudonimem 
operacyjnym „Grzegorz”. 
 Na początku rozmowy oficer rozpytał Docenta o aktualną jego pozycję na uczelni oraz naukowe 
plany. Potem F. Ziejka miał przedstawić stan polonistyki we Francji, w tym przede wszystkim w 
INALCO, gdzie przepracował 4 lata. W tym kontekście oficer poczynił wtręt w raporcie, sugerujący 
negatywny stosunek F. Ziejki do postaw prosolidarnościowych nowej emigracji we Francji. Jak to się 
ma do innych raportów, z których wynika, że Docent podzielał poglądy solidarnościowe? 
 W bliskim kontekście tej sprawy znajduje się, przypisana F. Ziejce, negatywna charakterystyka 
pani Włodarczyk, która rzekomo była »nieprzychylna Polsce«. W tym przypadku nieprzychylność 
reżymowi komunistycznemu oficer przewekslował na nieprzychylność Polsce. Ta osoba nie 
utrzymywała »żadnych kontaktów z osobami z Polski określając ich mianem „reżimowców”«. 
Spotkałem się w latach osiemdziesiątych z podobnymi ocenami Polonii z tzw. starej emigracji w 
odniesieniu do przybyszów z kraju. Przedstawiciele starej emigracji z reguły byli bezkompromisowo 
antykomunistyczni i każdego Polaka przybywającego z PRL nie darzyli zaufaniem. Na podobne 

 
462 J.w., s. 89-90. 
463 Informacja Biura Prasowego Episkopatu Polski o przygotowaniach do „okrągłego stołu”, Warszawa 31 VIII 
1988, s. 586-587, w: P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 
3: lata 1975-89, Poznań 1996. 
464 AIPN BU 02014/41, Wykaz osób znających sprawę, k. 7. 
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traktowanie ze strony tej grupy Polonii skarżył się Prymas Wyszyński. Nic więc dziwnego, że F. Ziejka 
spotkał się z podobnymi postawami oficjalnie jako delegat naukowy instytucji będącej, w postrzeganiu 
tej grupy Polaków, przedłużeniem reżymu PRL. 
 Spośród charakterystyk osób, które rzekomo F. Ziejka przekazał ustnie, dwie już przewinęły 
się w poprzednim raporcie z 12 marca 1988 r. i do nich się ustosunkowałem. O inne osoby zapewne 
oficer sam zagadnął, bo pojawiają się znienacka, ale esbeckim zwyczajem pominął swoje pytania, by 
wypowiedzi F. Ziejki przybrały charakter samorzutnego donosu. 
 Bałamutnie funkcjonariusz zaznaczył: »W trakcie rozmowy przewijała się kwestia stosunku 
naszej Służby do „Zebu”«. W świetle dotychczasowej postawy F. Ziejki, najtrafniej 
scharakteryzowanej w ostatnim raporcie, oficer na spotkaniu nie mógł w ogóle podjąć kwestii stosunku 
do SB, bo F. Ziejka zakończyłby spotkanie. Nasza służba w raporcie została więc użyta jako ekwiwalent 
służb jawnych instytucji PRL. 
 Kolejny raz F. Ziejka podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko: służy jedynie radą 
przedstawicielom oficjalnych instytucji PRL w sprawach naukowych w ograniczonym zakresie. 
Dowodem na to było przekazanie »w Paryżu Furmańskiemu kilka egzemplarzy informatora INALCO«. 
F. Ziejka przekazał oficjalny informator Instytutu oficjalnemu przedstawicielowi PRL, a nie 
funkcjonariuszowi tajnych służb w trybie konspiracyjnym – jak to powinien uczynić jako agent 
wywiadu. Przez wtręt: »Liczył, że tą drogą dotrze on również do nas« – oficer kontynuuje imaginacyjną 
kreację. W rzeczy samej F. Zejka mógł liczyć na to, że jeden egzemplarz INALCO dotrze do MSZ w 
Warszawie za pośrednictwem poczty dyplomatycznej. Papierowa kreacja L. Okulskiego odsłania nam 
kuchnię esbeckiej machinacji.  
 F. Ziejka zdradził oficerowi nagabywanie go przez, prawdopodobnie, oficera kontrwywiadu 
francuskiego wiosną 1988 r. (zapewne na jego zapytanie). Nic w tym dziwnego, bowiem służby 
francuskie obejmowały standardową opieką operacyjną lektorów polskich we Francji, licząc się z tym, 
że mogą być oni agentami służb komunistycznych PRL. Na to dictum F. Ziejki prawdopodobnie oficer 
zareagował pytaniem, czy oczekuje pomocy od rządu polskiego w tym względzie, jako że jeszcze 
wracał do Paryża. Na co ten odrzekł: »Nie potrzebuje on od nas pomocy«. Stworzono z tego przekaz ze 
sugestią, że nie potrzebuje pomocy od SB. 
 Wymiana spostrzeżeń na temat prof. W. Skrzydło odnotowana w raporcie, uzupełniła portret 
Profesora.  
 L. Minałto musiał sprawić dobre wrażenie na F. Ziejce, skoro ten przystał na jego propozycję 
kolejnej rozmowy o polonistyce we Francji po powrocie z Paryża, po uprzednim umówieniu się przez 
telefon. Ponadto, jeśli pracownik UJ zamierzał awansować w administracji naukowej UJ i robić dalszą 
karierę w nauce, to nie mógł nadwerężać stosunków z jawnymi przedstawicielami władz PRL. Po 
trzecie, po spotkaniu L. Wałęsy z Cz. Kiszczakiem 31 sierpnia 1988 r., w odczuciu społecznym nastąpił 
wielki przełom. Pamiętam dobrze ten nastrój ogólnonarodowej ulgi i nadziei na kompromis 
społeczno-polityczny. 
 W uwagach i wnioskach oficer przedłożył sumaryczną porcję matactwa. Np. w tym miejscu: 
»Kontakt z wywiadem traktuje  w kategoriach „konsultacji”. Nie ma świadomości współpracownika 
realizującego zadania służby. Mimo to orientuje się co i jakie sprawy interesują nas z operacyjnego 
punktu widzenia«. L. Minałto przetransponował kontakt administracyjny z płaszczyzny jawnej z 
urzędnikiem państwowym na kontakt z funkcjonariuszem wywiadu na płaszczyźnie konspiracyjnej.  
 O satyrę ociera się stwierdzenie esbeka, że F. Ziejka nie ma świadomości współpracownika… 
(jest to odmiana wpisu „Gastona” na raporcie z 12 marca: »był on nieświadom roli jaką miał spełniać i 
tego, czego oczekujemy od niego«). Cierpliwy papier przyjął i takie pustosłowie: »Dotychczas 
wykorzystywany do uzyskiwania naprowadzeń kwestię tę uznaje za najważniejszą, ale informacje 
przekazuje selektywnie (przykład wojskowych i pracownicy MSZ zatrudnionej w Ambasadzie Francji w 
W-wie)«. 
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 Warto na koniec przytoczyć ostatni wątek z uwag w raporcie: »Informacje o absolwentach 
INALCO proponuję przekazać do Dep. II MSW. Sprawę następczyni „Zebu” uważam za interesującą. 
Bliższe dane na jej temat w załączonej notatce. Wg. Inspektoratu I w Krakowie interesował się nią 
Wydz. X Dep. I MSW. Dalszego pogłębionego rozpoznania wymaga kadra zatrudniona w Sekcji polskiej 
INALCO«. Oficer proponuje przekazać Dep. II te informacje, które dotyczą absolwentów INALCO 
przymierzanych do pracy w instytucjach francuskich w Polsce.  
 Następczynią F. Ziejki miała być w INALCO dr Grażyna Królikiewicz z UJ. Bliższe dane na 
jej temat oficer przekazał w notatce załączonej do raportu. Gdyby te dane zaczerpnął od F. Ziejki, 
bezapelacyjnie znalazłyby się w jego ustach w notatce. Dane te mógł zgromadzić Inspektorat I, który 
pracował w Krakowie na rzecz Dep. I. Zebrał je na okoliczność jej wyjazdu do Paryża w charakterze 
nauczyciela języka polskiego. 
 Nie mogło zabraknąć w raporcie informacji o ustaleniu sposobu nawiązania łączności na 
przyszłość. »Mam do niego telefonować do domu«. Z faktycznym agentem ustalano łączność 
obustronną: zwyczajną i nadzwyczajną. Sposób łączności miał gwarantować konspirację kontaktu. 
Kontakt na telefon domowy nie gwarantował tego. Pośrednio oficer przyznaje, że będzie nawiązywać 
z F. Ziejką kontakt w trybie jawnym, z pozycji przykrycia pracownika urzędu państwowego. 
 Oficerowi chodziło o jedną rozmowę w październiku, a nie o regularny kontakt operacyjny – o 
którą, nota bene, poprosił. F. Ziejka zgodził się na nią, a konkretnie: »Wyraził zgodę na 
przekonsultowanie spraw związanych z wykorzystaniem dla naszego kraju możliwości INALCO«. (a 
nie: dla naszej służby!). W jakim charakterze występować będzie wtedy F. Ziejka? Od 1 października 
był wicedyrektorem Instytutu Polonistyki odpowiedzialnym za współpracę z INALCO (o tym oficer 
wspomni w raporcie z drugiej rozmowy w listopadzie).  
 W przeciwieństwie do rezydentury „Sekwana”, która uwolniła się od beznadziejnego przymusu 
skradania się do F. Ziejki, Wydział III wraz kierownictwem Dep. I postanowili podtrzymać fikcję 
operacyjną, a to wyłania się z treści ich odręcznych wpisów. Dlaczego? SB coraz bardziej popadała w 
stan atrofii po trzeciej wizycie papieża Jana Pawła II do kraju w 1987 r., więc nie pozostało jej nic 
innego, jak zmiana podejścia do faktów statystycznych w obliczu większego oporu materii społecznej. 
W tej sytuacji odpowiedzią na nierealne oczekiwania operacyjne kierownictw pionów operacyjnych SB 
było zjawisko pielęgnowania pozorowanych rejestracji. Ta zmiana podejścia dostrzegalna jest również 
a może przede wszystkim we wpisie wicedyrektora Dep. I, Cz. Jackowskiego.  
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XIV.2. Drugie i ostatnie spotkanie 
 
 
Tekst  
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AIPN BU 02014/41, Insp. Wydz. III Dep. I, por. L. Okulski, Raport z kolejnego spotkania z KO 
„Zebu”, Warszawa 7 XI 1988, k. 60-62. 
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Legenda do raportu 
 
Wszystkie podkreślenia w tekście, wpisy na marginesie i dokumencie są dwóch autorów: zast. nacz. 
Wydz. III Dep. I,  Waldemara Markiewicza (czarny tusz) i funkcjonariusza Wydz. III Dep. I, Stanisława 
Karłowicza (niebieski tusz). 
 
Wpis odręczny u góry dokumentu po lewej stronie: 
Zgadzam się z uwagą t.[owarzysza] Karłowicza.  
„Z”.[ebu] należy przekazać na kontakt do Krakowa. 9/11/88. 
 Charakter pisma i podpisu-parafki wskazuje na zast. nacz. Wydz. III, Waldemara Markiewicza. 
 
Wpisy odręczne na dole dokumentu. 
Pierwszy wpis: 
Po wstępnej kontroli operacyjnej „Zebu” (W, PT) proponuję przekazać  
go pod „nadzór” w.[ydziału] II w Krakowie. 
Szczegółową notatkę nt. Galleta pr.[oszę] przek.[azać] Dep. II. 8/11/88. 
Charakter pisma i podpisu-parafki wskazuje na funkcjonariusza Wydz. III,  Stanisława Karłowicza. 
Drugi wpis: 
Może zainteresować się osobą Bogusława Bieli? 
Charakter pisma i podpisu-parafki wskazuje na zast. nacz. Wydz. III, Waldemara Markiewicza. 
 
 
Funkcjonariusze w raporcie i resorcie 
 
 W raporcie pojawia się pod własnym nazwiskiem Waldemar Markiewicz jako zast. nacz. 
Wydz. III, znany nam wcześniej jako Waldemar Lisicki. Brak jest natomiast w raporcie k.o. „Zebu” 
śladu po nowym naczelniku – Macieju Dubielu, który zapewne monitorował tę sprawę. Pojawi się jego 
podpis na dokumencie zamykającym sprawę k.o. „Zebu’. Najpierw nakreślimy jego sylwetkę.  
 Maciej Dubiel ur. w 1944 r. podanie o przyjęcie do SB złożył w kwietniu 1967 r. do Dyrektora 
Dep. Kadr MSW. Kończył wtedy studia i pracę magisterską z zakresu kryminalistyki na Wydziale 
Prawa UW465. Pracę w resorcie rozpoczął 12 grudnia w Wydz. II Biura Dochodzeniowo-Śledczego KG 
MO466. W czasie wydarzeń marcowych 1968 r. »brał bezpośredni udział w prowadzeniu dochodzeń 
przeciwko winnym« a w kwietniu został kandydatem PZPR467.  
 W sierpniu 1973 r. przeniesiono go do dyspozycji Dep. Kadr MSW i skierowano na roczne 
studium wywiadu cywilnego468. Po nim został rekomendowany do pracy operacyjnej na odcinku NATO 
lub Watykanu469. Zatrudniony został w Wydziale VI, który zajmował się rozpracowywaniem tych 
instytucji (przekształcony później w Wydz. III)470. 

 
465 AIPN BU 003088/187, t. 1, M. Dubiel, Podanie, Warszawa 3 IV 1967, k. 9. Magisterkę obronił w grudniu 
1967 r., AIPN BU 003088/187, t. 1, Kierownik Dziekanatu Wydz. Prawa UW, mgr R. Klaus, Zaświadczenie, 
Warszawa 7 XII 1967, k. 30. 
466 AIPN BU 003088/187, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa 29 XI 1968, k. 126. 
467 AIPN BU 003088/187, t. 1, Nacz. Wydz. OO Biura Dochodzeniowo-Śledczego KG MO, mjr S. Szczepaniak, 
Opinia służbowa, Warszawa 9 I 1969, k. 127. 
468 AIPN BU 003088/187, t. 1, Karta przeniesienia, Warszawa 23 VIII 1973, k. 139-140. 
469 AIPN BU 003088/187, t. 1, Arkusz oceny kwalifikacyjnej absolwenta, Warszawa 10 VII 1974, k. 148-154. 
470 AIPN BU 003088/187, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Osek, Wniosek personalny, Warszawa 19 VII 1974, k. 
155. 
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 W 1976 r. delegowano został do rezydentury wywiadu w Rzymie pod przykryciem II sekretarza 
ambasady PRL471. Powrócił z misji 11 listopada 1980 r.472 Niebawem, 13 marca 1981 r., mianowano 
go zast. nacz. Wydz. XVII Dep. I473.  
 W 1984 r. powrócił do Rzymu, ale już w charakterze rezydenta rezydentury pod przykryciem I 
sekretarza ambasady PRL474. Na tym stanowisku przetrwał dwie podwójne kadencje i wrócił do kraju 
we wrześniu 1988 r.475 Niemal natychmiast, 1 października, powierzono mu stanowisko nacz. Wydz. 
III Dep. I476. Wówczas w zakresie jego funkcji znalazła się sprawa F. Ziejki. 
 Waldemar Markiewicz / Lisicki pierwszy raz zetknął się ze sprawą F. Ziejki w sierpniu 1983 
r. jako kierownik »Zespołu NATO« i miał nad nią bezpośredni nadzór do marca 1985 r.; wtedy rozpoczął 
przygotowania do misji wywiadowczej w Grecji.  
 Pracował pod przykryciem I sekretarza ambasady PRL w Atenach477 od 1 sierpnia 1985 r.478, 
pełniąc funkcję kierownika punktu operacyjnego wywiadu479. Posługiwał się kryptonimem 
„Kronos”480. Ówczesny ambasador, J. Tejchma, został powiadomiony szyfrogramem przez Dyr. Dep. 
I o wywiadowczej misji „Kronosa”481. 
 Rok później stał się stroną konfliktu. Pracownik ambasady Aniołek Zygmunt sporządził na 
niego notatkę dla Dep. Kadr i Szkolenia MSZ. Stwierdził w niej, że w następstwie zajęcia negatywnego 
stanowiska w sprawie opłacania przez skarb państwa szkoły francuskiej dla 6-letniej córki 
W. Markiewicza, spotkał się »z pogróżkami i szantażem« z jego strony. W dniach 4 i 5 XI 1986 r. esbek 
miał mu oświadczyć: »o ile nie przestanę bruździć w sprawie szkoły francuskiej jego córki, to mnie 
spotka ten sam los co Szafrańca (?) (b. radca Ambasady), a mojego syna Marka zniszczy, dodając iż 
sprawa szkoły francuskiej dla córki jest dla niego sprawą życia i śmierci«482. 
 Ten epizod był jednym z powodów przedterminowego odwołania go z Aten483. W kluczowym 
raporcie odnotowano między innymi: »W zatargach z pracownikami placówki ujawnił się jego 
konfliktowy charakter i apodyktyczność, zdekonspirował się w środowisku jako oficer MSW. Mjr 
W. Markiewicz nie wyciągnął wniosków z poprzednio prowadzonych z nim rozmów oraz nie wykonuje 
zaleceń Centrali wykazując tym samym niedojrzałość do pełnienia samodzielnej i odpowiedzialnej 
funkcji«484. W innym raporcie wyartykułowano listę szczegółowych zarzutów: zabranie z ambasady do 
swego mieszkania dywanu i obrazu; (…) brak wykazywania wpływów za czynności konsularne w innych 
walutach (w tym dolary) w wyniku przejęcia otwierania poczty… przez żonę mjr W. Markiewicza…; 

 
471 AIPN BU 003088/187, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 30 VI 1976, k. 160. 
472 AIPN BU 003088/187, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk T. Piwiński, Informacja, Warszawa 19 XI 1980, k. 
172. 
473 AIPN BU 003088/187, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 16 X 
1981, k. 176. 
474 AIPN BU 003088/187, t. 1,  Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 3 X 1983, k. 187. 
475 AIPN BU 003088/187, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 20 IX 1988, k. 
192. 
476 AIPN BU 003088/187, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 23 IX 
1988, k. 199. 
477 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk S. Rączka, Wniosek, Warszawa 18 IX 
1985, k. 186. 
478 AIPN BU 2974/822, Minister MSZ [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 19 VII 1985, k. 25. 
479 AIPN BU 3246/495, Szyfrogram nr 3598, Warszawa 12 IX 1985, k. 35. 
480 AIPN BU 3246/495, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 12 IX 1985, k. 
5-6. 
481 AIPN BU 2974/822, Sarewicz, Szyfrogram nr 3590 z 12.09.85, k. 33. 
482 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Z. Aniołek, Notatka, Warszawa 21 XI 1986, k. 189.  
483 AIPN BU 3246/495, Płk S. Bejm, Notatka dot. Kierownika Punktu Operacyjnego w Atenach mjr. 
W. Markiewicza ps. „Kronos”, Warszawa 29 I 1988, k. 40-42. 
484 AIPN BU 3246/495, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Raport, Warszawa 8 II 1988, k. 
37. 
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sprowadzanie bez cła, na podstawie zwolnień celnych greckiego MSZ sprzętu elektronicznego, który 
miał sprzedać na rynku greckim…485. 
 Również inwentarz jego operacyjnych trofeów za okres pracy w Atenach nie przedstawiał się 
imponująco. Wykaz zawiera dwóch agentów, dwa kontakty operacyjne i aż 7 figurantów-kandydatów 
na informatorów wywiadu486. 
 Ze stanowiska I sekretarza ambasady został odwołany z dniem 31 sierpnia 1988 r.487. Po 
powrocie do kraju do 30 września wykorzystywał urlop wypoczynkowy488. Zarzuty dyplomatów 
ateńskich nie miały jednak negatywnego przełożenia na jego esbecką ścieżkę kariery i po urlopie 
awansowano go na stanowisko zast. nacz. Wydz. III Dep. I z dniem 10 października 1988 r.489 
W zakresie jego nadzoru z racji pełnionej funkcji znalazła się sprawa F. Ziejki.  
 
 
Uwagi do raportu 
 
 Do drugiego i ostatniego spotkania z F. Ziejką oficer wywiadu doprowadził 3 listopada 1988 r. 
Spotkanie odbyło się w zupełnie innej atmosferze społecznej i politycznej niż poprzednie. 
29 października premier Mieczysław Rakowski zamknął prowokacyjnie Stocznię Gdańską. 
Spowodowało to oburzenie opinii światowej. Episkopat Polski zareagował oświadczeniem. 
Przygotowany okrągły stół został zdemontowany. Dla strony społecznej był to sygnał, że twardogłowi 
w obozie władzy chcą dyktować warunki kompromisu.  
 Oficer nie zaznaczył na wstępie notatki, z czyjej inicjatywy odbyło się spotkanie. Z treści 
raportu można wywnioskować, że z inicjatywy oficera wywiadu (»Numer do Warszawy był mu 
podawany i przypominany kilkakrotnie – nigdy jednak nie obiecywał, że będzie dzwonił«). W postępie 
dalszej narracji wyjaśni się, jaka dodatkowa okoliczność miała wpływ na to, że oficer „wywołał” 
spotkanie z F. Ziejką na początku listopada. 
 Rozmowa została  przeprowadzona »w przyjętej na poprzednim spotkaniu 12.09. br. konwencji 
konsultacji« – czyli z pozycji przykrycia. Poprzednia była sondażowa.  
 Udając urzędnika, W. Markiewicz / Lisicki konsultował wykorzystanie INALCO dla 
współpracy polsko-francuskiej na płaszczyźnie naukowo-kulturalnej. Esbek dysponował oficjalnym 
informatorem INALCO. Gdyby ten informator dostarczył mu F. Ziejka – niechybnie by ten fakt 
podkreśliłby w raporcie. 
 Wymiana zdań toczyła się wokół dwóch spraw: rekrutacji wykładowców do INALCO i 
sposobu oceniania studentów; spotkania F. Ziejki z Gillesem Galletem w Krakowie 8 października, 
attaché wojskowym ambasady francuskiej w Warszawie. 
 Kwestię rekrutacji funkcjonariusz wprowadził takim stwierdzeniem: »Głównym tematem 
rozmowy był system kontroli jakiemu poddawani są lektorzy« INALCO. Tymi słowy, uciekając się do 
esbeckiego bełkotu, oficer usiłował wtłoczyć treść oficjalnej rozmowy w ramy raportu operacyjnego. 
Inną esbecką sztuczkę odsłania taki komunikat: »Innych osób z personelu administracyjnego „Zebu” 
nie znał, w tym nie zetknął się z M. Benassi«. O tego urzędnika został F. Ziejka zagadnięty, ale treść 
pytania wyparowała z raportu.  
 Interesująco przedstawia się druga kwestia z raportu. F. Musiał, o którym czytelnik tej 
monografii już mógł zapomnieć, tak odniósł się do niej: »Atmosfera spotkania zmieniła się, gdy wyszło 

 
485 AIPN BU 2974/822, Płk S. Bejm, Notatka dot. Kierownika PO w Atenach mjr. W. Markiewicza ps. „Kronos”, 
Warszawa 29 I 1988, k. 38-40. 
486 AIPN BU 3246/495, Wykaz obsługiwanych lub znanych współpracowników wywiadu, k. 33. 
487 AIPN BU 2974/822, Podsekretarz Stanu MSZ [podpis nieczytelny], Akt odwołania, Warszawa 31 VIII 1988, 
k. 47. 
488 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Informacja, Warszawa 20 
IX 1988, k. 191.  
489 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 3 X 1988, 
k. 197. 
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na jaw, że filolog miał się kontaktować z zastępcą attaché wojskowego ambasady francuskiej w 
Warszawie, a także z poleconymi przez niego trzema francuskimi stażystkami, nie informując o tym 
Departamentu I«490. Niby dlaczego F. Ziejka miał informować Dep. I o spotkaniu z Francuzem? 
Przecież nie był agentem wywiadu! I nie miał pojęcia, co to jest Departament I, i czym on się para! 
Ponadto F. Ziejka spotkał się z Gillesem Galletem towarzysko jako ze swoim byłym studentem w 
INALCO.  
 
 
Sprawa Gillesa Galleta 
 

a. Tekst wyciągu ze spotkania z „Greckim” 
  

 
490 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 90. 
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AIPN BU 02014/41, Mjr S. Karłowicz, Wyciąg z raportu dot. spotkania ag krypt. „Grecki” z dnia 
6.10.88., Warszawa 24 X 1988, k. 59. 
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b. Uwagi źródłoznawcze na marginesie wyciągu 
 
 Wywiad cywilny PRL dopiero 24 października sporządził wyciąg z doniesienia agenturalnego 
„Greckiego” odebranego od niego 6 października przez oficerów kontrwywiadu. Departament I 
otrzymał raport ze spotkania z „Greckim” 19 października 1988 r.491 
 Kim był „Grecki”? To zwerbowany latem 1979 r. przez kontrwywiad na podstawie przymusu 
(materiały kompromitujące) ówczesny attaché wojskowy ambasady francuskiej – płk Ludwik Woloch, 
Francuz polskiego pochodzenia492. Po wyjeździe do Francji pod koniec 1979 r. został przekazany Dep. 
I, konkretnie Wydz. III. Był „na kontakcie” E. Spyry do momentu wyjazdu oficera do Brazylii. Od 
1985 r. w spotkaniach z nim brali udział również oficerowie Dep. II493. L. Woloch poznał F. Ziejkę w 
trakcie studiów arabistyki w Paryżu, gdy ten wykładał język polski w INALCO494.  
 „Grecki” już w 1986 r. doniósł SB, że Gilles Gallet rozpoczął naukę języka polskiego, 
ponieważ przygotowywał się do objęcia stanowiska attaché wojskowego w Warszawie495. „Grecki” 
także poinformował: »Uczęszczał [Gilles Gallet] również na wykłady w Instytucie Studiów 
Wschodnich« [INALCO]496 prowadzone przez F. Ziejkę. Podczas spotkania 6 października „Grecki” 
stwierdził: »W sierpniu br. przyjechał do Polski, (szkolony przez oficerów DGSE), mjr Gilles Gallet, 
który odbywa roczny staż w attachacie wojskowym placówki francuskiej w Warszawie. Źródło ocenia 
G. Galleta jako oficera wywiadu dobrze przygotowanego do pracy w Polsce, niemniej zwraca nam 
uwagę, iż słabym jego punktem są kobiety«497.  
 W raporcie „Greckiego” z 6 października zanotowano jeszcze inną interesującą wypowiedź: 
»W ostatnim okresie pion wojskowy DGSE uzyskuje z Krakowa relacje kilku informatorów z 
południowych terenów Polski. Przekazując powyższe, źródło [„Grecki”] wskazywało na osobę konsula 
generalnego Francji w Krakowie, który ma być niezwykle aktywny w nawiązywaniu i utrzymywaniu 
kontaktów z obyw.[atelami] polskimi«498.  
 Ten cytat tworzy najlepszy kontekst do rozumienia fragmentu z raportu dot. spotkania z 
F. Ziejką 3 listopada: »Nie orientował się również czy Francuz [G. Gallet] odwiedzał Konsulat w 
Krakowie. Sam tam nigdy nie bywał. Sprawy służbowe zawsze miał załatwiać przez uczelnię«. Oficer 
zagadnął Docenta o wiedzę odnośnie do ewentualnego kontaktu G. Galleta z Konsulatem francuskim 
w Krakowie, albowiem w ten sposób sondował, czy przypadkiem F. Ziejka nie jest jednym ze źródeł 
konsula. F. Ziejka nie orientując się w grze operacyjnej, powiedział zgodnie z prawdą, że w Konsulacie 
nigdy nie bywał, gdyż sprawy wizy były załatwiane przez UJ, podobnie jak sprawy paszportowe 
(przytaczałem na tę okoliczność dokumenty z teczki paszportowej w kilku miejscach tej książki). 
 Wyciąg z raportu „Greckiego” z powyższymi dodatkami z niego zaczerpniętymi unaocznia 
nam dwie kwestie: genezę informacji o konkretnych osobach w raporcie ze spotkania z F. Ziejką; 
sposób kreacji esbeckiej, imputującej F. Ziejce przekazywanie danych, które następnie zostały 
wyprofilowane tak, aby go obciążały. O tym, że funkcjonariusze wywiadu francuskiego interesowali 

 
491 AIPN BU 003195/970, Płk Z. Daroszewski, płk W. Bednarczuk, Raport dot. spotkania z ag. ps. „Grecki”, 
Warszawa 6 X 1988, k. 144-156 (k. 144). 
492 AIPN BU 003195/970, Umowa zawarta pomiędzy Centralą Polskiego Wywiadu a ppłk. L. Wolochem dnia 23 
X 1979 r. w Warszawie, Warszawa 23 X 1979, k. 23-27. 
493 AIPN 2333/280, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Dyr. Dep. II MSW, płk J. Sereda. Dot. przekazania 
na dalszy kontakt t.w. „Grecki” – „Achilles”, Warszawa 27 VII 1987, k. 91-92. 
494 AIPN BU 003195/970, Zast. nacz. Wydz. III Dep. I, płk E. Spyra, Raport dot. spotkania z ag. ps. „Grecki”, 
Warszawa 22 VIII 1985, k. 110-121 (k. 116). 
495 AIPN BU 003195/970, Nacz. Wydz. III Dep. I, płk E. Spyra, Raport dot. spotkania z ag. ps. „Grecki” w 
dniu 26.09.1986 r., Warszawa [bdd.] X 1986, k. 122-129 (k. 126). 
496 AIPN BU 003195/970, Płk E. Spyra, Raport dot. spotkania z ag. ps. „Grecki” w dniu 26.09.1987 r., 
Warszawa 29 IX 1987, k. 130-136 (k. 134). 
497 AIPN BU 003195/970, Płk Z. Daroszewski, płk W. Bednarczuk, Raport dot. spotkania z ag. ps. „Grecki”, 
Warszawa 6 X 1988, k. 144-156 (k. 150). 
498 AIPN BU 003195/970, Płk Z. Daroszewski, płk W. Bednarczuk, Raport dot. spotkania z ag. ps. „Grecki”, 
Warszawa 6 X 1988, k. 144-156 (k. 151). 



163 
 

się trzeba osobami: Królikiewicz, Nowotny i Biela, wywiad cywilny dowiedział się z lektury raportu 
„Greckiego” po spotkaniu z nim w październiku. Jako że z ramienia Dep. I „Greckiego” prowadził 
Wydz. III, który wydelegował L. Okulskiego / Minałto do rozmów z F. Ziejką, toteż L. Okulski 
odpowiednio przygotowany, sondował F. Ziejkę odnośnie do tych osób. 
 
 
Konkluzja 
 
 Leszek Okulski / Minałto drugi raport sporządził w takiej konwencji, by nie pozbywać się 
wykreowanego agenta. W okresie wchodzenia SB w stan stagnacji, każda „dusza”, nawet martwa, 
była drogocenna. Poprzez uwagę o »ograniczonej dyspozycji źródła«, otwierał sobie przestrzeń 
kontynuacji kontaktu, w której będzie usiłował stosować środki dyscyplinujące „źródło”. W tym 
kierunku zmierza następne dopowiedzenie: »W sprawie dalszych kontaktów z naszą służbą, stosunku 
do współpracy, „Zebu” poinformował, iż chce zachować pozycję neutralną. Nie odmawia spotkań, 
składania wyjaśnień czy udzielania konsultacji. Nie chciałby jednak być wprowadzany w „nasze 
sprawy”«. Otóż F. Ziejka postanowił zachować pozycję neutralną – nie w stosunku do oczekiwań 
wywiadu, ale w stosunku do „nadzwyczajnych” zainteresowań urzędnika centralnego urzędu 
administracyjnego. W związku z tymi nadzwyczajnymi zainteresowaniami odmawiał spotkań, 
składania wyjaśnień czy udzielania konsultacji. Nie przyzwalał na wprowadzanie go w takie sprawy 
w przyszłości i nie miał najmniejszej ochoty, by zdawać relację z towarzyskich spotkań pod jakiś 
„alarmowy” numer telefonu. 
 Dlaczego centrala wywiadu w tym właśnie momencie zrezygnowała z dalszego prowadzenia 
fikcji operacyjnej k.o. „Zebu”? Przemawiał za tym bilans operacyjny. F. Ziejka nie wchodził w żadną 
kategorię osobowego źródła informacji wywiadu. Np. nie podał nazwisk stażystek francuskich a po 
ich dane personalne odesłał L. Okulskiego do dziekanatu Wydziału Polonistyki. F. Ziejka nie wiedział, 
że kontaktował się z funkcjonariuszami SB, albowiem występowali wobec niego z pozycji przykrycia. 
Nigdy nie wychodził z inicjatywą jakichkolwiek spotkań z kimkolwiek z przedstawiciel reżymu. Przez 
kilka następnych lat nie zamierzał wyjeżdżać z kraju. Wywiad stanął kolejny raz przed dylematem: 
ujawnić się wobec F. Ziejki z wielkim ryzykiem dekonspiracji albo zamknąć jego sprawę. Wybrano 
drugie rozwiązanie. 
 Lecz w tej sytuacji postanowiono najpierw poddać go wstępnej kontroli operacyjnej w Wydz. 
„W” i „PT” w Krakowie. Pion „W” zajmował się przeglądaniem korespondencji. Natomiast 
podsłuchem telefonicznym (PT) zajmował się pion techniki (T). Po tej wstępnej kontroli miał być 
przekazany pod rozpracowanie operacyjne Wydziału II SB w Krakowie, czyli pionu kontrwywiadu. Z 
„tajnego informatora wywiadu” stanie się przedmiotem rozpracowywania przez kontrwywiad jako 
osoba podejrzana. 
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XV. Zamknięcie sprawy krypt. „Zebu” 
 
 
 
 
 
Teksty 
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AIPN BU 02014/41, Por. L. Okulski, Postanowienie o zakończeniu i przekazaniu sprawy do archiwum 
Dep. I, Warszawa 17 II 1989, k. 64-65. 
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AIPN BU 02014/41, Insp. por. L. Okulski, Notatka dot. wydatków funduszu operacyjnego w sprawie 
kryptonim „Zebu” nr rej. 12470, Warszawa 17 II 1989, k. 63. 
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Uwagi źródłoznawcze 
 
 
 Zanim Stanisław Karłowicz poczynił na raporcie L. Okulskiego / Minałto wpis odręczny tej 
treści: »Po wstępnej kontroli operacyjnej „Zebu” (W, PT) proponuję przekazać go pod „nadzór” 
w.[ydziału] II w Krakowie«, pod koniec października kierownictwo Wydz. III Dep. I wszczęło 
procedurę założenia podsłuchu na numerze telefonu domowego F. Ziejki na podstawie raportu 
„Greckiego” z 6 października.  
 Formalne pismo w tej sprawie sporządził 26 października zast. nacz. Wyd. III Dep. I, 
W. Markiewicz, do Inspektoratu I SB w Krakowie. A więc jeszcze przed spotkaniem oficera wywiadu 
z F. Ziejką 3 listopada. Lecz dopiero 4 listopada, czyli po spotkaniu w Krakowie, sprawę przekazano 
do realizacji, co wynika z wpisu odręcznego nacz. Wydz. III Dep. I, Macieja Dubiela na piśmie 
przygotowanym 26 października: »W dniu 4.11.88 przekazałem do realizacji zatwierdzone zadanie na 
P.T. na okres 5.11.-4.12.88 r. z celem na wstępie ustalenia kontaktów figuranta w mieście, w kraju i za 
granicą«499. Sprawę tę dalej prowadził L. Okulski/Minałto. 
 W materiałach zdeponowanych w IPN zachowały się cztery pisma przewodnie do 
komunikatów z podsłuchu telefonicznego, czemu nadano krypt. „Faza”500. Brak jest natomiast 
załączonych pięciu komunikatów, które zapewne były raportami z podsłuchu (z: 10; 16; 21 XI oraz 9 i 
10 XII). Materiały operacyjne z Wydz. T z Krakowa były kierowane do nacz. Wydz. III Dep. I, ppłk. 
M. Dubiela501. Następnie wraz ze sprawą k.o. „Zebu” zostały złożone w archiwum Dep. I MSW502. 
 Postanowienie o zakończeniu i przekazaniu sprawy k.o. „Zebu” do archiwum Dep. I MSW 
L. Okulski / Minałto, jak to wynika z właściwości dokumentu, sporządził 17 lutego 1989 r., w czasie 
trwania obrad „Okrągłego Stołu”. Mistyfikację operacyjną krypt. k.o. „Zebu” domyka pokrętne 
uzasadnienie. Ale pod datą 16 lutego (!) dokument zatwierdzili: zast. nacz. Wydz. III Dep. I, mjr 
W. Markiewicz oraz nacz. Wydz. III Dep. I, mjr M. Dubiel (identyfikacja osoby na podstawie 
charakteru jego pisma). Archiwum przyjęło sprawę 20 lutego 1989 r. Akta sprawy zmikrofilmowano w 
tym samym dniu503. 
 Również 17 lutego 1989 r. L. Okulski wypełnił formularz dot. wydatków z funduszu 
operacyjnego. W trakcie realizacji sprawy k.o. „Zebu” z kasy państwowej wydano 2 270 zł oraz 7548 
eskudów portugalskich504. Gdy idzie o kwotę wydaną w złotówkach, należy wziąć pod uwagę 
galopującą inflację od 1982 r. W 1988 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 53 000 zł.  
 Kwotę w eskudach E. Spyra wypłacił z funduszu operacyjnego ambasady PRL w Lizbonie. 
Według ustaleń F. Musiała kwota 7548 eskudów w 1980 r. stanowiła równowartość 168 dolarów USA. 
W związku z powyższym wysnuł wniosek, że była to zbyt wysoka zapłata za jeden obiad. Zatem 
zasugerował: choć dysponujemy dokumentacją tylko jednego spotkania w Lizbonie, to w rzeczywistości 
mogło być ich więcej [w domniemaniu: w restauracji]505. Problem tkwi w tym, że F. Ziejka wykazał 
dowodnie na podstawie własnych pamiętników, że nigdy nie był w restauracji z E. Spyrą. Zatem 
pytanie, czy i na ile spotkań w restauracji rozpisał tę kwotę E. Spyra jest bez znaczenia dla 
charakterystyki jego całościowego wizerunku jako esbeka.  

 
499 IPN Kr 065/24, t. 28, Zast. nacz. Wydz. III Dep. I, mjr W. Markiewicz, Kierownik Inspektoratu I WUSW w 
Krakowie, ppłk J. Kowalski, Warszawa 26 X 1988, k. 123. Parafka nieczytelna, charakter pisma wpisu wskazuje 
na M. Dubiela. 
500 IPN Kr 065/24, t. 28, k. 124-127. Czwarte pismo wytworzono 12 grudnia 1988 r. 
501 IPN Kr 065/24, t. 28, k. 124-127. 
502 IPN Kr 065/24, t. 28, Zast. nacz. Wydz. Dep. I MSW, płk S. Kubat, Kierownik Inspektoratu I WUSW w 
Krakowie, ppłk J. Kowalski, Warszawa 24 II 1989, k. 128. 
503 AIPN BU 02014/41, Kpt. J. Piskała, Opis końcowy karty kieszeniowej (Jacketu) nr J-11469 sporządzonej ze 
sprawy 12470, [Warszawa] 20 II 1989, k. 66. 
504 AIPN BU 02014/41, Insp. por. L. Okulski, Notatka dot. wydatków funduszu operacyjnego w sprawie kryptonim 
„Zebu” nr rej. 12470, Warszawa 17 II 1989, k. 63. 
505 F. Musiał, Pomiędzy tajną współpracą a jej zaprzeczeniem, art. cyt., s. 91-92. 
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Podzwonne do sprawy F. Ziejki 
 
 
 Pomimo odstąpienia w marcu 1988 r. od prób nachodzenia F. Ziejki przez oficerów rezydentury 
w Paryżu, i po złożeniu jego sprawy do archiwum Dep. I w lutym przez centralę wywiadu, jeszcze w 
latem 1989 r. będzie błąkał się k.o. „Zebu” w buchalterii wywiadu jako statystyczny kontakt 
operacyjny. 
 Dwa dni po wyborach czerwcowych w 1989 r. „Seiner” zapisał: »K.O. ps. „Zebu” – 
nawiązałem kontakt po długotrwałych działaniach ustaleniowych. Przeprowadziłem dwa spotkania. 
Źródło w czerwcu 1988 r. wyjechało do Polski«506. „Seiner” przewrotnie pominął kwestię zerwania 
kontaktu przez rezydenturę z inicjatywy centrali przed rokiem. 
 Nie zapomniał o k.o. „Zebu” również „Gaston” w sprawozdaniu z działalności rezydentury z 
września 1989 r. za dwa lata: »Rezydentura prowadziła następujące źródła i sprawy: 4 K.O. – „Vent 
(of. „Gaston”), „Katon” (of. „Avel”), „Maksym (of. „Linel”), „Zebu” of. „Seiner”«507. 
 Ostatnia wzmianka o „Zebu” pochodzi z października 1989 r. i znajduje się w ocenie centrali 
wywiadu z pozycji Wydz. III Dep. I MSW pracy rezydentury w Paryżu za okres od października 1987 
do września 1989 r.: »K.o. „Zebu” – czynności w sprawie realizował „Seiner”. Z uwagi na zagrożenie 
dekonspiracją i niechętny stosunek do naszej służby odstąpiono od prób podjęcia współpracy«508.  
 Ocena centrali wywiadu jest najbliższa prawdy. Wynika z niej, że „Seiner” nie nawiązał z 
F. Ziejką kontaktu operacyjnego, ale realizował w tej sprawie czynności (bez dookreślenia). Po drugie, 
z powodu negatywnego stosunku F. Ziejki, odstąpiono od prób podjęcia współpracy, a więc nawet nie 
ma mowy o próbach nawiązania kontaktu. 
  

 
506 AIPN BU 3246/256, t. 1, „Seiner”, Sprawozdanie z prowadzonej pracy operacyjnej w okresie 01.08.1987 do 
30.07.1989 w rezydenturze paryskiej, Paryż 7 VI 1989, 65-87, k. 73. 
507 AIPN BU 003171/92, t. 2, Gaston”, Sprawozdanie z działalności rezydentury krypt „Sekwana” za okres od 
15.10.1987 r. do 15.09.1989 r., Warszawa 19 IX 1989, k. 109-134 (k. 117). 
508 AIPN BU 003171/92, t. 8, Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, płk M. Dubiel, Ocena pracy rezydentury 
„Sekwana” za okres 15.10.1987- 15.09.1989 r., Warszawa 4 X 1989, k. 218-221 (k. 220). 
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Aneks: Biografie funkcjonariuszy SB ze sprawy krypt. „Zebu” 
 
 
 
 
 
 Poniżej przedstawię sylwetki oficerów MO (SB) przewijających się w materiałach esbeckich 
Franciszka Ziejki oprócz dwóch: Eugeniusza Spyry i Leszka Minałto (legalizacyjnie: Okulski). Ich 
pełne biogramy zamieściłem w odpowiednich miejscach książki.  
 
 
Cebula Zygmunt 
 
 Zygmunt Cebula ur. 22 czerwca 1945 r. jako student piątego roku ekonomii Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Krakowie zwrócił się, w maju 1969 r. z podaniem do KWMO w Rzeszowie o przyjęcie 
go w szeregi SB509. Do tego kroku przynaglił go fakt pojawienia się dziecka w związku małżeńskim ze 
studentką filologii romańskiej UJ510. Dyplom magisterski uzyskał z półrocznym poślizgiem511. Pracę w 
resorcie podjął na podstawie formalnego skierowania512. Karierę zawodową rozpoczął od insp. Wydz. 
III w KWMO w Rzeszowie 16 sierpnia 1969 r.513 
 Szkolenie resortowe przeszedł w szkole oficerskiej w Legionowie (1970/1971)514. Następnie z  
wynikiem bardzo dobrym ukończył roczne przeszkolenie Dep. I, zdając przy tym egzamin z języka 
angielskiego515. Został zatrudniony w Wydz. VI Dep. I MSW z dniem 1 sierpnia 1972 r.516  
 W 1973 r. odbył trzymiesięczny staż językowo-operacyjny w Belgii517. W tym samym okresie 
na miesięcznym kursie językowym dla nauczycieli j. francuskiego przebywała jego żona, romanistka 
po UJ. Jeszcze na końcówce jej studiów na UJ, SB planowała zatrudnić ją w urzędzie w Rzeszowie 
jako romanistkę518 i na tę okoliczność ułatwiono jej wyjazd do Francji, gdzie przez 10 miesięcy 
szlifowała język (1970/1971), głównie jako opiekunka nad dziećmi519. 
 W 1975 r. rozpoczęła się procedura delegowania go do pracy w rezydenturze w Brukseli pod 
przykryciem II sekretarza Ambasady PRL520. Na tę okoliczność częściowo zalegendował swój 
życiorys521. Po dwuletnim pobycie w rezydenturze otrzymał ocenę: »zadowalająca nie w pełni«522. Po 
następnych dwóch latach – ocenę »zadowalającą«523.  

 
509 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Z. Cebula, Podanie, Rzeszów 9 V 1969, k. 4. 
510 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Z. Cebula, Życiorys, Rzeszów 9 V 1969, k. 5. 
511 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Z. Cebula, Dyplom ukończenia studiów wyższych, Kraków 3 II 1970, k. 31. 
512 AIPN BU 003175/1315, t. 1, Skierowanie do pracy nr 13/68/69, Kraków 30 VIII 1969, k. 48n. 
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 Nie wykluczone, że pewien wpływ na taką a nie inną ocenę pracy męża wpływ miała postawa 
żony, która w opinii oficera wywiadu ówcześnie przebywającego w rezydenturze w Brukseli, 
odgrywała »dominującą rolę w rodzinie. Była (czy jest?) apodyktyczna i nerwowa w stosunku do męża, 
nieraz także w miejscu pracy (razem pracowali)«524. Przy ocenie jej stosunku do służb wywiadowczych 
PRL nie należy pominąć istotnej okoliczności: od 1973 r. była lektorką języka francuskiego na studium 
wywiadu525. Uczyła między innym późniejszego dezertera kpt. A. Kopczyńskiego. Z tego powodu 
dekonspiracją zagrożony został jej mąż Z. Cebula, jako że stosunkowo często odwiedzał żonę w 
niedzielę i poznał wtedy A. Kopczyńskiego i większość słuchaczy z jego kursu526. 
  Z. Cebula z misji wywiadowczej do kraju powrócił 2 lipca 1979 r.527 W Wydz. III528 został 
»kierownikiem Sekcji NATO-wskiej«529. 
 W 1983 r. przy okazji przymierzania go misji w rezydenturze w Kanadzie pod przykryciem I 
sekretarza ambasady PRL w Ottawie, okazało się, że jego żona negatywnie wypowiadała się o stanie 
wojennym i reżymie komunistycznym oraz wyrażała współczucie internowanym530. Po wyjaśnieniu tej 
sprawy, rekomendacji mu nie cofnięto531, ale do tego wyjazdu nie doszło z powodu odmówienia mu 
wizy przez Kanadę532.  
 Rok później został delegowany do Algierii, by jako „Barry” objąć kierownictwo punktu 
operacyjnego pod przykryciem I sekretarza ambasady PRL w Algierze533. Z placówki na stałe powrócił 
po czterech latach534 i przeszedł do pracy w Wydz. X Dep. I535.  
 W 1989 r. został zdekonspirowany w wyniku dezercji Jerzego Sarosieka536. Na końcówce PRL 
uzyskał stopień pułkownika537. 
 Większość ocen, które otrzymywał w trakcie służby, mają charakter ogólnikowy, są 
polukrowane i nie znajdują oparcia w konkretnych dokonaniach. Wygląda na to, że zostały sporządzone 
wedle standardowego szablonu. Gdzie tkwi przyczyna tego słodkiego tenoru? Otóż Z. Cebula jako 
jeden z nielicznych oficerów wywiadu wykazywał się biegłą znajomością dwóch eksponowanych 
języków: angielskiego i francuskiego. 
 W 1990 r. złożył wniosek o przyjęcie go do służby w UOP, który Komisja Kwalifikacyjna 
zaopiniowała pozytywnie538.  
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Derwiński Stanisław („Gaston”) 
 
 Stanisław Derwiński ur. 8 sierpnia 1945 r. o legalizacyjnym nazwisku Jacek Banaszczyk, złożył 
w maju 1974 r. podanie o przyjęcie go »do pracy w organach MO«539. Był wtedy po rozwodzie a z 
pierwszego małżeństwa miał syna. Był członkiem PZPR, magistrem sztuki po Wyższej Szkole 
Teatralnej w Olsztynie na Wydziale Aktorskim w zakresie »aktor dramatu«. Od 1971 r. pracował w 
zespołach estradowych różnych formacji Wojska Polskiego. Ze względów artystycznych w 1965 r. 
zmienił nazwisko Dolega na Derwiński540.  
 W lipcu 1974 r. został przyjęty do SB w Komendzie Stołecznej MO na stanowisko insp. w 
Wydz. III541. Ze względu na biegłą znajomość języka niemieckiego i francuskiego po roku wytypowano 
go do służby w Dep. I MSW542. W lipcu 1975 r. został pozytywnie zaopiniowany na studium wywiadu, 
gdzie występował pod legalizacyjnym nazwiskiem Jacek Banaszczyk. Przewidziano go do pracy w 
Wydz. VIII543. Na tę okoliczność 31 sierpnia przeniesiono go do MSW544. Studium ukończył z 
wynikiem bardzo dobrym545. 
 Po rocznym przeszkoleniu przydzielono go do Wydz. VI, gdzie pracował na odcinku NATO546. 
Resortowy egzamin z języka niemieckiego zdał w 1977 r. z wynikiem dobrym547. Półtorej roku potem 
zdał taki sam egzamin z języka francuskiego548. Po reorganizacji Dep. I znalazł się w Wydz. III549. 
 Już w styczniu 1979 r. ruszyła procedura z delegowaniem go do pracy w rezydenturze w 
Rzymie550. Standardowo spreparował swój zawodowy życiorys551. W ambasadzie był uplasowany pod 
przykryciem II sekretarza w wydziale konsularnym i posługiwał się pseudonimem „Garda”552. Jednak 
centrala wywiadu podjęła »decyzję o jego wcześniejszym odwołaniu z terenu« z uwagi na »brak 
rzeczywistych efektów pracy wywiadowczej«. Za okres pracy w rezydenturze w Rzymie otrzymał ocenę: 
niezadowalająca553.  
 Z zarzutów wysuwanych wobec niego przez pracowników wywiadu wynika, że potrafił wraz z 
żoną optymalnie spożytkować swój pobyt zagraniczny pod względem finansowym554. Ten pobyt w 

 
539 AIPN BU 003175/355, S. Derwiński, Podanie, Warszawa 16 V 1974, k. 7. 
540 AIPN BU 003175/355, S. Derwiński, Życiorys, Warszawa 16 V 1974, k. 8-9. 
541 AIPN BU 003175/355, St. Insp. Wydz. Kadr KS MO, [nazwisko nieczytelne], Wniosek o przyjęcie do MO, 
Warszawa 16 VII 1974, k. 192-193. 
542 AIPN BU 003175/355, Zast. Nacz. Wydz. Kadr KS MO, por. J. Rosiński, Kier. Kadr Dep. I MSW, płk 
P. Kardasz, Warszawa 23 VI 1975, k. 195-196. 
543 AIPN BU 003175/355, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej naboru kandydatów do OKKW Dep. I MSW, 
Warszawa 29 VII 1975, k. 212-213. 
544 AIPN BU 003175/355, Karta przeniesienia, Warszawa 29 VII 1975, k. 214. 
545 AIPN BU 003175/355, Arkusz ocen końcowych słuchacza OKKW, Warszawa 4 VII 1976, k. 224. 
546 AIPN BU 003175/355, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 23 VII 1976, 
k. 229. 
547 AIPN BU 003175/355, Protokół komisji egzaminacyjnej, Warszawa 15 VI 1977, k. 230. 
548 AIPN BU 003175/355, Protokół komisji egzaminacyjnej, Warszawa 7 II 1979, k. 243. 
549 AIPN BU 003175/355, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 30 IV 1978, 
k. 241. 
550 AIPN BU 003175/355, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 10 I 1979, k. 245. 
551 AIPN BU 2974/366, S. Derwiński, Kwestionariusz osobowy, Warszawa 12 VI 1979, k. 10-11; AIPN BU 
2974/366, S. Derwiński, Życiorys, Warszawa 6 VI 1979, k. 16. 
552 AIPN BU 003175/355, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk T. Piwiński, Wniosek, Warszawa 15 XI 1979, k. 
255; AIPN BU 2974/366, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, [podpis nieczytelny], 
Warszawa 13 XI 1979, k. 5. 
553 AIPN BU 2974/366, Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny funkcjonariusza, Warszawa 2 IV 1982, k. 32-38. 
554 AIPN BU 2974/366, Por. S. Derwiński, Raport, Warszawa 29 IV 1982, k. 46-48; AIPN BU 2974/366, Por. 
S. Derwiński, Oświadczenie, Warszawa 23 VI 1982, k. 49-50. 



173 
 

Italii zaowocował też i innym osiągnięciem: egzaminem resortowym z języka włoskiego z wynikiem 
dobrym plus555. Żona również nabyła wtedy biegłej znajomości języka włoskiego556. 
 Powrócił z misji zagranicznej 20 kwietnia 1982 r.557 Z uwagi na znajomość języków 
przeniesiono go do Wydz. XVII, informacyjnego558. Po dwóch latach pracy w tym Wydziale otrzymał 
ocenę zadowalającą559 i od 1 listopada 1984 r. był już w Wydz. XI560, w którym został kierownikiem 
zespołu RWE (Radio Wolna Europa)561. 
 W lutym 1986 r. wystąpił z prośbą do Dyr. Dep. I o przeniesienie go do Wydz. X562. Przeszedł 
tam na stanowisko zast. nacz. Wydz. Niebawem poprosił o zgodę na naukę piątego języka obcego, 
angielskiego563.  
 Wiosną 1987 r. rozpoczęła się procedura delegowania go do rezydentury w Paryżu564, pomimo 
zachodzącej obawy, że został zdekonspirowany wobec zachodnich służb specjalnych jako kadrowy 
pracownik wywiadu PRL w wyniku dezercji Jerzego Sarosieka565. W trakcie przygotowania się do 
wyjazdu zagranicznego zaliczył w MSZ z wynikiem więcej niż dobry egzaminy z trzech języków: 
włoskiego, francuskiego i niemieckiego566. 
 W Paryżu objął kierownictwo rezydentury pod przykryciem radcy ambasady ds. prasowych i 
posługiwał się pseudonimem „Gaston”567. Mianowany został radcą z dniem 15 września 1987 r.568  
 Za dwa lata pracy w ambasadzie otrzymał ocenę bardzo dobrą jako rezydent a rezydentura 
oceniona została w stopniu dobrym569. Dotrwał na stanowisku rezydenta rezydentury do rozwiązania 
SB570 i jako major złożył wniosek o przyjęcie go do UOP571 z nieznanym skutkiem. 
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Dubiel Maciej 
 
 Maciej Dubiel ur. 14 sierpnia 1944 r., podanie o przyjęcie do SB złożył w kwietniu 1967 r. do 
Dyrektora Dep. Kadr MSW. Kończył wtedy studia i pracę magisterską z zakresu kryminalistyki na 
Wydziale Prawa na UW. Pochodził z rodziny inteligenckiej572. 
 Komisja lekarska zdiagnozowała mu nerwicę wegetatywną ze skłonnością do podwyższonego 
ciśnienia tętniczego i rekomendowała go na stanowisko inspektora dochodzeniowo-śledczego w KG 
MO w Warszawie573.  
 Pracę w resorcie rozpoczął 12 grudnia w Wydz. II Biura Dochodzeniowo-Śledczego KG MO574 
na podstawie skierowania go w listopadzie do pracy przez Komitet Pracy i Płac ds. zatrudnienia 
absolwentów szkół wyższych na zapotrzebowanie formalne, zgłoszone przez MSW we wrześniu575 – z 
rekomendacji funkcjonariusza Dep. II576.  
 W czasie wydarzeń marcowych 1968 r. »brał bezpośredni udział w prowadzeniu dochodzeń 
przeciwko winnym« a w kwietniu został kandydatem PZPR577. W 1969 r. rozpoczął dwuletnie zaoczne 
studium w szkole oficerskiej MO578. 
 Raportem standardowo musiał powiadomić zwierzchników o zamiarze zawarcia związku 
małżeńskiego w maju 1973 r., co uczynił z miesięcznym wyprzedzeniem579.  
 W sierpniu 1973 r. został przeniesiony do dyspozycji Dep. Kadr MSW580 i skierowany na 
roczne studium wywiadu cywilnego. Na okoliczność pracy w wywiadzie przyjął legalizacyjne 
nazwisko Lubojański. Jednak test Ravena obnażył jego ułomności: uzyskał w nim »zaledwie 43 pkt tj. 
o 3 mniej od dolnej, dopuszczalnej dla nas granicy«581.  
 W trakcie rocznego kursu opanował bardzo dobrze język francuski na poziomie 8 semestru582. 
I po kursie został rekomendowany do pracy operacyjnej na odcinku NATO lub Watykanu – mimo 
pewnego potknięcia: »W czasie wyjazdu na zajęcia praktyczne ub. roku nadużył alkoholu 
doprowadzając w konsekwencji do interwencji MO i dekonspiracji«583. Zatrudniony został w Wydziale 
VI, który zajmował się rozpracowywaniem tych instytucji (przekształcony później w Wydz. III)584. 
 W 1974 r. zdał egzamin resortowy z języka francuskiego i tym samym spełnił warunek 
predestynujący go do misji zagranicznej585. I tak istotnie stało się  niebawem. W 1976 r. delegowano 
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go do rezydentury wywiadu w Rzymie pod przykryciem II sekretarza ambasady PRL. W związku z tą 
delegacją uczył się intensywnie języka włoskiego586.  
 W Rzymie »pozostawał w zainteresowaniu przedstawiciela placówki USA«587. Powrócił z misji 
11 listopada 1980 r.588 i wkrótce zdał egzamin resortowy z języka włoskiego z wynikiem bardzo dobry 
minus589. Niebawem, 13 marca 1981 r., mianowano go zastępcą naczelnika Wydz. XVII Dep. I 
MSW590.  
 W 1984 r. powrócił do Rzymu, ale już w charakterze rezydenta rezydentury pod przykryciem I 
sekretarza ambasady PRL591. Na tym stanowisku przetrwał dwie podwójne kadencje do września 
1988 r.592 Uzyskiwał niezmiennie bardzo dobre oceny za pracę operacyjną w tym za działalność 
wywiadowczą za granicą – co było poniekąd wyjątkiem593. 
 Po powrocie do kraju niemal natychmiast, 1 października, powierzono mu stanowisko nacz. 
Nacz. Wydz. III Dep. I MSW594. Wówczas w zakresie jego kompetencji znalazła się sprawa F. Ziejki. 
 Dotrwał na tym stanowisku do zwolnienia w dniu 31 lipca 1990 r.595 Karierę w SB ukończył w 
stopniu pułkownika MO596. 
  

 
586 AIPN BU 003088/187, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 30 VI 1976, k. 160. 
587 AIPN BU 003088/187, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 25 I 1990, k. 
169. 
588 AIPN BU 003088/187, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk T. Piwiński, Informacja, Warszawa 19 XI 1980, k. 
172. 
589 AIPN BU 003088/187, t. 1, Protokół komisji egzaminacyjnej, Warszawa 23 IX 1981, k. 177. 
590 AIPN BU 003088/187, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 16 X 
1981, k. 176. 
591 AIPN BU 003088/187, t. 1,  Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 3 X 1983, k. 187. 
592 AIPN BU 003088/187, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 20 IX 1988, k. 
192. 
593 AIPN BU 003088/187, t. 1, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, k. 204-208. 
594 AIPN BU 003088/187, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 23 IX 
1988, k. 199. 
595 AIPN BU 003088/187, t. 2, Karta zwolnienia, Warszawa 31 VII 1990, k. 15-16. 
596 AIPN BU 003088/187, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek o nadanie stopnia MO, Warszawa 
29 V 1989, k. 201-202. 
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Janczak Stanisław 
 
 
 Stanisław Janczak ur. 23 maja 1951 r. o nazwisku legalizacyjnym Karłowicz, z prośbą o 
zatrudnienie w SB zwrócił się w grudniu 1975 r. – bezpośrednio do Departamentu Kadr MSW597 jako 
magister politologii UW598. Od strony ideologicznej i „moralnej” był kandydatem bez zarzutu: osobą 
niewierzącą i członkiem PZPR. 
 Ożenił się w trakcie studiów z koleżanką z kierunku politologii (15 VI 1974) a pół roku po 
ślubie urodziło się im dziecko599. Żona była działaczem partyjnym600. Pytaniem otwartym pozostaje, na 
ile ta trudna sytuacja rodzinna i materialna miała wpływ na jego decyzję o przystąpieniu do SB.  
 Po standardowych sprawdzeniach został zakwalifikowany do studium podyplomowego 
OKKW601 i zatrudniony w Dep. I MSW602. Na podstawie wstępnych testów przeprowadzonych w 
Wydz. I Dep. I MSW w konkluzji charakterystyki zapisano między innymi: »prezentuje percepcję na 
bardzo niskim poziomie (niski poziom inteligencji wrodzonej)«603.  
 Studium wywiadu ukończył w lipcu 1977 r. z wynikiem dobrym. Najsłabszą ocenę uzyskał z 
języka francuskiego: dostateczną po 4 semestrze zaawansowania604. Po studium pracę rozpoczął w 
Wydz. VI Dep. I605.  

W 1978 r. znalazł się w Wydz. III, w »zespole francuskim« i od stycznia 1979 r. przebywał na 
półrocznym stażu w ambasadzie PRL w Paryżu, głównie w celu pogłębienia znajomości języka 
francuskiego606. Egzamin resortowy z tego języka zdał w grudniu z wynikiem dobrym i dzięki temu 
stał się pełnowartościowym funkcjonariuszem wywiadu607. Tymczasem organizował »pracę 
operacyjną w odniesieniu do wytypowanych obiektów naszego zainteresowania na terenie Francji«608. 
 W 1981 r. został delegowany do rezydentury wywiadu w Paryżu, gdzie pracował pod 
przykryciem attaché ambasady i posługiwał się krypt. „Renoir”609. Za dwa lata pracy otrzymał ocenę 
dobrą610. Z placówki dyplomatycznej powrócił do kraju w lutym 1985 r.611 Z innego dokumentu wynika, 
że »na skutek zdrady i prowokacji został ekspulsowany z Francji«612. Nastąpiło to w wyniku dezercji 

 
597 AIPN BU 003175/1324, t. 1, S. Janczak, Podanie, Warszawa 29 XII 1975, k. 4. 
598 AIPN BU 003175/1324, t. 1, S. Janczak, Życiorys, Warszawa 29 XII 1975, k. 5. 
599 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Odpis skrócony aktu urodzenia, Warszawa 28 XII, k. 26.  
600 AIPN BU 003175/1324, t. 1, T. Janczak, Życiorys, Warszawa 12 I 1981, k. 28. 
601 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa 16 IV 1976, k. 129-130. 
602 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Protokół komisji kwalifikacyjnej, Warszawa 9 IV 1976, k. 131-132. 
603 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Zast. Nacz. Wydz. I Dep. I MSW, płk J. Wawrowski, Charakterystyka,  Warszawa 
7 II 1976, k. 133-135. 
604 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Komendant OKKW, płk L. Pawelec, Dyplom OKKW Dep. I MSW, Warszawa 
14 VII 1977, k. 138-139. 
605 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 3 VIII 
1977, k. 145-146. 
606 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk T. Piwiński, Wniosek, Warszawa 30 IX 
1978, k. 157. 
607 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Protokół komisji egzaminacyjnej, Warszawa 7 XII 1979, k. 162. 
608 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 14 I 
1981, k. 164. 
609 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, Wniosek, Warszawa 26 VI 1981, k. 166; AIPN 
3246/499, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 8 IV 1981, k. 24; AIPN 
3246/499, Ppor. Jadwiga Kwiatkowska, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 
24 VII 1981, k. 4. 
610 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 25 I 
1990, k. 173. 
611 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk S. Rączka, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr, płk 
P. Kardasz, Warszawa 21 II 1985, k. 176. 
612 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 25 I 
1990, k. 180; AIPN 3246/499, Szyfrogram nr 612, Paryż 29 I 1985, k. 41. 
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Ryszarda Noska, z którym znał się zarówno ze studiów na UW »oraz pracy w tym samym wydziale 
Dep. I MSW«613.  
 Ta okoliczność spowodowała, że został uziemiony na stałe w centrali wywiadu „jako oficer 
sztabowy”, gdzie powrócił do Wydz. III Dep. I i pracował »na odcinku NATO-wskim«614. Można było 
go wykorzystywać jedynie do krótkich wypadów zagranicę pod legalizacyjnym nazwiskiem. Kolejny 
raz został zdekonspirowany w wyniku dezercji Jerzego Sarosieka615. 
 Będąc „oficerem sztabowym”, zetknął się ze sprawą Franciszka Ziejki. Przyczynił się 
skutecznie do jej zamknięcia w pionie wywiadu. Centrala idąc za jego sugestią, pozbyła się sprawy k.o, 
„Zebu”, przekazując ją SB w Krakowie. Może tu odegrały pewną rolę jego dwie cechy, które ujawniły 
się już na początku jego kariery resortowej: »solidność w opanowaniu materiału i poczucie 
obowiązku«616. Z lektury papierów wynika, że dobrze układała się mu praca z wicenaczelnikiem 
Waldemarem Markiewiczem. 
 W resorcie bezpieczeństwa dosłużył się stopnia majora a na końcówce egzystencji SB ubiegał 
się o przyjęcie do służby w UOP. Wniosek złożył 27 czerwca 1990 r. Otrzymał pozytywną opinię 
Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Centralnych617. 
 
  

 
613 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Notatka służbowa, 
Warszawa 23 VI 1988, k. 182. 
614 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, płk S. Kwiatkowski, Raport, Warszawa 5 II 
1985, k. 178. 
615 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Płk Z. Paź, Notatka służbowa, Warszawa 16 III 1989, k. 187. 
616 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Arkusz oceny kwalifikacyjnej absolwenta 1976/77, Warszawa 14 VII 1977, k. 
140-145. 
617 AIPN BU 003175/1324, t. 1, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Centralnych, [podpis 
nieczytelny], Opinia, Warszawa [bdd.] 1990, k. 3. 
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Juliusz Janczur  
 
 
 Juliusz Janczur ur. 4 lutego 1930 r., syn małorolnego chłopa, jako student trzeciego roku nauk 
społecznych UŁ został skierowany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego nakazem pracy w lipcu 
1952 r. do MBP na 3 lata618 na podstawie jego podania z 7 kwietnia619.  
 Został przyjęty do WUBP w Łodzi. Po dwóch latach pracy w organach bezpieczeństwa  
otrzymał niepochlebną opinię. Określony został nawet bumelantem620. Jego pozycja nie uległa zmianie 
nawet po zaliczeniu rocznego kursu w szkole oficerskiej MBP w Legionowie. Z uwagi na  
predyspozycje intelektualne, bezpieka nie zrezygnowała z niego i postanowiła go wychowywać i 
edukować621. Ale dyplom pierwszego stopnia studiów uzyskał dopiero w 1957 r.622  
 Pewien stabilizujący wpływ na jego postawę zapewne wywarł związek małżeński, w który 
wszedł w 1956 r.623 Niebawem w związku z reorganizacją aparatu bezpieczeństwa złożył w listopadzie 
wniosek o zwolnienie, który następnie odwołał w styczniu624. Przyjęto go w pionie III. Wkrótce został 
awansowany na stanowisko inspektora samodzielnej grupy w Łodzi pracującej na rzecz Dep. I625. Od 1 
maja 1961 r. pełnił funkcję inspektora w Wydz. „O” Gabinetu Ministra626, gdzie 1 września został 
inspektorem w samodzielnym referacie prasowym627.  
 Po roku przekazano go do dyspozycji Dyr. Dep. I MSW628 celem odbycia rocznego, 
indywidualnego przeszkolenia wywiadowczego629. Już w 1964 r., z uwagi na znajomość języka 
angielskiego, został oddelegowany do pracy w ambasadzie w New Delhi pod przykryciem attaché 
kulturalnego630, gdzie posługiwał się pseudonimem „Mix”631. Na tę okoliczność stworzył przykryciowy 
życiorys632. Na placówce w Indii przebywał do 1968 r. 
 On został wydelegowany w 1969 r. na rozmowę z Fr. Ziejką przez kierownictwo Dep. I. 
Przyczynę tej decyzji można wyczytać w ówczesnej opinii służbowej: »jest inteligentny, o dużej 
kulturze osobistej i wysokim wyrobieniu ogólnym. Posiada łatwość dostosowania się do środowiska, 
błyskotliwy, o pogodnym usposobieniu co ułatwia mu zawieranie i podtrzymywanie kontaktów«. 
Posiadał bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i bierną języka francuskiego633. W tym czasie, 

 
618 AIPN BU 003175/430, Minister Szkolnictwa Wyższego, Nakaz pracy, Łódź 10 VII 1952, k. 8. 
619 AIPN BU 003175/430, J. Janczur, Podanie do MBP, Łódź 7 IV 1952, k. 10. 
620 AIPN BU 003175/430, Nacz. Wydz. V WUBP w Łodzi, [podpis nieczytelny], Charakterystyka służbowa, 
Łódź 23 VI 1954, k. 82. 
621 AIPN BU 003175/430, Komendant C.W. Komit. ds. B.P., ppłk A. Jałkowski, Charakterystyka st. sierż. 
Janczur Julian, Legionowo 10 VI 1955, k. 87. 
622 AIPN BU 003175/430, Odpis dyplomu, [bdd.], k. 29. 
623 AIPN BU 003175/430, Odpis skrócony aktu małżeństwa, Łódź 1 IX 1956, k. 32. 
624 AIPN BU 003175/430, J. Janczur, Wniosek o zwolnienie, Łódź 12 XI 1956, k. 92-93; AIPN BU 003175/430, 
J. Janczur, Raport Do Komendanta KW MO w Łodzi, Łódź 4 I 1957, k. 94-95. 
625 AIPN BU 003175/430, Z-ca Komend. M.O. ds. SB m. Łodzi, mjr L. Chruślicki, Opinia służbowa, Łódź 14 
XI 1960, k. 107-108. 
626 AIPN BU 003175/430, Dyr. Gabinetu Ministra, płk J. Pawlak, Dyr. Dep. Kadr i Szkolenia, Warszawa 29 IV 
1961, k. 109. 
627 AIPN BU 003175/430, Dyr. Gabinetu Ministra, płk J. Pawlak, Dyr. Dep. Kadr i Szkolenia, Warszawa 31 
VIII 1961, k. 114. 
628 AIPN BU 003175/430, Przebieg służby, k. 69; 71. 
629 AIPN BU 003175/430, Nacz. Wydz. IV Dep. I., mjr. J. Słowikowski, Opinia służbowa, Warszawa 15 I 1963, 
k. 116; AIPN BU 003175/430, Świadectwo ukończenia Rocznego Kursu Wywiadowczego Dep. I, Warszawa 30 
VII 1963, k. 118. 
630 AIPN BU 2974/418, Minister MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 27 VI 1964, k. 23. 
631 AIPN BU 003175/430, Nacz. Wydz. II Dep. I MSW, płk S. Gronowiecki, Mjr P. Kardasz, Kierownik 
Samodzielnej Sekcji Dep. Kadr i Szkolenia, Warszawa 1 IX 1964, k.123. 
632 AIPN BU 2974/418, J. Janczur, Życiorys – legenda, Warszawa 21 II 1964, k. 17; Warszawa 3 IV 1964, k. 31. 
633 AIPN BU 003175/430, Nacz. Wydz. III Dep. I, Płk W. Wawrzyniak, Charakterystyka zawodowo-polityczna 
ppłk J. Janczura za lata 1969-70, Warszawa 4 II 1971, k. 136-137. 
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co też nie było bez znaczenia, kontynuował studia magisterskie z zakresu dziennikarstwa na UW, które 
uwieńczył dyplomem 11 marca 1970 r. 634 
 W 1971 r. został skierowany do pracy w rezydenturze w Paryżu pod przykryciem I sekretarza 
ambasady ds. prasowych. Posługiwał się pseudonimem „Mur”635. Z placówki zagranicznej powrócił do 
kraju 1 lutego 1975 r.636 Jak wykazano mu w ocenie służbowej, nie sprawdził się na płaszczyźnie 
operacyjnej, za to dobre wyniki uzyskiwał na odcinku oficera informacji637. 
 Na emeryturę odszedł w wieku 49 lat638, co było ewenementem z uwagi na biegłą znajomość 
dwóch kluczowych języków dla wywiadu: angielskiego i francuskiego. Nawet nie zakwalifikowano go 
»do rezerw MSW z powodu braku możliwości wykorzystania«639. Co było mową Ezopową wywiadu.  
 
 
  

 
634 AIPN BU 003175/430, Dyplom magisterski, Warszawa, 5 III 1971, k. 43. 
635 AIPN BU 003175/430, Z-ca Dyr. Dep. I MSW, płk E. Pękała, Raport, Warszawa 4 II 1971, k. 136; St. insp. 
Dep. I MSW, płk J. Anczura, Kierownik Dep. Kadr MSW, płk P. Kardasz, Warszawa 20 VII 1971, k. 141. 
636 AIPN BU 003175/430, St. Insp. Dep. I MSW, Kierownik Dep. Kadr MSW, płk P. Kardasz, Warszawa 4 II 
1975, k. 143. 
637 AIPN BU 003175/430, St. insp. Dep. I MSW, płk J. Torbus, Charakterystyka zawodowo-polityczna za okres 
pracy w rezydenturze w Paryżu (1971-1975), Warszawa 6 II 1975, k. 145-146. 
638 AIPN BU 003175/430, Przebieg służby, k. 75. 
639 AIPN BU 003175/430, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej, Warszawa 30 XI 1979, k. 163. 
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Kryński Marek 
 
 
 Marek Kryński ur. 31 lipca 1954 r. o nazwisku legalizacyjnym Mark Leder, zanim złożył jako 
student prawa UW czwartego roku do pracy w MSW 17 czerwca 1977 r., został pozyskany przez 
Departament I MSW w charakterze k.o. ps. „Lewi” do rozpracowania »środowiska studentów 
zagranicznych«640. Jest przykładem ukadrowienia tajnego informatora wywiadu cywilnego. 
 Pracę w organach bezpieczeństwa rozpoczął po uzyskaniu tytułu magistra 1 lipca 1978 r. na 
podstawie formalnego skierowania do MSW przez pełnomocnika Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych ds. Zatrudnienia Absolwentów Szkół Wyższych, mgr. Romana Cieplika641. Jeszcze przed 
ukończeniem studiów i formalnym przystąpieniem do pracy w resorcie, został zakwalifikowany na 
roczne studium podyplomowe w ośrodku szkolenia kadr wywiadowczych (OKKW) Dep. I.642 
 Po tym resortowym studium został 7 lipca 1979 r. młodszym inspektorem w Wydz. III Dep. 
I643. Już od 1 sierpnia 1979 r. organizował »pracę operacyjną na płd.-wschodniej flance NATO w 
odniesieniu do obiektów naszego zainteresowania na terenie Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Turcji«644. 
Opracowywał dokumentację operacyjną z rezydentury w Madrycie i punktów operacyjnych w Ankarze, 
Atenach, Lizbonie645 – bez znajomości języka angielskiego i portugalskiego. Język hiszpański pomimo 
intensywnej i długotrwałej nauki zaliczył w stopniu dostatecznym. 
 W okresie Solidarności sympatyzował z tym ruchem i jeszcze w 1985 r. oceniająca go komisja, 
wytknęła mu niepełne przewartościowanie postawy z tamtego okresu646. 1 lipca 1985 r. rozpoczął pracę 
w instytucji przykrycia w MSZ na stanowisku starszego radcy w zespole ds. Włoch, Hiszpanii i 
Portugalii Departamentu IV MSZ647. Zajmował się, między innymi, typowaniem kandydatów do 
operacyjnego zainteresowania się648. W roku akademickim 1985/86 ukończył studium Podyplomowe 
Służby Zagranicznej przy PISM z wynikiem bardzo dobrym649. 
 W związku ze skierowaniem go w 1986 r. do pracy poza centralą wywiadu (wyjazd na 
placówkę dyplomatyczną do Angoli w charakterze stażysty), założono mu teczkę pracownika 
zewnętrznego i na tę okoliczność przyjął kryptonim „Blanco”650. W czasie odbywania stażu (I 1987 – I 
1988) posługiwał się krypt. „Norte”. 
 Z dniem 15 czerwca 1989 r. został mianowany II sekretarzem ds. Konsularnych i 
Naukowo-Technicznych Ambasady PRL w Luandzie stolicy Angoli, gdzie pracował z pozycji 
przykrycia651. 

 
640 AIPN BU 003175/863, Z-ca nacz. Wydz. III Dep. I, [podpis nieczytelny], Samodzielna Sekcja Kadr Dep. I, 
płk P. Kardasz, Warszawa 5 V 1977, k. 4. 
641 AIPN BU 003175/863, Skierowanie do pracy nr 312/78, Warszawa 1 VII 1978, k. 20-21. 
642 AIPN BU 003175/863, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej, Warszawa 16 II 1978, k. 112-113. 
643 AIPN BU 003175/ 863, Wniosek Personalny, [bmidd], k. 126. 
644 AIPN BU 003175/ 863, Wniosek Personalny, [bmidd], k. 128. 
645 AIPN BU 003175/ 863, Wniosek Personalny, [bmidd], k. 139. 
646 AIPN BU 003175/ 863,  Notatka z rozmowy przeprowadzonej z tow. M. Lederem w dniu 7 bm. przez Komisję 
Przeglądu Kadrowego w Wydziale III Dep. I MSW, Warszawa 8 I 1985, k. 145-147. 
647 AIPN BU 003175/ 863,  M. Kryński, Raport, Warszawa 13 VIII 1985, k. 148. 
648 AIPN BU 3246/488, Insp. Wydz. III Dep. I MSW, por. M. Leder, Notatka służbowa, Warszawa 9 IX 1985, 
k. 48. 
649 AIPN BU 3246/488, Świadectwo nr 12 Ukończenia Studium Podyplomowego Służby Zagranicznej przy 
Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Warszawa 16 VI 1986, k. 79; AIPN BU 3246/488, Dyr. Dep. I 
MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa, [bdd.] V 1989, k. 68-69;  
650 AIPN BU 3246/488, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 21 IV 1986, k. 
4. 
651 AIPN BU 3246/488, [Podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 16 V 1989, k. 45; AIPN BU 
3246/488, Zas. Dyr. Dep. I MSW, płk C. Jackowski, Raport, Warszawa 10 I 1988, k. 70. 
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 Marek Kryński / Leder był wspierany przez Eugeniusza Spyrę tak długo, jak ten był 
naczelnikiem Wydz. III Dep. I. Ostatni dowód wsparcia opatrzony jest datą 5 marca 1987 r.652 
  

 
652 AIPN BU 3246/488, Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, płk E. Spyra, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, 
Raport, Warszawa 5 III 1987, k. 81. 
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Kwiatkowski Stefan 
 
 
 Kozioł Stefan, bo tak brzmiało jego rodowe nazwisko653, urodził się 13 stycznia 1928 r. Rodzice 
wyjechali z noworodkiem za chlebem do Francji. Stefan powrócił do kraju z matką w 1934 r. a ojciec 
w 1936 r. Po wyzwoleniu uzupełnił średnie wykształcenie i zdał egzaminy na Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Nie mogąc poradzić sobie z nauką, po roku studiów jesienią 1948 r. 
złożył podanie do MBP o przyjęcie go w szeregi pracowników tego resoru654. W styczniu 1949 r. 
skierowano go na półtoraroczną szkołę wywiadowczą MBP, którą ukończył z bardzo dobrym 
wynikiem655. Całą karierę resortową spędził w wywiadzie. 
 W latach 1952-1956 przebywał na misji wywiadowczej w Izraelu. Żona pracowała wtedy w 
placówce dyplomatycznej w charakterze księgowej656. Po powrocie do centrali odbył 
sześciomiesięczny kurs przy Szkole Departamentu I, gdzie szlifował język angielski657.  
 Od października 1960 r. do lipca 1964 r. był szefem rezydentury wywiadu w Ottawie pod 
przykryciem II sekretarza Poselstwa PRL i kierownika Wydz. Konsularnego Ambasady. Posługiwał się 
pseudonimem „San”658. Podczas pobytu w Ottawie został »rozszyfrowany jako kadrowy pracownik 
polskiej służby wywiadowczej«659.  
 Po powrocie do kraju przeniesiono go do Wydz. IV, który nadzorował pracę wywiadowczą w 
Ameryce i Wielkiej Brytanii660. Po paru miesiącach ukryto go w Wydz. X, analitycznym661. Wiążę to z 
ujawnieniem szczegółowych okoliczności oraz rozmiaru jego dekonspiracji w Ottawie w następstwie 
dezercji ppłk. Michała Goleniowskiego i denuncjacji przez innych funkcjonariuszy, w tym, jak sam o 
tym nadmienił – żydowskiego pochodzenia, którzy po 1956 r. wyemigrowali do Izraela662.  
 Żona Henryka została zatrudniona w MSZ w 1965 r.663 W następnym roku delegowano go do 
Chin, gdzie był kierownikiem punktu operacyjnego w Pekinie pod przykryciem I sekretarza ambasady 
i posługiwał się pseudonimem „Sam”/„Samon”664. Była to strategia czasowego ukrycia go przed 
służbami zachodnimi przez ulokowanie w państwie komunistycznym. Miał tam bardzo ograniczone 
pole do pracy operacyjnej. »Ze względu na specyfikę terenu praca operacyjna nie wychodziła poza 
ramy placówki i korpusu dyplomatycznego. Żadnych przedsięwzięć wywiadowczo-werbunkowych nie 

 
653 Nazwisko z Kozioł na Kwiatkowski zmienił w 1959 r., AIPN BU 003175/524, Odpis aktu zmiany nazwiska, 
Warszawa 1 VI 1959, k. 29. 
654 AIPN BU 003175/524, S. Kozioł, Życiorys, Warszawa 13 IX 1948, k. 8-9. 
655 AIPN BU 003175/524, Dep. VII MBP, Świadectwo, Warszawa 27 III 1950, k. 110. 
656 AIPN BU 003175/524, H. Kwiatkowska, Życiorys, Warszawa 22 IV 1986, k. 56-58. 
657 AIPN BU 003175/524, Komendant Szkoły Dep. I [podpis nieczytelny], Charakterystyka, Warszawa 23 XII 
1956, k. 116. 
658 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, płk W. Sienkiewicz, Wniosek, Warszawa [bdd.] 1960, k. 127; 
Insp. Dep. Kadr i Szkolenia MSW, kpt. M. Czerniakiewicz, Informacja, Warszawa 2 X 1964, k. 130. 
659 AIPN BU 003175/524, Nacz. Wydz. IV Dep. I MSW, ppłk A. Czajer, Opinia służbowa, Warszawa 29 X 
1964, k. 131-132. 
660 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, płk H. Sokolak, Wniosek o przeniesienie oficera, Warszawa 2 XI 
1964, k. 136. 
661 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, płk H. Sokolak, Wniosek o przeniesienie oficera, Warszawa 24 I 
1965, k. 139. 
662 AIPN BU 003175/524, St. Ofic. Operac. Wydz. IV Dep. I, kpt. R. Rudzik, Notatka, Warszawa 7 XI 1964, k. 
137; AIPN BU 2974/488, Płk S. Kwiatkowski, Notatka dot. mojej dekonspiracji, Warszawa 9 VII 1976, k. 23; 
AIPN BU 3246/173, Płk S. Kwiatkowski, Oświadczenie, Warszawa 17 IX 1986, k. 31. 
663 AIPN BU 003175/524, St. insp. Wydz. IV Dep. I MSW, mjr S. Kwiatkowski, Raport, Warszawa 6 IX 1965, 
k. 51.  
664 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, płk H. Sokolak, Wniosek, Warszawa 11 VIII 1966, k. 145; AIPN 
BU 2974/488, Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, ppłk T. Walichnowski, Informacja, Warszawa 31 X 1966, k. 17. 
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realizował«665. Bowiem »był to okres największej ksenofobii demonstrowanej i stosowanej przez 
„hunwejbinów” wobec korpusu dyplomatycznego, głównie korpusu socjalistycznego«666. 
 Po odwołaniu do kraju w lipcu 1970 r., przeniesiono go do Wydz. VIII667. Z dniem 1 kwietnia 
1971 r. objął stanowisko wicenaczelnika tego wydziału668. Wskutek dezercji kpt. A. Kopczyńskiego 
został ponownie zdekonspirowany669. 
 Pomimo podwójnej dekonspiracji po kilku latach pracy w centrali powierzono mu misję 
wywiadowczą we Francji, gdzie pod przykryciem radcy w wydziale politycznym ambasady w Paryżu 
pełnił funkcję rezydenta od 1976 do 22 czerwca 1981 r., posługując się pseudonimem „Sema”670. 
 Po powrocie do centrali został 1 lipca 1981 r. naczelnikiem Wydziału III – natowskiego671. 19 
stycznia 1983 r. jako naczelnik otrzymał naganę w następstwie dezercji sierż. H. Bogulaka 15 lipca 
1982 r. z placówki wywiadowczej w Paryżu i oddania się w ręce służb specjalnych Francji. Obciążono 
go za »nieprawidłowości w zakresie typowania i opiniowania sierż. H. Bogulaka jako kandydata na 
wyjazd służbowy za granicę«672. 
 W 1985 r. rozpoczął przygotowania do misji zagranicznej – ponownie w Izraelu, ale przez 
szczebel pośredni: skierowania do pracy pod przykryciem w MSZ z dniem 15 listopada673. Jeszcze w 
kwietniu udał się z trzyosobową delegacją Dep. I MSW na naradę do Moskwy, podczas której 
prowadzono rozmowy w Zarządzie I KGB »na temat współdziałania w problematyce NATO, EWG i 
Watykanu, wymiany informacji oraz ustalenia współpracy w latach 1986-1990« (był tam 22-25 
kwietnia)674. Przypomnieć należy, że było to miesiąc po objęciu przez M. Gorbaczowa urzędu I 
sekretarza KPZR.  
 W Izraelu od połowy października 1986 r. był kierownikiem punktu operacyjnego pod 
przykryciem radcy Konsulatu PRL i posługiwał się pseudonimem operacyjnym „Karmel”675. Z tej misji 
powrócił 2 XI 1989 r.676 w następstwie własnej prośby o odwołanie go do kraju677. Po nabyciu 
uprawnień do pełnej emerytury zgłosił prośbę o odejście z SB678. Pracę w resorcie bezpieczeństwa 
zakończył 10 lutego679 po wykorzystaniu 72 dni zaległego urlopu wypoczynkowego680. 
 Od połowy lat siedemdziesiątych borykał się z rodzinnym dramatem. U jedynego syna pojawiły 
się zaburzenia psychiczne, które miały wpływ na rozpad dwóch małżeństw. Parokrotnie leczony w 

 
665 AIPN BU 003175/524, Nacz. Wydz. VIII Dep. I MSW, płk Z. Orłowski, Charakterystyka, Warszawa 20 
VIII 1970, k. 149-150. 
666 AIPN BU 2974/488, S. Kwiatkowski, Życiorys, Warszawa 27 II 1976, k. 20-21. 
667 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, płk M. Milewski, Wniosek o przeniesienie oficera, Warszawa 5 XI 
1970, k. 151. 
668 AIPN BU 003175/524, Zast. Dyr. Dep. I MSW, [podpis nieczytelny], Wniosek o przeniesienie oficera, 
Warszawa 24 II 1971, k. 154. 
669 AIPN BU 003175/524, Zast. Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, ppłk J. Rodak, Notatka, Warszawa 26 XI 1976, 
k. 82; AIPN BU 2974/488, Wyciąg z szyfrogramu nr 4402/236 z Paryża z 20.09.1976 r., k. 24. 
670 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 31 XII 1975, k. 163; 
AIPN BU 2974/488, Kpt. Zofia Jegorow, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, 
Warszawa 13 VIII 1976, k. 4-5. 
671 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, [bmidd.], k. 182. 
672 AIPN BU 003175/524, Minister MSW, gen. C. Kiszczak, Rozkaz nr 01/83, Warszawa 19 I 1983, k. 192-193. 
673 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Raport, Warszawa 12 XI 1985, k. 195. 
674 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Raport, Warszawa 9 IV 1985, k. 217. 
675 AIPN BU 003175/524, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 11 IV 1986, k. 223-224; 
AIPN BU 3246/173, Por. Jadwiga Kwiatkowska, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, 
Warszawa 11 XI 1986, k. 5. 
676 AIPN BU 003175/524, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk. W. Mickiewicz, Informacja, Warszawa 14 XI 
1989, k. 226. 
677 AIPN BU 3246/173, Płk S. Kwiatkowski, Raport, Warszawa 31 III 1989, k. 42. 
678 AIPN BU 003175/524, Płk S. Kwiatkowski, Raport, Warszawa 1 II 1990, k. 232; AIPN BU 003175/524, Płk 
W. Mickiewicz, Notatka na raporcie płk. S. Kwiatkowskiego z 2 stycznia 1990 r., Warszawa 4 I 1990, k. 230. 
679 AIPN BU 003175/524, Świadectwo pracy, Warszawa 14 II 1990, k. 233-234. 
680 AIPN BU 3246/173, Płk S. Kwiatkowski, Raport, Warszawa 6 XI 1989, k. 101. 
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szpitalu psychiatrycznym, syn w 1985 r., w momencie sporządzania wywiadu o nim, nie pracował i 
utrzymywał się z zapomogi ZUS681. Zmarł nagle w marcu 1987 r.682 
  

 
681 AIPN BU 003175/524, St. sierż. Sztabowy, Z. Marek, Wywiad, Myszków 23 VIII 1985, k. 91. 
682 AIPN BU 3246/173, Szyfrogram nr 1122 z dnia 10.03.1987, k. 88. 
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Markiewicz Waldemar 
 
 
 Waldemar Markiewicz ur. 1 stycznia 1947 r., przez nikogo nie polecany złożył do MSW w 
marcu 1973 r. prośbę o przyjęcie do pracy »w charakterze pracownika operacyjnego«683. Był wtedy 
magistrem ekonomiki produkcji po SGPiS i już członkiem partii684. Od 1971 r. znajdował się w związku 
małżeńskim685 i w drodze było pierwsze dziecko686. Jego brat stryjeczny był ambasadorem PRL w 
Indonezji od 1972 r.687 
 Na podstawie wniosku personalnego z lipca 1973 r. został zatrudniony w MSW i skierowany 
na studium OKKW688. Studium ukończył z wynikiem dobrym689. Wykazał zdolności językowe. Dla 
wywiadu przyjął nazwisko legalizacyjne Lisicki, które było nazwiskiem rodowym żony690. 
 Po studium został oficerem Wydz. VI Dep. I MSW »na odcinku NATO-wskim«691. Już w 
następnym roku zdał egzamin resortowy z języka francuskiego692. Na tej podstawie został delegowany 
w styczniu 1976 r. na roczny staż do ambasady PRL w Paryżu693, gdzie podlegał rezydentowi placówki 
wywiadu694. Posługiwał się krypt. „Wega”695. 
 Po powrocie ze stażu został delegowany w charakterze oficera operacyjnego do rezydentury w 
Brukseli pod przykryciem attaché ambasady PRL696 od 1 lutego 1977 r. w randze II sekretarza697. 
Posługiwał się wtedy krypt. „Wars”698. Z placówki powrócił w sierpniu 1981 r.699 Za cztery lata pobytu 
w rezydenturze otrzymał dobrą ocenę700.  

 
683 AIPN BU 003175/1201, t. 1, W. Markiewicz, Podanie, Warszawa 15 III 1973, k. 4. 
684 AIPN BU 003175/1201, t. 1, W. Markiewicz, Życiorys, Warszawa 15 III 1973, k. 5. 
685 AIPN BU 003175/1201, t. 1, G. Markiewicz, Życiorys, Warszawa 19 XII 1975, k. 28; AIPN BU 
003175/1201, t. 1, Odpis skrócony aktu małżeństwa, Warszawa 18 I 1971, k. 30-31. 
686 AIPN BU 003175/1201, t. 1, G. Markiewicz, Życiorys, Warszawa 3 VI 1985, k. 50; AIPN BU 2974/734, 
G. Markiewicz, Życiorys, Warszawa 24 III 1976, k. 26. 
687 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Ankieta personalna, 7- 20 (k. 11). 
688 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Insp. Sam. Sekcji Kadr, ppłk J. Bajor, Wniosek personalny, Warszawa 4 VII 
1973, k.  
689 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyplom studium podyplomowego OKKW, Warszawa 10 VII 1974, k. 118-119. 
690 W 1983 r. wystawiono mu legitymację na inne legalizacyjne dane personalne: Julian Zwaka, AIPN BU 
003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Dyr. Dep. Kadr MSW, płk L. Stemplewski, Warszawa 21 
VII 1983, k. 175. 
691 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Osek, Wniosek personalny, Warszawa 19 VII 1974, 
k. 126. 
692 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Protokół Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych, Warszawa 3 XII 1975, k. 
127. 
693 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Nacz. Wydz. VI Dep. I MSW, płk K. Janowski, Kier. Sam. Sekcji Kadr, płk 
P. Kardasz, Warszawa 19 I 1976, k. 140. 
694 AIPN BU 2974/734, W. Markiewicz, Instrukcja wyjazdowa, Warszawa 12 I 1976, k. 6.  
695 AIPN BU 2974/734, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 17 I 1976, k. 5. 
696 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 30 XI 1976, k. 
150. 
697 AIPN BU 2974/734, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 9 II 1977, 
k. 27. 
698 AIPN BU 2974/734, Nacz. Wydz. I Dep. I MSW, płk J. Torbus, Wniosek, Warszawa 19 IV 1977, k. 29. 
699 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk K. Walczak, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr 
MSW, płk K. Kardasz, Warszawa 3 VIII 1981, k. 164. 
700 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 25 I 
1990, k. 160; 165. 



186 
 

 Po powrocie do centrali rozpoczął pracę w Wydz. III z tej racji, że w rezydenturze realizował 
pokaźną część zadań na rzecz tego Wydziału701. Od stycznia 1983 r. był kierownikiem »Zespołu 
NATO«.702 Wtedy pierwszy raz zetknął się ze sprawą F. Ziejki. 
 W 1985 r. został delegowany do Grecji, gdzie od 1 sierpnia pracował pod przykryciem I 
sekretarza ambasady PRL w Atenach703. Posługiwał się kryptonimem „Kronos”704. Objął tam 
kierownictwo punktu operacyjnego wywiadu705. Ówczesny ambasador, J. Tejchma, został 
powiadomiony szyfrogramem przez Dyr. Dep. I o wywiadowczej misji „Kronosa”706. 
 Rok później stał się stroną konfliktu. Pracownik ambasady Aniołek Zygmunt sporządził notatkę 
dla Dep. Kadr i Szkolenia MSZ, w której stwierdził, że w następstwie zajęcia przez niego negatywnego 
stanowiska w sprawie opłacania przez skarb państwa szkoły francuskiej dla 6-letniej córki 
W. Markiewicza, spotkał się »z pogróżkami i szantażem« z jego strony. W dniach 4 i 5 XI 1986 r. esbek 
miał mu oświadczyć: »o ile nie przestanę bruździć w sprawie szkoły francuskiej jego córki, to mnie 
spotka ten sam los co Szafrańca (?) (b. radca Ambasady), a mojego syna Marka zniszczy, dodając iż 
sprawa szkoły francuskiej dla córki jest dla niego sprawą życia i śmierci«707. 
 Ten epizod był jednym z powodów przedterminowego odwołania go z Aten708. W kluczowym 
raporcie odnotowano między innymi: »W zatargach z pracownikami placówki ujawnił się jego 
konfliktowy charakter i apodyktyczność, zdekonspirował się w środowisku jako oficer MSW. Mjr 
W. Markiewicz nie wyciągnął wniosków z poprzednio prowadzonych z nim rozmów oraz nie wykonuje 
zaleceń Centrali wykazując tym samym niedojrzałość do pełnienia samodzielnej i odpowiedzialnej 
funkcji«709. Wśród szczegółowych zarzutów w inny raporcie odnotowano: zabranie z ambasady do 
swego mieszkania dywanu i obrazu; (…) brak wykazywania wpływów za czynności konsularne w innych 
walutach (w tym dolary) w wyniku przejęcia otwierania poczty… przez żonę mjr W. Markiewicza…; 
sprowadzanie bez cła, na podstawie zwolnień celnych greckiego MSZ sprzętu elektronicznego, który 
miał sprzedać na rynku greckim…710 
 Również inwentarz jego operacyjnych trofeów za okres pracy w Atenach nie przedstawiał się 
imponująco. Wykaz zawiera dwóch agentów, dwa kontakty operacyjne i aż 7 figurantów-kandydatów 
na informatorów wywiadu711. 
 Ze stanowiska I sekretarza ambasady został odwołany z dniem 31 sierpnia712, po powrocie do 
kraju do 30 września wykorzystywał urlop wypoczynkowy713. Zarzuty dyplomatów ateńskich nie miały 
jednak negatywnego przełożenia na jego esbecką ścieżkę kariery i po urlopie awansowano go na 
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703 AIPN BU 2974/822, Minister MSZ [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 19 VII 1985, k. 25; 
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186. 
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708 AIPN BU 3246/495, Płk S. Bejm, Notatka dot. Kierownika Punktu Operacyjnego w Atenach mjr. 
W. Markiewicza ps. „Kronos”, Warszawa 29 I 1988, k. 40-42. 
709 AIPN BU 3246/495, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Raport, Warszawa 8 II 1988, k. 
37. 
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stanowisko zast. Nacz. Wydz. III Dep. I. z dniem 10 października 1988 r. 714 W zakresie jego nadzoru 
znalazła się wtedy sprawa F. Ziejki. 
 W wyniku zdrady J. Sarosieka został zdekonspirowany715. W SB dotrwał do rozwiązania w 
stopniu majora. 
  

 
714 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 3 X 1988, 
k. 197. 
715 AIPN BU 003175/1201, t. 1, Płk Z. Paź, Notatka służbowa, Warszawa 15 III 1989, k. 197. 
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Nowicki Jan 
 
 Jan Nowicki, urodzony 6 marca 1944 r, w Osienikach (pow. Nowa Wilejka), podanie o 
przyjęcie do MSW sporządził w lipcu 1968 r.716 Na tę decyzję wpływ miały trudne warunki życiowe; 
znajdował się w trakcie studiów na SGPiS, gdy ożenił się (X 1965) i pojawiło się dziecko (IV 1966)717. 
Sytuacja rodzinna zmusiła go do przerwania studiów dziennych, podjęcia zaocznych i pracy zawodowej 
w Centrali Handlu Zagranicznego „Minex”718. Tytuł dyplomowanego ekonomisty uzyskał w czerwcu 
1971 r.719 
 Po stosownych sprawdzeniach został 1 listopada 1968 r. przyjęty w Wydz. VI Dep. I MSW720. 
Na odcinku rozpracowania państw NATO i Watykanu dotrwał aż do rozwiązania SB.  
 W momencie przystąpienia do organów bezpieczeństwa znał biegle język rosyjski i francuski. 
Stąd nie skierowano go od razu do szkoły wywiadu, ale trzymano nadal, teraz pod przykryciem, w 
„Minex-ie”721. Przed upływem wymaganego okresu przygotowawczego został mianowany stałym 
funkcjonariuszem722. W roku 1971/72 ukończył z wynikiem bardzo dobrym roczne studium wywiadu, 
na którym uczył się języka angielskiego723. W wywiadzie posługiwał się również nazwiskiem 
legalizacyjnym Janusz Drabik. W poczet członków partii został przyjęty w czerwcu 1971 r.724 

Od 1973 r. do 1977 przebywał w rezydenturze w Paryżu pod przykryciem sekretarza ambasady 
PRL725 i posługiwał się pseudonimem operacyjnym „Luis”726. W ramach przygotowania go do tej 
delegacji, przekierowano go na etat pod przykryciem w MSZ od października 1972 r.727 
 Po powrocie do centrali w 1977 r. został mianowany 15 maja 1978 r. zast. nacz. Wydz. III 
Dep. I.728 W bezpośredni nadzór kierowniczy przypadła mu sprawa F. Ziejki, jako że miał w „dorobku” 
wywiadowczym pobyt we Francji i kierował zespołem NATO-wskim w Wydziale729. Dokładnie po 
dwóch latach pełnienia funkcji wicenaczelnika, został naczelnikiem Wydz. III730 (po wyjeździe Jerzego 
Porowskiego do Rzymu). 
 W czerwcu 1980 r. zaliczył z wynikiem dobrym egzamin resortowy z trzeciego języka, 
angielskiego731. W lipcu 1980 r. wręczono mu francuski Order Palm Akademickich za zasługi dla 
kultury francuskiej732.  Pół roku później, w styczniu 1981 r., rozpoczął się proces jego delegowania 

 
716 AIPN BU 003175/1106, J. Nowicki, Podanie, Warszawa 25 VII 1968, k. 4. 
717 AIPN BU 003175/1106, J. Nowicki, Życiorys, Warszawa 25 VII 1968, k. 5-6. 
718 AIPN BU 003175/1106, Zast. Komend. KS MO ds. SB, ppłk W. Rutka, Informacja, Warszawa 5 IX 1968, k. 
60. 
719 AIPN BU 003175/1106, Dziekan, [podpis nieczytelny], Zaświadczenie tymczasowe, Warszawa 5 VII 1971, 
k. 27. 
720 AIPN BU 003175/1106, J. Nowicki, Raport, Warszawa 16 V 1969, k. 25. 
721 AIPN BU 003175/1106, Insp. Dep. Kadr MSW, mjr Z. Wolszczak, Wniosek personalny, Warszawa 16 X 
1968, k. 116. 
722 AIPN BU 003175/1106, Insp. Dep. Kadr MSW, płk. P. Kardasz, Wniosek personalny, Warszawa 27 I 1971, 
k. 121. 
723 AIPN BU 003175/1106, Świadectwo ukończenia Rocznej Szkoły Dep. I MSW, Warszawa 15 VI 1972, k. 131. 
724 AIPN BU 003175/1106, I Sekr. KZ PZPR w MSW, K. Paciorek, Informacja, Warszawa 14 VII, k. 26. 
725 AIPN BU 003175/1106, St. Insp. Dep. I, płk W. Krzemiński, Wniosek, Warszawa 9 VI 1973, k. 141. 
726 AIPN BU 2974/311, Płk W. Krzemiński, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, 
Warszawa 6 VII 1973, k. 5. 
727 AIPN BU 003175/1106, Nacz. Wydz. VI Dep. I MSW, mjr. F. Dmowski, Charakterystyka, Warszawa 14 IV 
1973, k. 136-138. 
728 AIPN BU 003175/1106, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 3 V 1978, 
k. 155. 
729 AIPN BU 003175/1106, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 24 XII 
1979, k. 157. 
730 AIPN BU 003175/1106, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa [bdd.] 
1980, k. 158. 
731 AIPN BU 003175/1106, Protokół Komisji Egzaminacyjnej, Warszawa 4 VI 1980, k. 167. 
732 AIPN BU 003175/1106, Kpt. J. Nowicki, Informacja, Warszawa 11 VIII 1980, k. 49. 



189 
 

ponownie do Francji, tym razem w charakterze rezydenta rezydentury pod przykryciem I sekretarza w 
dziale prasowym ambasady PRL w Paryżu733. Przebywał tam od maja 1981 r.734 do 28 sierpnia 
1983 r.735 i posługiwał się kryptonimem „Fis”736. 
 Drugą jego kadencję rezydenta nagle przerwała kara nagany z odwołaniem go w trybie 
dyscyplinarnym do kraju; za brak dostatecznego nadzoru nad sierż. H. Bogulakiem, który 
zdezerterował w Paryżu 15 lipca 1982 r.737 
 Jednak z tego powodu J. Nowicki nie został zdegradowany w kraju; awansowano go w 
listopadzie na stanowisko zastępcy komendanta OKKW ds. dydaktyczno-wychowawczych738. 
 Z dniem 15 kwietnia 1986 r. przeszedł na etat niejawny, w czasie którego od 16 stycznia 1987 r. 
był radcą ministra MSZ w Dep. Ekonomicznym739. Pracował tam głównie na rzecz Wydz. VIII740. 
Posługiwał się pseud. „Kociuba”741. 
 W czerwcu 1986 r. wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie dwuletnich studiów 
podyplomowych na kierunku organizacji i zarządzania UW742. Natomiast w lutym 1988 r. poprosił o 
wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z otwarciem przewodu doktorskiego743. Doktorat 
z nauk ekonomicznych obronił 22 XI 1989 r. na Wydziale Zarządzania UW744.  
 W 1989 r. został zdekonspirowany w wyniku ucieczki Jerzego Sarosieka745. Odszedł z SB 31 
lipca 1990 r. w stopniu pułkownika MO. 
  

 
733 AIPN BU 003175/1106, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 20 I 1981, k. 170. 
734 AIPN BU 2974/281, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk K. Walczak, Wniosek, Warszawa 4 V 1981, k. 22. 
735 AIPN BU 2974/281, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk J. Wawrowski, Informacja, Warszawa 31 VII 1983, 
k. 26. 
736 AIPN BU 2974/281, Ppor. Jadwiga Kwiatkowska, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, 
Warszawa 7 V 1981, k. 7. 
737 AIPN BU 003175/1106, Minister MSW, gen. C. Kiszczak, Rozkaz nr 01/83, Warszawa 19 I 1983, k. 174-
175. 
738 AIPN BU 003175/1106, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 29 X 1983, k. 
177. 
739 AIPN BU 003175/1106, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 28 III 1986, k. 
188;  AIPN BU 3246/447, Nacz. Wydz. VIII Dep. I MSW, płk J.Z. Kowalski, Raport, Warszawa 16 II 1987, k. 
7. 
740 AIPN BU 3246/447, Kpt. A. Bienias, Kierunkowy plan pracy oficera zewnętrznego ps. „Kuciuba”, 
Warszawa 6 VII 1988, k. 19. 
741 AIPN BU 3246/447, t. 1, Kpt. A. Bienias, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, 
Warszawa 16 II 1987, k. 6; AIPN BU 3246/447, t. 2, Zast. Nacz. Wydz. VIII Dep. I MSW, Notatka dot. oficera 
II linii ps. „Kociuba”, Warszawa 11 V 1989, k. 1. 
742 AIPN BU 003175/1106, Ppłk J. Nowicki, Raport, Warszawa 12 VI 1986, k. 54. 
743 AIPN BU 003175/1106, Ppłk J. Nowicki, Raport, Warszawa 29 II 1988, k. 56. 
744 AIPN BU 003175/1106, Dziekna prof. dr hab. K. Sobczak, Zaświadczenie, Warszawa 5 I 1990, k. 57. 
745 AIPN BU 003175/1106, Płk Z. Paź, Notatka służbowa, Warszawa 16 III 1989, k. 201. 
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Oleszkiewicz Tadeusz („Mobis”) 
 
 
 Tadeusz Oleszkiewicz ur. 22 marca 1947 r. o nazwisku legalizacyjnym Grudniewski, o 
przyjęcie do SB zwrócił się w sierpniu 1971 r. do Komendanta MO w Olsztynie746. Po ukończonych 
studiach z zakresu rybactwa, rozpoczął pracę w charakterze stażysty w wyuczonym zawodzie i 
niebawem zawarł związek małżeński ze studentką trzeciego roku747. 
 Przyjęto go we wrześniu w KWMO w Olsztynie na stanowisko inspektora748. Po roku uznany 
został przez komisję lekarską za zdolnego do szkoły oficerskiej MO749. Tymczasem przymierzono go 
do studium Dep. I., ale w badaniach testowych osiągnął mierne rezultaty z konkluzją: »jest to 
kandydatura niezbyt odpowiednia dla Departamentu I«750. 
 Pomimo to skierowano go na studium wywiadu i na tę okoliczność 1 listopada został 
przeniesiony do MSW751. Na okres pobytu w OKKW stworzył dla bliskich legendę, że zwolnił się z 
pracy w KWMO i przeniósł na Wybrzeże do jednego z przedsiębiorstw rybackich752. 
 Studium wywiadu ukończył z bardzo dobrym wynikiem753. Uczył się języka francuskiego, 
który opanował na poziomie piątego semestru zaawansowania754. Już w 1974 r. zdał z wynikiem 
dobrym resortowy egzamin z tego języka755. 
 Następnie został zatrudniony w Wydz. V Zarządu VII Dep. I i organizował z pozycji centrali 
pracę operacyjną »na terenie Francji i Szwajcarii w zakresie wywiadu 
ekonomiczno-prognostycznego«756. W 1976 r. był przymierzany do pracy wywiadowczej w Belgii, 
gdzie miał pełnić funkcję attaché ds. ekonomicznych w Biurze Radcy Handlowego ambasady w 
Brukseli757. Lecz ten wyjazd nie doszedł do skutku. 
 Po reorganizacji struktury wywiadu, w następstwie dezercji por. Andrzeja Kopczyńskiego, 
T. Oleszkiewicz został insp. Wydz. VIII Dep. I758. Prawdopodobnie został zdekonspirowany przez 
A. Kopczyńskiego – ale pod legalizacyjnym nazwiskiem Grudniewski759. 
 Do skutku również nie doszła delegacja go do Algierii pod przykryciem »koordynatora ds. 
realizacji kontraktów dot. polskich wykładowców na Uniwersytecie w Algierze«760, z powodu 
wycofania się strony algierskiej761. 

 
746 AIPN BU 003175/1233, T. Oleszkiewicz, Podanie, Olsztyn 2 VIII 1971, k. 4. 
747 AIPN BU 003175/1233, T. Oleszkiewicz, Życiorys, Olsztyn 2 VIII 1971, k. 5-6. 
748 AIPN BU 003175/1233, Wniosek personalny o przyjęcie do MO, Olsztyn 13 IX 1971, k. 101-102. 
749 AIPN BU 003175/1233, Orzeczenie nr 707/K/72, Olsztyn 23 V 1972, k. 111. 
750 AIPN BU 003175/1233, Insp. Wydz. I Dep. I MSW, kpt. T. Osmulski, Charakterystyka opracowana na 
podstawie badań testowych w dniu 4 IX 1972, Warszawa 11 IX 1972, k. 112-115. 
751 AIPN BU 003175/1233, Karta przeniesienia, Warszawa 27 X 1972, k. 116. 
752 AIPN BU 003175/1233, T. Oleszkiewicz, Raport, Warszawa 13 XI 1973, k. 31-32. 
753 AIPN BU 003175/1233, OKKW Dep. I MSW, Dyplom, 15 VII 1973, k. 126-127. 
754 AIPN BU 003175/1233, Arkusz oceny kwalifikacyjnej absolwenta 1972/1972, Warszawa 14 VII 1973, k. 
118-123. 
755 AIPN BU 003175/1233, Protokół komisji egzaminacyjnej języków obcych, Warszawa 28 VI 1974, k. 128. 
756 AIPN BU 003175/1233, Wniosek personalny, Warszawa 19 XI 1975, k. 131; AIPN BU 003175/1233, 
Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny oficera od III 1973 do XI 1975, Warszawa 6 XII 1975, k. 132-139 (k. 
137). 
757 AIPN BU 003175/1233, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 29 IV 1976, k. 140. 
758 AIPN BU 003175/1233, Wniosek personalny, Warszawa 15 V 1978, k. 147. 
759 AIPN BU 003175/1233, Zast. Nacz. Wydz. III Dep. I MSW, ppłk J. Rodak, Notatka dot. dekonspiracji 
funkcjonariusza Dep. I, Warszawa 26 XI 1976, k. 92; AIPN BU 2974/723, T. Oleszkiewicz, Notatka o 
dekonspiracji, Warszawa 16 V 1982, k. 22.  
760 AIPN BU 003175/1233, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa [bdd.] 1979, k. 156. 
761 AIPN BU 003175/1233, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 9 IX 1980, k. 161. 
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 W 1981 r. wszczęto procedurę delegowania go do ambasady w Paryżu, gdzie był uplasowany 
pod przykryciem II sekretarza762. Stanowisko to objął z dniem 1 czerwca 1982 r.763 Na okoliczność 
misji zagranicznej spreparował odpowiednio swój życiorys764. 
 Posługiwał się w rezydenturze paryskiej ps. „Mobis”. Z placówki powrócił do kraju 5 lipca 
1986 r.765 W trakcie jego służbowego pobytu w Paryżu nastąpiła dezercja H. Bogulaka, przez którego 
został zdekonspirowany766. Z pośrednictwa „Mobisa” skorzystał „Svens”, by zwabić F. Ziejkę do 
ambasady w 1986 r.  
 Po powrocie z Francji przeszedł do Wydz. V i kierował zespołem inżynierii genetycznej767. W 
maju 1987 r. awansował na zast. naczelnika tego wydziału768. Na tym stanowisku i w stopniu 
podpułkownika dotrwał do rozwiązania SB. 
  

 
762 AIPN BU 003175/1233, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 12 XI 1981, k. 165. 
763 AIPN BU 2974/723, Podsekretarz Stanu w MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 18 V 
1982, k. 21. 
764 AIPN BU 2974/723, T. Oleszkiewicz, Życiorys, Warszawa 10 III 1982, k. 15. 
765 AIPN BU 003175/1233, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk S. Rączka, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr MSW, 
płk P. Kardasz, Warszawa 8 VII 1986, k. 180. 
766 AIPN BU 003175/1233, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 15 I 1990, 
k. 181. 
767 AIPN BU 003175/1233, Wniosek personalny, Warszawa 29 IV 1987, k. 186. 
768 AIPN BU 003175/1233, Nacz. Wydz. V Dep. I MSW, ppłk S. Koryciński, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr MSW, 
płk P. Kardasz, Warszawa 4 V 1987, k. 189. 
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Orłowski Janusz („Svens”) 
 
 
 Janusz Orłowski ur. 20 czerwca 1953 r. o nazwisku legalizacyjnym Węgierski, pochodzenia 
chłopskiego, podanie o pracę w organach MO sporządził 8 marca 1977 r. do Komendanta 
Wojewódzkiego w Białymstoku769. Był wtedy na piątym roku studiów Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie. Do tego kroku zapewne popchnęła go sytuacja materialna; w kwietniu 1976 r. wstąpił w 
związek małżeński a w sierpniu urodziło mu się dziecko770.  
 Do pracy w SB rekomendowany został przez teścia, ppłk. Aleksego Kruka771, który od 1 
czerwca 1975 r. był inspektorem przy zast. komend. woj. ds. SB w Białymstoku772. Po stosownych 
sprawdzeniach i uzyskaniu tytułu magistra 22 czerwca 1977 r., J. Orłowski karierę resortową rozpoczął 
w październiku 1977 r. w Wydziale II (pion kontrwywiadu)773. 
 Półtorej roku później zainteresował się nim wywiad cywilny774. 29 marca 1979 r. został 
zakwalifikowany na studium podyplomowe w OKKW Dep. I w roku 1979/80775. W związku z tym 31 
lipca 1979 r. przeniesiono go do dyspozycji Dep. Kadr MSW, gdzie został zatrudniony jako młodszy 
inspektor w Dep. I. Wraz z nim w tym samym dniu przeszedł do MSW jego teść, który pracował na 
etacie niejawnym w Dep. I do 11 stycznia 1982 r.776 
 J. Orłowski ukończył studium wywiadu z ogólnym wynikiem dobrym, ale nie uzyskał 
egzaminu resortowego z języków, których dotychczas uczył się777. Najbardziej był zaawansowany w 
języku francuskim. I to spowodowało, że »z dniem 16 lipca 1980 r. został skierowany do Wydziału III 
na odcinek rozpracowania obiektów naszego zainteresowania na terenie Francji«778. 
 Po zdaniu egzaminu resortowego z języka francuskiego w 1982 r. został oddelegowany do 
pracy w rezydenturze w Paryżu w instytucji przykrycia na stanowisku attaché w Konsulacie 
Generalnym PRL od 1 września 1983 r., będąc zarazem oficerem rezydentury779. Przed wyjazdem 
złożył oświadczenie, że nie jest zdekonspirowany wobec zachodnich służb specjalnych oraz, że nie znał 
żadnego z polskich dezerterów780. Teczkę pracownika zewnętrznego założono mu 24 IX 1983781. Na  
placówce w Paryżu posługiwał się krypt. „Svens”. 
 Od początku 1984 r. do końca pobytu w rezydenturze w Paryżu (1987) otrzymywał marne 
oceny na odcinku pracy wywiadowczej. W roku 1984: »Nie osiągnął znaczących wyników 
operacyjnych, informacyjnie nie pracuje. Z trudem godzi pracę oficjalną z działaniami 
wywiadowczymi. Z uwagi na brak inicjatywy wymaga inspiracji rezydenta. Posiada mało kontaktów 
zewnętrznych. (…) Przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą w sprawie słabych wyników pracy«782. Ocena 

 
769 AIPN BU 003175/100, J. Orłowski, Podanie, Białystok, 8 III 1977, k. 4. 
770 AIPN BU 003175/100, J. Orłowski, Życiorys, Białystok, 8 III 1977, k. 5. 
771 AIPN BU 003175/100, J. Orłowski, Ankieta personalna, Białystok 8 III 1977, k. 6-19 (k. 18); AIPN BU 
003175/100, J. Orłowski, Ankieta personalna, Warszawa 6 V 1983, k. 40-52 (k. 47; 49). 
772 https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/122197 (dostęp: 27 XII 2022). 
773 AIPN BU 003175/100, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Zaświadczenie tymczasowe nr 279, 
Olsztyn 7 IX 1977, k. 24; AIPN BU 003175/100, Wniosek personalny o przyjęcie do MO, Białystok 4 X 1977, k. 
127-128. 
774 AIPN BU 003175/100, Zast. nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Charakterystyka 
psychologiczna [na nazwisko legalizacyjne: Janusz Węgierski], Warszawa 13 XII 1978, k. 133-136. 
775 AIPN BU 003175/100, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej naboru kandydatów na Studium Podyplomowe 
OKKW Dep. I. MSW, Warszawa 29 III 1979, k. 137-138. 
776 https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/122197 (dostęp: 27 XII 2022). 
777 AIPN BU 003175/100, Komendant OKKW, płk W. Pieterwas, Dyplom Studium Podyplomowego OKKW, 
Warszawa 12 VII 1980, k. 143-144.  
778 AIPN BU 003175/100, Dyr. Dep. I., gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 12 IX 1980, k. 153. 
779 AIPN BU 003175/100, Dyr. Dep. I, płk F. Dmowski, Wniosek, Warszawa 2 V 1983, k. 162; AIPN BU 
3246/154, Podsekretarz Stanu MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 27 VII 1983, k. 22. 
780 ; AIPN BU 3246/154, J. Orłowski, Oświadczenie, Warszawa 19 IX 1983, k. 23. 
781 AIPN BU 3246/154, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 24 IX 1983, k. 4. 
782 AIPN BU 003175/100, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, 174-176. 
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https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/122197
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z indywidualnego przeglądu kadrowego została nieco przeformułowana w instrukcji przekazanej 
rezydentowi w maju 1985 r.: »„Svens” – nie osiąga spodziewanych wyników operacyjnych, a 
informacyjnie faktycznie nie pracuje. Brak inicjatywy oraz przerost zadań oficjalnych nad 
wywiadowczymi wymaga przemyślenia i korekty. Musi opracować przy Waszej pomocy realny plan 
działania, skorelowany z obowiązkami „Slava”«783.  
 Rezydent „Orsza” usiłował wziąć „Svensa w obronę: »Prawdą jest, że nie osiąga wyników 
informacyjnych, które by zadowalały. Jednakże wysiłki operacyjne są coraz lepsze i to w zakresie prac 
wszystkich pionów. Na nim spoczywa podstawowy obowiązek zabezpieczenia spraw poszczególnych 
pionów z pozycji konsulatu w zakresie… [słowo nieczytelne]. Robi to solidnie i możemy mieć zaufanie, 
że żadnej sprawy zabezpieczonej nie „przepuści” a okoliczności operacyjne właściwie wykorzysta«784. 
 Opinia centrali za następny rok, 1985, nie uległa zmianie: »Osiąga słabe wyniki operacyjne. 
Posiada ograniczone możliwości w zdobywaniu informacji wywiadowczych. Nie pozyskał żadnych 
źródeł ani nie przekazał naprowadzeń operacyjnych«785.  
 Chcąc przełamać złą passę, zapewne poganiany przez funkcjonariuszy w centrali, upozorował 
spotkanie operacyjne z F. Ziejką pod koniec lutego 1986 r.  
 Na przyspieszone odwołanie go z misji zagranicznej mógł mieć wpływ donos agenturalny, że 
»przyjmuje korzyści materialne za załatwianie paszportów konsularnych obywatelom polskim 
przebywającym we Francji«. Za załatwienie paszportu miał pobierać 10.000 franków, równowartość 
1500 dol. USA. Według donosu fakt przyjmowania korzyści znany był również dyrektorowi Polskiej 
Misji Katolickiej w Paryżu, ks. S. Jeżowi, który utrzymywał bliskie kontakty z komisarzem generalnej 
prefektury policji w Paryżu. O sprawie Księdza zaalarmował Dyr. Dep. II (kontrwywiad) kierownictwo 
Dep. I786.  
 Centrala powiadomiła o sprawie rezydenta w Paryżu „Orszę” w lutym 1987 r. instrukcją: 
»Podajemy wyłącznie do Waszej wiadomości, iż otrzymaliśmy jednoźródłową nie potwierdzoną 
informację agenturalną, jakoby „Svens” przyjmował łapówki od osób ubiegających się o wydanie 
paszportu konsularnego. Prosimy o Waszą opinię w tej sprawie i w miarę możliwości o dyskretną 
kontrolę«787. Wszczęto na tę okoliczność postępowanie, w trakcie którego ujawniono inne 
niejednoznaczne zachowania funkcjonariusza. Ostatecznie w dniu 1 sierpnia odwołano go ze 
stanowiska wicekonsula z dniem 15 sierpnia 1987 r.788 Powrócił do kraju 16 sierpnia 1987 r.789 
Informację o decyzji centrali o odwołaniu „Svensa” do kraju z dniem 15 sierpnia otrzymał rezydent 
„Orsza” już 10 kwietnia790. 
 Chociaż w przeglądzie kadrowym za rok 1987 czytamy: »Oficer mało samodzielny i bez 
inicjatywy w działaniach operacyjnych. Osiągał słabe wyniki operacyjno-informacyjne«791, to jednak 
całościowa ocena za pobyt w rezydenturze w Paryżu (od 15 XII 1985 – 15 VI 1987) jest w tym 
kontekście kuriozalna: »zadowalająca nie w pełni«792. 

 
783 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 1, Załącznik do instrukcji nr 3/W/85 z dnia 3.05.1985 r. dla „Orszy”, k. 268. 
784 AIPN BU 003171/92, t. 8, „Orsza”, Notatka służbowa: Uwagi do ocen i zaleceń wynikających z przeglądu 
kadrowego za rok 1984, [bm.] 6 VI 1985, k. 112-113. 
785 AIPN BU 003175/100, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, 174-176. 
786 Dyr. Dep. II MSW, płk. J. Sereda, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Warszawa 12 I 1987, k. 28. 
787 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 2, Instrukcja nr 2/W/87 z dnia 13 lutego 1987 r. dla „Orszy”, k. 332. Z innej 
informacji wynika, »że osoby mające nieuregulowane sprawy obywatelstwa polskiego i „element wywrotowy” z 
terenu RFN uzyskują za łapówkę 200 DM wizy w naszej ambasadzie we Francji«. AIPN BU 003171/49, t. 4, 
Szyfrogram nr 3876, Kolonia 16 V 1986, k. 159. 
788 AIPN BU 3246/154, Podsekretarz Stanu MSZ, [nazwisko nieczytelne], Odwołanie, Warszawa 1 VIII 1987, k. 
38. 
789 AIPN BU 003175/100, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, [podpis nieczytelny], Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr, płk 
P. Kardasz, Warszawa 17 VIII 1987, k. 167. 
790 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 2, Instrukcja nr 3/W/87 z dnia 10 kwietnia 1987 r. dla „Orszy”, k. 336. 
791 AIPN BU 003175/100, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, 174-176. 
792 AIPN BU 3246/154, Dyr. Dep. II MSW, płk. J. Sereda, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Warszawa 12 I 
1987, k. 28. 
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Po kilkuletnim pobycie we Francji przystąpił do resortowego egzaminu komisyjnego z języka 
francuskiego, który zaliczył z miernym wynikiem. Komisja ewidentnie wahała się, skoro pierwszą 
ocenę ogólną: dostateczny minus poprawiła na: dostateczny793. 

Eugeniusz Spyra, nacz. Wydziału III, któremu podlegał w centrali „Svens”, wiedział z 
wyprzedzeniem o tej decyzji odwołania oficera i z pozycji krajowej usiłował zabezpieczyć kontynuację 
operacyjnego kontaktu z „Zebu” w Paryżu. 

793 AIPN BU 003175/100, Protokół komisji egzaminacyjnej z języka francuskiego, Warszawa 22 VIII 1988, k. 
170.
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Porębski Lech 
 
 
 Lech Michał Porębski ur. 29 września 1947 r. o nazwisku legalizacyjnym Aleksiewicz o 
przyjęcie do organów bezpieczeństwa zwrócił się podaniem we wrześniu 1976 r. do Komendanta SB 
w Katowicach w wieku 30 lat jako magister i inżynier po Politechnice Gliwickiej, pracując w 
przemyśle794. W czasie studiów był mniej niż przeciętnym studentem795. Jego ojciec był również 
esbekiem. Karierę resortową rozpoczął w Katowicach w pionie IV, antywyznaniowym. 
 Niebawem ożenił sią z osobą pochodząca z rodziny rozbitej, która edukację ukończyła na 
szkole podstawowej i pracowała jako introligator w Zakładach Graficznych w Katowicach796.  
 Pół roku po zatrudnieniu w resorcie został skierowany na roczne studium podyplomowe 
OKKW Dep. I MSW797, które ukończył w 1978 r. z wynikiem bardzo dobrym798.  
 Po studium przeniesiono go do Wydz. III Dep. I, gdzie zajmował krajami 
hiszpańskojęzycznymi799. Od 1 stycznia 1979 r. organizował »pracę na odcinku rozpracowania 
obiektów działających na południowej flance NATO«800. W tym okresie został wydelegowany na 
spotkanie z Franciszkiem Ziejką. 
 Żona odmawiając przeprowadzki z Katowic do Warszawy, pokrzyżowała mu plany związane 
z szybką karierą w wywiadzie. W tej sytuacji 17 grudnia 1979 r. wystąpił z raportem o przeniesienie go 
na prowincję, ale z możliwością pracy w Departamencie I. Taką możliwość stwarzał mu urząd SB w 
Katowicach, gdzie funkcjonowała Filia Dep. I801. 
 W 1982 r. przebył z wynikiem dobrym intensywny kurs języka angielskiego802. Po likwidacji 
Filii Dep. I w Katowicach przeszedł do Inspektoratu I przy kierownictwie tego urzędu z dniem 11 
czerwca 1984 r. A już w sierpniu sformułowano dla niego wniosek o delegowanie go na Kubę celem 
intensywnej nauki języka hiszpańskiego przez okres roku. Wyjazd doszedł do skutku na początku 
1985 r.803 
 Po powrocie do kraju wyraził zgodę na przejście do Departamentu I w Warszawie804. W 
połowie roku 1986 r. nastąpiło przeniesienie go do Wydz. VII Dep. I805. I zarazem uplasowanie z dniem 
1 czerwca we Wspólnocie Przedsiębiorstw Hutnictwa Żelaza i Stali w charakterze doradcy Dyrektora 
w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą806, celem przeszkolenia go i przygotowania do wykonania zadań 
na odcinku wywiadu przemysłowego. Na tę okoliczność założono mu teczkę pracownika 
zewnętrznego807. Pracował w tej gałęzi przemysłu na rzecz wywiadu cywilnego808. 

 
794 AIPN 003175/1204, L. Porębski, Podanie, Jaworzno, 9 IX 1976, k. 6. 
795 AIPN 003175/1204, Charakterystyka psychologiczna, Warszawa 10 V 1977, k. 133-136. 
796 AIPN BU 3246/601, t. 1, E. Porębska, Życiorys, Jaworzno [bdd.] 1986, k. 35. 
797 AIPN 003175/1204, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej do OKKW, Warszawa 26 V 1977, k. 131-132. 
798 AIPN 003175/1204, Dyplom SP OKKW, Warszawa 14 VII 1978, k. 139-140. 
799 AIPN 003175/1204, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 18 VII 1978, k. 
149. 
800 AIPN 003175/1204, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, [bmidd.], k. 151. 
801 AIPN 003175/1204, L. Porębski, Raport, Warszawa 17 XII 1979, k. 158. 
802 AIPN 003175/1204, MSW, Ośrodek Nauczania Języków Obcych, Zaświadczenie, Sosnowiec 15 VII 1982, k. 
180-181. 
803 AIPN 003175/1204, Z-ca Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk S. Rączka, Wniosek, Warszawa 17 VIII 1984, k. 168. 
804 AIPN 003175/1204, L. Porębski, Oświadczenie, Warszawa 19 V 1986, k. 176. 
805 AIPN 003175/1204, Karta przeniesienia, Katowice 6 VIII 1986, k. 183-184. 
806 AIPN BU 3246/601, t. 1, Umowa o pracę, Katowice 1 VI 1986, k. 7-8. 
807 AIPN BU 3246/601, t. 1, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 18 VIII 
1986, k. 3. 
808 AIPN BU 3246/601, t. 1, L. Aleksiewicz, Plan pracy na rok 1987 z pozycji przykrycia we „Wspólnocie 
Przedsiębiorstwa Hutnictwa Żelaza i Stali”, Katowice 2 III 1987, k. 46-47; AIPN BU 3246/601, t. 1, 
L. Aleksiewicz, Plan pracy z pozycji przykrycia na rok 1988, Warszawa 19 II 1988, k. 48. 
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 Na początku 1988 r. wszczęto procedurę delegowania go do Hiszpanii, gdzie planowano go 
zatrudnić w rezydenturze ambasady PRL w Madrycie pod przykryciem zastępcy attaché handlowego809. 
W trakcie poufnego sprawdzania życiorysów osób z kręgu najbliższej rodziny esbeka i jego żony 
okazało się, że jego teść i trzej szwagrowie zostali zarejestrowani w kartotece kryminalnej MSW w 
okresie jego pracy w SB810. Spóźniona próba wyjaśnienia tej sprawy, która nie działała na korzyść 
L. Porębskiego, została jednak przyjęta przez kierownictwo resoru811. Na okoliczność delegacji 
zagranicznej zalegendowano mu życiorys zawodowy812. Powołany został na stanowisko zast. attaché 
handlowego z dniem 1 lipca 1988 r.813 W Madrycie dotrwał do rozwiązania SB. 
  

 
809 AIPN 003175/1204, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 8 I 1988, k. 194-195. 
810 AIPN 003175/1204, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Raport, Warszawa 26 II 1988, k. 113-114. 
811 AIPN 003175/1204, L. Porębski, Raport, Katowice 22 II 1988, k. 111-112. 
812 AIPN BU 3246/601, t. 1, L. Porębski, Kwestionariusz osobowy, Jaworzno 19 IV 1988, k. 21-25 (k. 23); 
AIPN BU 3246/601, t. 1, K. Lipowczak, Opinia, Katowice 18 IV 1988, k. 27-28. 
813 AIPN BU 3246/601, t. 1, Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, L. Gwiazda, Akt powołania, 
Warszawa 9 VI 1988, k. 36. 
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Porowski Jerzy 
 
 
 Jerzy Porowski ur. 21 listopada 1934 r. zwrócił się o przyjęcie do UB w Warszawie dwa 
tygodnie po śmierci Stalina z jednoczesną prośbą o przyjęcie go do szkoły oficerskiej. Tak umotywował 
podanie: »Chciałbym w szeregach służby bezpieczeństwa przyczynić się do dalszego utrwalenia władzy 
ludowej w Polsce a zarazem godnie spełniać polecenia Partii«814.  
 Ojca nie znał a od wczesnych lat tułał się niemal jak sierota po domach dziecka. W 1950 r. 
wstąpił do ZMP i ORMO a w 1952 r. – do partii815. Po zdanej maturze w maju 1953 r., został przyjęty 
do pracy w bezpiece i skierowany do szkoły oficerskiej MBP w Legionowie816.  
 Po szkole oddano go do dyspozycji Szefa WUBP w Białymstoku i rozpoczął pracę w Wydz. 
Kadr817. W 1956 r. złożył prośbę o przeniesienie go do pracy operacyjnej. Podane uzasadnienie według 
Mariana Charukiewicza nie ma niczego wspólnego z rzeczywistością. Jego zdaniem przeniósł się do 
pracy operacyjnej głównie z powodów finansowych, bowiem ona stwarzała większe możliwości 
awansu, niż praca w „pionach pomocniczych” (np. w Wydziale Kadr)818. Nadmienić trzeba, że nie 
posiadał żadnego majątku a »mieszkał jako sublokator u członka partii«. Kierownictwo przychyliło się 
do jego prośby i skierowało go z dniem 1 kwietnia 1956 r. na „front kościelny” 819. 
 W 1957 r. został przeniesiony do referatu powiatowego SB w Łomży i tam również pracował 
po „linii kleru”. W 1958 r. zawarł związek małżeński i rozpoczął zaoczne studia prawa na UW. W 
opinii służbowej z 1960 r. wytknięto mu zaniedbania obowiązków służbowych, lekceważący stosunek 
do kierownictwa i awantury rodzinne: »żona jego skarży się na urządzanie awantur w domu i częste 
bicie jej, a nawet wypędzanie z mieszkania i groźbę zabicia«820. Po roku opinia służbowa nie uległa 
znaczącej zmianie821.  
 Opinie kierownictwa referatu SB w Łomży nie przeszkodziły mu w awansie do urzędu 
wojewódzkiego w Białymstoku od 1 lipca 1961 r. Został tam kierownikiem Grupy I Wydz. IV822. Co 
więcej, opinia sporządzona pół roku później jest odwrotnością dotychczasowych823.  
 Tytuł magistra prawa uzyskał w 1963 r.824 a rok później już był zast. nacz. Wydz. IV w 
Białymstoku825. Był »organizacyjnie ustawiony na rozpracowanie biskupów i kurii oraz koordynował 
pracę grupy I-szej«826.  

 
814 AIPN BU 003175/21, J. Porowski, Podanie, Pułtusk 18 III 1953, k. 9. 
815 AIPN BU 003175/21, J. Porowski, Życiorys, Pułtusk 18 III 1953, k. 9.  
816 AIPN BU 003175/21, Wniosek personalny, Warszawa 8 VIII 1953, k. 105-106. 
817 AIPN BU 003175/21, Arkusz słuchacza C.W., Legionowo 19 VII 1954, k. 107-110. 
818 Relacja Mariana Charukiewicza z 21 IX 2022. 
819 AIPN BU 003175/21, Ppor. J. Porowski, Raport, Białystok 25 IV 1956, k. 115-116. 
820 AIPN BU 003175/21, Zast. Komed. Pow. MO, mjr. S. Hrynczyszyn, Opinia służbowa, Łomża 4 IV 1980, k. 
125-126. 
821 AIPN BU 003175/21, Zast. Komed. Pow. MO, kpt. S. Cytryniak, Opinia służbowa, Łomża 17 IV 1981, k. 
131-133. 
822 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. III, mjr C. Lewkowicz, Wniosek personalny, Białystok 30 V 1961, k. 
134-135. 
823 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. III, mjr C. Lewkowicz, Wniosek personalny, Białystok 21 XII 1961, k. 
136-137. 
824 AIPN BU 003175/21, Dyplom ukończenia studiów wyższych, Warszawa 5 VI 1963, k. 34-35. 
825 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. IV KW MO, [podpis nieczytelny], Wniosek, Białystok 27 V 1964, k. 
145-146. 
826 AIPN BU 003175/21, I Zast. Komend. KW MO ds. SB, płk K. Modelewski, Opinia służbowa, Białystok 29 
III 1966, k. 149-150. 



198 
 

 W roku akademickim 1968/69 odbył przeszkolenie na kursie Dep. I MSW, który ukończył z 
wynikiem dobrym827. Potem został przeniesiony do Dep. I na stanowisko insp. Wydz. VI (odcinek 
watykański)828. Rok później był już podpułkownikiem829.  
 W 1971 r. został oddelegowany do misji wywiadowczej w Rzymie, gdzie pracował pod 
przykryciem II sekretarza ambasady PRL830. Na tę okoliczność sfabrykował swój życiorys831. Na 
placówkę wyjechał 15 maja 1971 r. i posługiwał się ps. „Elio”832. Misję zakończył w 1976 r.833 W jego 
opinii znalazły się i takie oceny: »ppłk Porowski agentury nie werbował. Nie pozyskał również 
kontaktów informacyjnych«834. Jego atutem była dobra znajomość dwóch języków: włoskiego i 
francuskiego. 
 W 1977 r. awansował na stanowisko zast. nacz. Wydz. III835. Rok później, od 15 maja 1978 r., 
był już naczelnikiem tego Wydziału836 z awansem na pułkownika837. W okresie jego kierownictwa 
podjęto decyzję o rejestracji F. Ziejki w charakterze k.o. wywiadu po rozmowie sondażowej z nim w 
urzędzie paszportowym w Krakowie. 
 W tym samym czasie SB pozyskała informację, że oficer »figuruje na liście osób zastrzeżonych 
przez MSW Włoch wydanej w 1978 r.«. Osoby takie nie otrzymywały włoskich wiz pobytowych838. 
Mimo tego, może w celach sondażowych, w grudniu 1979 r. wszczęto proces jego delegacji ponownie 
do Rzymu z misją wywiadowczą839. Otrzymał wizę włoską i funkcjonował tam od 1 czerwca 1980 r.840 
jako rezydent wywiadu o pseud. „Bralski” - pod przykryciem radcy ambasady PRL841.  
 Otrzymał ocenę dobrą za pierwszą dwuletnią kadencję842. Ale w trakcie drugiej kadencji 
podwładni obciążyli go poważnymi zarzutami w 1983 r., wskutek czego został odwołany do kraju. 
Powrócił z misji w marcu 1984 r.843, gdy udało się znaleźć zmiennika na jego miejsce, któremu Italia 
przyznała wizę pobytową. Dochodzenie wszczęto mu jeszcze w czasie pobytu w Rzymie844.  

 
827 AIPN BU 003175/21, Dep. I MSW, Zaświadczenie, Warszawa 15 V 1969, k. 160. 
828 AIPN BU 003175/21, Karta przeniesienia, Białystok 20 IX 1969, k. 162-163. 
829 AIPN BU 003175/21, Dyr. Dep. I MSW, płk M. Milewski, Wniosek o nadanie stopnia MO, Warszawa 4 IV 
1970, k. 166-167. 
830 AIPN BU 003175/21, Dyr. Dep. I MSW, płk M. Milewski, Wniosek, Warszawa 21 XII 1970, k. 168. 
831 AIPN BU 2974/576, J. Porowski, Życiorys, Warszawa 30 IV 1971, k. 11. 
832 AIPN BU 003175/21, St. Insp. Kier. Dep. I MSW, płk J. Anczura, Informacja, Warszawa 15 VI 1971, k. 
173; AIPN BU 2974/576, Płk W. Krzemiński, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, 
Warszawa 4 IX 1973, k. 4-5. 
833 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. Dep. Kadr, [podpis nieczytelny], Informacja, Warszawa 28 X 1976, k. 
178. 
834 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. I Dep. I MSW, płk J. Torbus, Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny 
funkcjonariusza (VII 1973-VI 1976), Warszawa 30 IX 1976, k. 180-185. 
835 AIPN BU 003175/21, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 16 XI 1977, 
k. 189. 
836 AIPN BU 003175/21, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 3 V 1978, k. 
190. 
837 AIPN BU 003175/21, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek o nadanie stopnia MO, Warszawa 30 
V 1978, k. 199-200. 
838 AIPN BU 003175/21, [Brak danych], Informacja, Warszawa 27 V 1978, k. 198; AIPN BU 2974/195, [Brak 
danych], Notatka, Warszawa 14 II 1980, k. 11. 
839 AIPN BU 003175/21, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek, Warszawa 14 XII 11979, k. 210. 
840 AIPN BU 2974/195, Minister MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 22 II 1980, k. 12. 
841 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk T. Piwiński, Wniosek, Warszawa 15 V 1980, k. 211; 
AIPN BU 2974/195, Kpt. Zofia Jegorow, Postanowienie o założeniu teczki pracownika zewnętrznego, Warszawa 
16 V 1990, k. 8. 
842 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk K. Walczak, Arkusz kwalifikacyjny okresowej 
oceny funkcjonariusza (V1980-VI 1982), Warszawa 13 VII 1982, k. 212-219. 
843 AIPN BU 003175/21, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk S. Rączka, Informacja, Warszawa 8 III 1984, k. 
220. 
844 Dochodzenie obszernie dokumentuje jednostka: AIPN BU 2974/195, Teczka pracownika zewnętrznego 
kryptonim „Bralski” dot. Jerzy Porowski, imię ojca: Stanisław, ur. 24-11-1934 r. (pdf). 
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 W kwietniu 1984 r. powołano komisję do oceny jego postępowania jako rezydenta w 
rezydenturze w Rzymie. Komisja ukarała go naganą, po czym z trzymiesięcznym wypowiedzeniem 
odesłano go na emeryturę845. Decyzję o zwolnieniu podpisał Dyr. Dep. I MSW w lutym 1985 r.846 
 
  

 
845 AIPN BU 003175/21, Raport komisji, Warszawa [bdd.] VI 1985, k. 222-226. 
846 AIPN BU 003175/21, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 9 II 1985, k. 227. 
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Skowroński Andrzej (?) 
 
 
 Andrzej Skowroński ur. 27 maja 1949 r., podanie do Departamentu Kadr MSW sporządził 15 
maja 1976 r. Miał za sobą studia chemiczne na Politechnice Łódzkiej, roczne przeszkolenie wojskowe 
dla absolwentów szkół wyższych i półroczną pracę w zakładach Wytwórczych Kopii Filmowych w 
Łodzi847. Studia z zakresu inżynierii chemicznej ukończył w 1974 r. z wynikiem dostatecznym848. Jego 
ojciec był oficerem Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika. Rekomendowany został do pracy w 
Dep. I przez por. Zbigniewa Zielińskiego849.  
 Po przyjęciu do MSW 1 września 1976 r. został skierowany na roczny kurs wywiadowczy do 
OKKW850. Komisja kwalifikacyjna oceniła go jako średniego kandydata. W wywiadzie posługiwał się 
nazwiskiem legalizacyjnym Małecki851.  
 Również przeciętne oceny uzyskał na studium wywiadu852. Jego piętą achillesową były języki. 
W OKKW uczył się intensywnie języka francuskiego a gdy po trzech latach nauki przystąpił do 
egzaminu resortowego, otrzymał ocenę niedostateczną853. Po roku nauki poprawił się na stopień 
dostateczny854.  
 W arkuszu oceny w 1979 r. za dwa lata pracy w resorcie MSW odnotowano: »W okresie służby 
przygotowawczej pozyskał w pełni samodzielnie 4 Kontakty Operacyjne«855. Jednym z nich był 
F. Ziejka. 
 Pomimo otrzymywania miernych ocen okresowych (1971-1979; 1979-1982)856, w 1982 r. 
wydelegowano go do Paryża, gdzie został zatrudniony pod przykryciem w Biurze Radcy Handlowego 
przy ambasadzie PRL857. Posługiwał się wtedy ps. „Mali”858. Na tę okoliczność zaliczył latem 1981 r. 
miesięczny kurs języka francuskiego, na który został delegowany z instytucji przykrycia – Ministerstwa 
Przemysłu Chemicznego859. 
 Za dwa lata pracy w rezydenturze w Paryżu otrzymał ocenę niezadowalającą860. Za kolejne dwa 
lata – taką samą861. Z misji wywiadowczej powrócił do kraju na stałe 2 lipca 1986 r.862 Po kilku latach 

 
847 AIPN BU 003175/1016, t.1, A. Skowroński: Podanie, Łódź 15 V 1976, k. 3; Życiorys, k. 4-5. 
848 AIPN BU 003175/1016, t.1, Politechnika Łódzka, Dyplom, Łódź 20 XII 1974, k. 21-22. 
849 AIPN BU 003175/1016, t.1, Por. Z. Zieliński, Notatka służbowa, Warszawa 23 III 1976, k. 41-42. 
850 AIPN BU 003175/1016, t.1, Protokół ślubowania, Warszawa 17 IX 1976, k. 28. 
851 AIPN BU 003175/1016, t.1, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej naboru kandydatów do OKKW, Warszawa 18 
VI 1976, k. 108-109. 
852 AIPN BU 003175/1016, t.1, OKKW Dep. I MSW, Arkusz oceny kwalifikacyjnej absolwenta, Warszawa 14 
VII 1977, k. 114-119. 
853 AIPN BU 003175/1016, t.1, Protokół komisji egzaminacyjnej, Warszawa 7 II 1979, k. 123. 
854 AIPN BU 003175/1016, t.1, Protokół komisji egzaminacyjnej, Warszawa 7 XII 1979, k. 133. 
855 AIPN BU 003175/1016, t.1, Arkusz kwalifikacyjnej oceny funkcjonariusza od VII 1977 do VIII 1979, 
Warszawa 31 VIII 1979, k. 127-132 (k. 131). 
856 AIPN BU 003175/1016, t.1, Arkusz kwalifikacyjnej oceny funkcjonariusza od VIII 1979 do IV 1982, 
Warszawa 6 V 1982, k. 140-145. 
857 AIPN BU 003175/1016, t.1, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Wniosek, Warszawa 30 IV 1982, k. 146. 
858 AIPN  BU 3246/410, Ppor. Jadwiga Kwiatkowska, Postanowienie o założeniu teczki pracownika 
zewnętrznego, Warszawa 28 X 1982, k. 4. 
859 AIPN BU 003175/1016, t.1, Nacz. Wydz. V Dep. I MSW, płk R. Karpiuk, Raport, Warszawa 1 VI 1981, k. 
158. 
860 AIPN BU 003175/1016, t.1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 19 I 1990, k. 
155. 
861 AIPN BU 003175/1016, t.1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk W. Mickiewicz, Notatka, Warszawa 19 I 1990, k. 
156. 
862 AIPN BU 003175/1016, t.1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk S. Rączka, Informacja, Warszawa 3 VII 1986, k. 
157. 
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pobytu we Francji zdał egzamin resortowy z tego języka jedynie na plus dostateczny863. A dwa lata 
później była to ocena dostateczny bez plusa864.  
 Powrócił w kraju do pracy pod przykryciem w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego, ale po 
roku przeniesiono go do Wydz. XVII – Informacyjnego865. W 1987 r. jako insp. w zespole 
ekonomicznym tego Wydziału wystąpił do Dyr. Dep. I o zgodę na podjęcie studiów podyplomowych 
w SGPiS na Wydz. Handlu Zagranicznego866. 
 Ostatnia charakterystyka w indywidualnej karcie przeglądu kadrowego z 1989 r. zawiera takie 
zdanie-konkluzję: »Bardziej zainteresowany sprawami osobistymi niż wynikami w pracy«867. Można 
powiedzieć, że ten funkcjonariusz posiadł sekret pracy w SB – ale w 50%, albowiem nie potrafił jeszcze 
pozorowanej pracy ukryć za parawanem rzetelności. 
 
  

 
863 AIPN BU 003175/1016, t.1, Protokół komisji egzaminacyjnej, Warszawa 22 IX 1986, k. 159. 
864 AIPN BU 003175/1016, t.1, Protokół komisji egzaminacyjnej, Warszawa 22 IX 1988, k. 163. 
865 AIPN BU 003175/1016, t.1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 14 V 
1987, k. 160. 
866 AIPN BU 003175/1016, t.1, Insp. Wydz. XVII Dep. I, kpt. A. Skowroński, Raport, Warszawa 24 VI 1987, k. 
38. 
867 AIPN BU 003175/1016, t.1, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, 164-166. 
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Świętach Stanisław 
 
 
 Stanisław Świętach ur. się w 1921 r. w rodzinie chłopskiej w Strzałkowcach pow. Borszczów 
koło Tarnopola. Według życiorysu, został w 1943 r. wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe. 
Po powrocie znalazł się na Dolnym Śląsku. Niebawem powołano go do wojska, gdzie służył do 1947 
r. Następnie złożył podanie do organów bezpieczeństwa w Grodzisku Mazowieckim868. W 1946 r. 
został ranny w prawą rękę w Warszawie jako żołnierz w potyczce z podziemiem 
niepodległościowym869. Jego ojciec »w dniu 12.8.46 r. jadąc do Wrocławia został zabity przez sowieta, 
który najechał go traktorem«870.  
 W trakcie weryfikacji jego życiorysu okazało się, że podkoloryzował niektóre dane o sobie: 
»Podczas okupacji niemieckiej z powodu częstych napadów przez bandy ukraińskie, uciekł z 
miejscowości Strzałkowce i wyjechał na prace do Niemiec, lecz nie przymusowo. Pracował on nie w 
Niemczech a w Danii…«871. 
 Karierę resortową rozpoczął w grudniu 1947 r. jako wartownik a potem jako wywiadowca w 
powiatowym urzędzie BP w Grodzisku Mazowieckim872. W 1951 r. przeniesiono go do wojewódzkiego 
urzędu w Warszawie do Wydz. „A”873 i skierowano do rocznej szkoły oficerskiej MPB (1951/1952), 
którą ukończył z wynikiem dobrym874. Ale wykształcenie średnie ogólnokształcące uzyskał dopiero w 
1961 r.875  
 W związku z pogorszeniem się stanu jego zdrowia w 1953 r., komisja lekarska zakwalifikowała 
go do kategorii III, w następstwie czego Wydział Kadr zaproponował mu przejście na stanowisko 
nieoperacyjne. Ponieważ z tym wiązała się redukcja uposażenia, zwrócił się raportem do kierownictwa, 
by pozostawiono go na stanowisku operacyjnym, ale nie w Wydz. „A”. I dopiął swego. W 1954 r. został 
przeniesiony do Wydz. V876, który potem przekształcił się w Wydz. III. Zajmował się zwalczaniem 
opozycji877.  
 Po zaliczeniu szkolenia dochodzeniowego (IX 1962 – VI 1963)878 został oddelegowany w 
czerwcu 1963 r. do pracy w Grupie Operacyjno-Śledczej przy Biurze Śledczym MSW879. Z dniem 15 
lipca 1965 r. przeniesiono go do Wydz. III Dep. II MSW, który zajmował się zwalczaniem szpiegostwa 
Republiki Federalnej Niemiec880. W tym Departamencie dotrwał do emerytury w 1980 r.881 
 W 1966 r. otrzymał stopień majora882. Jako major sporządził raport w sprawie Franciszka Ziejki 
skierowany do Departamentu I.  

 
868 AIPN BU 0604/590, S. Świętach, Wyjaśnienie dot. skierowania mnie do pracy w P.U.B.P w Oławie, Warszawa 
20 XI 1977, k. 12-13. 
869 AIPN BU 0604/590, S. Świętach, Ankieta personalna, Warszawa 8 I 1976, k. 44-56 (k. 49) w porównaniu z: 
AIPN BU 0604/590, Wniosek personalny, Warszawa 12 V 1966, k. 161. 
870 AIPN BU 0604/590, Szef P.U.B.P. w Oławie, Do Nacz. Wydz. Personalnego W.U.B.P. w Warszawie, Oława 
[bdd.] 1947, k. 68. 
871 AIPN BU 0604/590, Szef P.U.B.P. w Kożuchowie, por. Lezny, Do Wydz. Personalnego W.U.B.P. w 
Warszawie, Kożuchów [bdd.] 1947, k. 70. 
872 AIPN BU 0604/590, Przebieg służby, k. 88-89. 
873 AIPN BU 0604/590, Wniosek o przeniesienie, Warszawa 29 X 1951, k. 108-109. 
874 AIPN BU 0604/590, Przebieg przeszkolenia funkcjonariusza SB Świętach Stanisław, k. 95-97; AIPN BU 
0604/590, Arkusz słuchacza Szkoły Wydziału „A” M.B.P., Warszawa 28 V 1952, k. 110-111. 
875 AIPN BU 0604/590, St. insp. Ref. Kadr SB, por. T. Strąkiewicz, Odpis świadectwa dojrzałości, Warszawa 24 
VII 1961, k. 39. 
876 AIPN BU 0604/590, S. Świętach, Raport, Warszawa 13 I 1954, k. 117-118. 
877 877 AIPN BU 0604/590, Nacz. Wydz. III WU ds. BP WUPB w Warszawie, mjr M. Korga, Charakterystyka 
Świętacha Stanisława, Warszawa 7 I 1955, k. 120-121. 
878 AIPN BU 0604/590, Zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu, Warszawa 10 XII 1963, k. 146. 
879 AIPN BU 0604/590, [Podpis nieczytelny], Charakterystyka służbowa, Warszawa 6 VII 1964, k. 152. 
880 AIPN BU 0604/590, Karta przeniesienia, Warszawa 13 VII 1965, k. 156. 
881 AIPN BU 0604/590, Przebieg służby, k. 94-95. 
882 AIPN BU 0604/590, Wniosek o nadanie stopnia MO, k. 161-162. 
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 S. Świętach był typem funkcjonariusza nastawionym na karierę, który umiejętnie 
wykorzystywał swoje „kombatanctwo” na rzecz podnoszenia uposażenia finansowego. Po okazjonalnej 
rozmowie z ministrem MSW gen. M. Moczarem, zwrócił się do niego z oficjalnym raportem w 1968 r., 
by umożliwiono mu »wyjazd służbowy za granicę jako kurier dyplomatyczny lub w innym charakterze. 
Prośbą swą motywuję tym, iż chciałbym polepszyć swoje warunki bytowe przed odejściem na 
emeryturę«. W trybie konsultacji ustalono, że zostanie skierowany na kurs szyfrantów, by w tym 
charakterze delegować go do pracy na placówkę dyplomatyczną883. Po zaliczonym kursie884 skierowano 
go do ambasady w Sztokholmie pod przykryciem attaché (1969-1972)885.  
 W 1974 r. zdał przed resortową komisją egzamin resortowy z języka ukraińskiego, by dzięki 
temu pobierać dodatek z tytułu znajomości języka obcego886. W 1976 r. skierowano go na kolejną 
placówkę dyplomatyczną PRL, w Sofii, w charakterze szyfranta na okres 2 lat887.  
 Przed odejściem z SB podniesiono mu dodatek specjalny z 1700 zł do 2.500 zł.888 Na 
odchodnym otrzymał jeszcze stopień pułkownika MO889. Emeryturę naliczono mu w 1980 r. w 
wysokości 14.405 zł.890, kiedy to przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6.000 zł.  
 S. Świętach zadbał również o to, by resortowo ustawić swoje dzieci. Córka została zatrudniona 
w MSW891 a syn od 1 listopada 1977 r. piął się po szczeblach kariery w Departamencie I MSW. 
Pracował między innymi jako oficer operacyjny londyńskiej rezydentury pod przykryciem wicekonsula 
w Konsulacie Generalnym PRL w Londynie (1984-1988)892. 
 
  

 
883 AIPN BU 0604/590, Insp. Wydz. III Dep. II MSW, mjr S. Świętach, Raport do Ministra MSW gen. M. Moczara 
przez Dyr. Dep. II, Warszawa 20 VI 1968, k. 174. 
884 AIPN BU 0604/590, Biuro „A” MSW, Kierownik Kursu, ppłk A. Bobin, Notatka służbowa, Warszawa 27 III 
1969, k. 178. 
885 AIPN BU 0604/590, Departament Kadr MSZ, [podpis nieczytelny], Zaświadczenie, Warszawa 11 II 1972, k. 
183. 
886 AIPN BU 0604/590, Dyr. Dep. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, [podpis nieczytelny], Dyrektor 
Departamentu Kadr MSW, Warszawa 29 IV 1974, k. 187. 
887 AIPN BU 0604/590, Dyr. Biura „A” MSW, płk S. Siedlecki, Dyr. Dep. Kadr MSW, płk B. Jedynak, Warszawa 
5 V 1976, k. 194. 
888 AIPN BU 0604/590, Wniosek personalny, Warszawa 11 VIII 1980, k. 228. 
889 AIPN BU 0604/590, Dyr. Dep. II MSW, gen. W. Pożoga, Wniosek o nadanie stopnia MO, Warszawa 1 IX 
1980, k. 235-236. 
890 AIPN BU 0604/590, MSW, Decyzja o ustaleniu prawa do emerytury milicyjnej, Warszawa 21 X 1980, k. 249-
250. 
891 AIPN BU 0604/590, Dyr. Wydz. I Dep. Kadr MSW, mjr Janina Glanc, Notatka z akt osobowych mjr. Świętacha 
Stanisława, Warszawa 17 VII 1968, k. 175. 
892 AIPN BU 003175/1190, t. 1-2, Akta osobowe funkcjonariusza: Piotr Świętach, nazwisko legalizacyjne: 
Radecki; imię ojca: Stanisław, ur. 14-05-1954 w Grodzisku Mazowieckim (pdf). 
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Tomaszewski Andrzej („Seiner”) 
 
 
 Andrzej Tomaszewski ur. 10 lutego 1955 r. o nazwisku legalizacyjnym Ożga893, pochodzący z 
rodziny resortowej („wojskówka”)894, na czwartym roku studiów prawa i administracji złożył podanie 
do pracy w SB895. Tytuł magistra prawa uzyskał z wynikiem dostatecznym896.  
 Jednym z powodów tak wczesnego zgłoszenia akcesu do pracy w SB było uzyskanie 
zwolnienia po odbyciu studiów od przymusowego przeszkolenia wojskowego w Szkole Oficerów 
Rezerwy. Po przesłużeniu w resorcie bezpieczeństwa jednego roku, następowało przeniesienie do 
rezerwy897. Polecony był do pracy w MSW przez zastępcę dyrektora Dep. I, płk. Jerzego Cześnika898. 
 Przed rekrutacją do studium podyplomowego wywiadu, przeszedł szereg testów, na podstawie 
których sporządzano charakterystykę. Czytamy w niej: »propozycję przyjęcia do SB uważa za 
największy dotychczasowy sukces osobisty«. W parametrach istotnych dla pracy operacyjnej 
odnotowano: »percepcja nieznacznie poniżej norm przewidzianej dla naszej służby; posiada minus 
dostateczną pamięć słuchową i minus bardzo dobrą pamięć wzrokową«899.  
 Formalnie wstąpił do służby 25 sierpnia 1978 r. w Wydz. III Dep. I900. W roku 1978/79 zaliczył 
z wynikiem dobrym studium wywiadowcze. Jego atutem była czynna znajomość języka francuskiego, 
piętą achillesową – słaba orientacja w teorii operacyjnej901. W arkuszu oceny kwalifikacyjnej 
zaznaczono, między innymi: »Nie lubi się specjalnie wysilać. Powierzchowność i pośpiech powodują, 
że nie zawsze najlepiej wnioskuje i argumentuje«902. 
 Związek małżeński zawarł 21 kwietnia 1979 r. z kobietą, która w 1983 r. podjęła pracę w MSW 
po kursie maszynopisania903.  
 Niebawem po ukończeniu studium został służbowo przeniesiony do Dep. III MSW (1 X 1979) 
ze względu na potrzeby operacyjne904. Posiadając bardzo dobrą znajomość języka francuskiego został 
przydzielony do pracy na odcinku zwalczania nielegalnej poligrafii i wydawnictw KSS „KOR”905.  

 
893 AIPN BU 003175/774, t. 1, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej naboru kandydatów na Studium Podyplomowe 
OKKW Dep. I MSW, Warszawa 21 IV 1978, k. 146-147; AIPN BU 003175/774, t. 1, Nacz. Wydz. III Dep. I 
MSW, płk. S. Kwiatkowski, Nacz. Wydz. VII Dep. Kadr, płk P. Kardasz, Warszawa 13 IX 1982, k. 44. 
894 https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/60617 (dostęp: 27 XII 2022). Również jego siostra Bożena, była 
zatrudniona w SB jako funkcjonariusz w Departamencie Techniki MSW, AIPN BU 003175/774, t. 1, Ofic. Sekcji 
I Wydz. III Dep. Techniki MSW, Bożena Tomaszewska, Wyjaśnienie, Warszawa 26 XI 1974, k. 96. 
895 AIPN BU 003175/774, t. 1, A. Tomaszewski, Podanie do Dyr. Dep. Kadr MSW, Warszawa [bdd.], k. 7. 
896 AIPN BU 003175/774, t. 1, Uniwersytet Warszawski, Dyplom nr 3149, Warszawa 16 VIII 1978, k. 9-11. 
897 AIPN BU 003175/774, t. 1, Zast. Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, [podpis nieczytelny], 
Dyrektor Departamentu Kadr MSW, do wiadomości: Kierownik Studium Wojskowego UW; Kierownik Studium 
Wojskowego SGPiS, Warszawa 26 V 1978, k. 16. 
898 AIPN BU 003175/774, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa 19 V 1978, k. 138-139. 
899 AIPN BU 003175/774, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I, płk. T. Piwiński, Charakterystyka psychologiczna, 
Warszawa 18 IV 1978, k. 142-145. 
900 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek o nadanie stopnia MO, Warszawa 
12 VI 1979, k. 149-150.  
901 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyplom słuchacza Studium Podyplomowego OKKW, Warszawa 12 VII 1979, k. 
151n. 
902 AIPN BU 003175/774, t. 1, OKKW Dep. I MSW, Arkusz oceny kwalifikacyjnej absolwenta, Warszawa 11 VII 
1979, k. 153-159 (k. 157) 
903 AIPN BU 003175/774, t. 1, J. Tomaszewska, Życiorys, [bmidd.], k. 62. 
904 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyr Dep. III MSW, gen. A. Krzysztoporski, Wniosek personalny, Warszawa [bdd.], 
k. 162. 
905 AIPN BU 003175/774, t. 1, Zast. Nacz. Wydz. IX Dep. III MSW, kpt. M. Śpitalniak, Opinia służbowa, 
Warszawa 26 VIII 1981, k. 165-166. 

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/60617
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 1 czerwca 1982 r. powrócił do Wydz. III Dep. I MSW906 a potem w 1983 r. przeszedł do Wydz. 
XI907 i równocześnie rozpoczął pracę w „instytucji przykrycia” w MSZ908. W wyjazdach zagranicznych 
posługiwał się paszportem dyplomatycznym wystawionym na nazwisko legalizacyjne: Andzej Ożga909. 
 Kilka dni po wpłynięciu do Dyr. Dep. I donosu na Janusza Orłowskiego („Svens”) w styczniu 
1987 r., Dyr. sporządził wniosek o delegowanie A. Tomaszewskiego do pracy w konsulacie na jego 
miejsce910. Na tę okoliczność sporządził sobie „przykryciowy” życiorys. W nim od 1972 r. do 1982 r. 
był członkiem Reprezentacyjnego Zespołu ZHP „Gawęda” w randze instruktora. Od 1982 r. do 
momentu sporządzenia życiorysu – pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy911.  
 Został mianowany wicekonsulem w Konsulacie Generalnym PRL w Paryżu z dniem 1 lipca 
1987 r., ale we Francji pojawił się 1 sierpnia912. Posługiwał się kryptonimem „Seiner”. W okresie pracy 
w SB uzyskiwał bardzo dobre oceny za pracę operacyjną. Był oficerem bardzo dyspozycyjnym913.  
 W sprawozdaniu za okres pracy od sierpnia 1987 r. do lipca 1989 r. w rezydenturze „Sekwana”, 
utyskuje, iż jego działalność wywiadowcza z obiektywnych przyczyn uległa degradacji za sprawą 
nowej instrukcji paszportowej z 1987 r., »która sprowadziła urząd konsula do roli szeregowego 
urzędnika, którego zadaniem i obowiązkiem jest wydawanie paszportów«. Wydając paszport 
konsularny każdemu, kto o niego wystąpi, zniknęła podstawowa okazja do pozyskań operacyjnych za 
paszport914. 
 „Seiner” (A. Tomaszewski) przetrwał na swoim stanowisku po wyborach czerwcowych. Po 
przedłużeniu mu pobytu na dwa lata w rezydenturze od sierpnia 1989 r.915, niebawem został 
zdekonspirowany w środowisku emigracyjnym916. Usiłowano temu przeciwdziałać przez przesunięcie 
go z konsulatu do ambasady, ale bez efektu. »Otrzymaliśmy wiarygodną informację agenturalną o 
dekonspiracji „Seinera”. Wg źródła, działacz emigracyjny we Francji aktualnie ubiegający się w MSZ 
o stanowisko w Ambasadzie PRL w Paryżu – S. Czarlewski, ustalił z całą pewnością, że „Seiner” jest 
funkcjonariuszem SB i że o jego prawdziwym charakterze pracy wie całe środowisko emigracyjne. 
Komentował również przesunięcie „Seinera” z Konsulatu Generalnego do Ambasady gdzie pracuje w 
tzw. „protokóle” i zajmuje się m.inn. odbieraniem z lotniska oficjalnych delegacji przyjeżdżających do 
Francji«917. 
 Pomimo tej dekonspiracji nie odwołano „Seinera” do kraju, ale zamierzono to uczynić dopiero 
od 1 lipca 1990 r. w związku z likwidacją jego etatu918. Do kraju miał powrócić samochodem 12 lipca919. 
W trakcie przygotowania się do wyjazdu, funkcjonariusz francuskiego kontrwywiadu zatrzymał go 27 

 
906 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Wniosek personalny, Warszawa 24 V 1982, 
k. 167-168. 
907 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek personalny, Warszawa 10 VII 
1984, k. 176. 
908 AIPN BU 003175/774, t. 1, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Wniosek, Warszawa 27 VII 
1987, k. 204. 
909 Np. AIPN BU 003175/774, t. 1, Nacz. Wydz. XI Dep. I MSW, mjr A. Makowski, Raport, Warszawa 10 IV 
1986, k. 189. 
910 AIPN BU 003175/774, t. 1, Dyr. Dep. I MSW, gen. Z. Sarewicz, Wniosek, Warszawa 21 I 1987, k. 197-198; 
AIPN BU 003175/774, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, [podpis nieczytelny], Wniosek, Warszawa 27 VII 1987, 
k. 204. 
911 AIPN BU 3246/256, t. 1, A. Tomaszewski, Życiorys, Warszawa 17 III 1987, k. 15. 
912 AIPN BU 3246/256, t. 1, Podsekretarz Stanu w MSZ, [podpis nieczytelny], Akt mianowania, Warszawa 8 IV 
1987, k. 22. 
913 AIPN BU 003175/774, t. 1, Indywidualna karta przeglądu kadrowego, k. 201-203. 
914 AIPN BU 3246/256, t. 1, „Seiner”, Sprawozdanie z prowadzonej pracy operacyjnej w okresie 01.08.1987 do 
30.07.1989 w rezydenturze paryskiej, Paryż 7 VII 1989, k. 64- 87 (k. 65-66). 
915 AIPN BU 3246/256, t. 1, „Gaston”, Arkusz kwalifikacyjny, Warszawa 18 VII 1989, k. 37-42. 
916 AIPN BU 3246/256, t. 1, Zast. nacz. Wydz. IX Dep. I, ppłk T. Chętko, Nacz. Wydz. XVI Dep I, płk 
W. Mickiewicz, Warszawa 30 XI 1989, k. 27-28. 
917 AIPN BU 003171/92, t. 3, cz. 2, Informacja nr 12/W/89 z dnia 8.12.1989 r. dla „Gastona”, k. 444. 
918 AIPN BU 3246/256, t. 2, Szyfrogram nr 01150, Warszawa 27 VI 1990, k. 3. 
919 AIPN BU 3246/256, t. 1, Karta przesiedleniowa, Paryż 22 VI 1990, k. 130-131. 
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czerwca przy wsiadaniu do samochodu, wylegitymował się, podał jego prawdziwe nazwisko i 
zaproponował rozmowę920. 
 Ta sytuacja spowodowała popłoch w centrali wywiadu. Postanowiono ewakuować „Seinera” 
w trybie natychmiastowym do kraju pierwszym samolotem LOT-u921. Ostatecznie powrócił 
samochodem. Jego wyjazd z rodziną nastąpił rankiem 1 lipca w niedzielę922. Granicę w Świecku 
przekroczył o godz. 4.30 w dniu 2 lipca 1990 r.923 
 Warty jest przytoczenia wpis rezydenta „Gastona” poczyniony odręcznie na raporcie „Seinera” 
poświęcony temu zdarzeniu. Wpis odsłania nastroje osierocenia panujące wśród funkcjonariuszy 
wywiadu na końcówce SB. „Gaston” zaznaczył w notatce, że sam „Seiner” ułatwił podejście do siebie 
służb francuskich wskutek rozpowszechniania nastroju rozgoryczenia z powodu odwołania go do kraju. 
Rozżalenie »skierowane było i do MSZ i, w rozmowach z naszymi oficerami, do naszego kierownictwa 
Centrali, że nic nie zrobiono aby mu dopomóc. „Seiner” przez długi czas był załamany i głośno 
zastanawiał się, że praktycznie w kraju już nie będzie miał pracy (dyskutował o tym zapewne również 
w domu z żoną). (…) Po powrocie z Polski, gdzie m.in. w Centrali przeprowadził rozmowy, przedstawił 
czarny obraz rysujący się perspektyw pracowników naszej służby, a siebie zdefiniował już jako 
cywila«924. 
 Po rozwiązaniu SB ubiegał się o pracę w UOP. W jego aktach personalnych nie ma informacji 
z jakim skutkiem925. 
 
  

 
920 AIPN BU 3246/256, t. 2, Szyfrogram nr 3657, Warszawa 27 V 1990, k. 4-5. 
921 AIPN BU 3246/256, t. 2, Szyfrogram nr 3667, Warszawa 28 VI 1990, k. 8-9. 
922 AIPN BU 003171/92, t. 6, „Gaston”, Szyfrogram nr 3776, Paryż 2 VII 1990, k. 2. 
923 AIPN BU 3246/256, t. 1, Karta przesiedleniowa, Paryż 22 VI 1990, k. 130-131. 
924 AIPN BU 003171/92, t. 5, „Seiner”, Raport dot. Przeprowadzenia ze mną krótkiej rozmowy przez 
funkcjonariusza D.S.T., Paryż 27 VI 1990, k. 8-12. 
925 AIPN BU 003175/774, t. 2, A. Tomaszewski, Wniosek o przyjęcie do służby w UOP, Warszawa [bdd.], k. 2. 
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Zdunowski Włodzimierz 
 
 
 Włodzimierz Zdunowski ur. 19 sierpnia 1953 r. o nazwisku legalizacyjnym Zachowski, zwrócił 
się w lutym 1980 r. do Dyr. Depart. Kadr MSW z prośbą o przyjęcie go w charakterze funkcjonariusza 
SB. Był wtedy pracownikiem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Stołecznego926. Od dwóch lat 
znajdował się w związku małżeńskim z prawniczką927, od roku był ojcem i nie posiadał żadnego 
majątku928. Pomimo ukończonych studiów z filologii polskiej na UW nie zdołał obronić pracy 
magisterskiej. Do SB rekomendował go insp. Dep. I, ppor. Jacek Niedzielski929.  
 Zapewne jakiś wpływ na tę decyzję wywarł ciążący na nim obowiązek dwunastomiesięcznego 
przeszkolenia w jednostkach wojskowych dot. absolwentów studiów wyższych. Przesłużenie 
jednorocznego okresu w charakterze funkcjonariusza MO stanowiło zastępczą formę spełnienia tego 
obowiązku930. 
 Przed formalnym przyjęciem do Dep. I MSW (25 VIII 1980), został zakwalifikowany jako 
kandydat na studium podyplomowe OKKW w roku akademickim 1980/81931. W trakcie studium 
intensywnie pogłębiał znajomość języka francuskiego932, który będzie dla niego piętą achillesową do 
końca pracy w resorcie. 
 Od 1 sierpnia 1981 r. zatrudniono go w Wydz. XI, a 1 grudnia 1982 r. przeszedł do Wydz. 
XVII933, który gromadził informacje i zajmował się analizami. W tym wydziale od 1984 r. »był 
kierownikiem zespołu zajmującego się problematyką dywersji ideologicznej«934. 
 Z prośbą o możliwość uzyskania tytułu magistra z czegokolwiek na zaocznych studiach 
magisterskich ASW wystąpił do kierownictwa resortu w 1985 r.935 Tytuł magistra z politologii obronił 
22 maja 1987 r.936 W trakcie tych studiów, w 1986 r., na zasadzie porozumienia naczelników przeszedł 
z Wydz. XVII do Wydz. III, do zespołu NATO-wskiego937. 
 Od 1 stycznia 1987 r. prowadził sprawę Franciszka Ziejki z pozycji centrali (1 I 1987 - 10 IX 
1988. 
 We wrześniu 1987 r. podszedł do egzaminu resortowego z języka francuskiego i otrzymał ocenę 
niedostateczną938. Za półtorej roku, w marcu 1989 r., podszedł drugi raz do egzaminu i otrzymał ocenę 
niedostateczny plus939. Tuż po wyborach czerwcowych za trzecim razem uzyskał ocenę dostateczny 
plus940.  
 Seria periodycznych egzaminów komisyjnych z języka francuskiego była powodowana tym, że 
otrzymał on w lutym 1989 r. rekomendację do pracy w rezydenturze w Brukseli pod przykryciem II 
sekretarza ds. prasowych941. Jego poziom niezbędnej znajomości języka francuskiego był na tyle 

 
926 AIPN 003175/1059, t. 1, W. Zdunowski, Prośba, Warszawa 20 II 1980, k. 4. 
927 Żona obroniła pracę magisterską w styczniu 1980 r., M. Zdunowska, Życiorys, Warszawa 15 III 1989, k. 40. 
928 AIPN 003175/1059, t. 1, W. Zdunowski, Życiorys, Warszawa 20 II 1980, k. 5. 
929 AIPN 003175/1059, t. 1, Ppor. J. Niedzielski, insp. Wydz. XVII Dep. I, Notatka służbowa, Warszawa 21 XII 
1979, k. 57-58. 
930 AIPN 003175/1059, t. 1, [Pieczęć i podpis nieczytelne], Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, gen. 
W. Oliwa, Warszawa 15 IV 1980, k. 20. 
931 AIPN 003175/1059, t. 1, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej OKKW, Warszawa 13 VI 1980, k. 105-106. 
932 AIPN 003175/1059, t. 1, Dyplom OKKW Dep. I MSW, Warszawa 11 VII 1981, k. 113-114. 
933 AIPN 003175/1059, t. 1, Wniosek personalny, Warszawa 6 XII 1982, k.  
934 AIPN 003175/1059, t. 1, Wniosek o nadanie stopnia MO, Warszawa 4 VII 1985, k. 128-129. 
935 AIPN 003175/1059, t. 1, L. Zdunowski, Raport, Warszawa 4 VI 1985, k. 34. 
936 AIPN 003175/1059, t. 1, Akademia Spraw Wewnętrznych, Dyplom, Warszawa 6 VI 1987, k. 39. 
937 AIPN 003175/1059, t. 1, Raport dot. wyrażenia zgody na wymianę pracowników między Wydziałami III i 
XVII, Warszawa 29 VII 1986, k. 134. 
938 AIPN 003175/1059, t. 1, Protokół komisji egzaminacyjnej z języka, Warszawa 23 IX 1987, k. 136. 
939 AIPN 003175/1059, t. 1, Protokół komisji egzaminacyjnej z języka, Warszawa 1 III 1989, k. 137. 
940 AIPN 003175/1059, t. 1, Protokół komisji egzaminacyjnej z języka, Warszawa 20 VI 1989, k. 138. 
941 AIPN 003175/1059, t. 1, Zast. Dyr. Dep. I MSW, płk C. Jackowski, Opinia służbowa za okres od 1981 do 31 
I 1989, Warszawa 3 II 1989, k. 140-143. 
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niejasny, że w wyniku resortowych ustaleń dwóch oficerów wyższego szczebla przeprowadziło z nim 
po ostatnim egzaminie w formie rozmowy sprawdzian językowy w języku francuskim, który wypadł 
pozytywnie942. 
 W aktach osobowych nie ma wzmianki o tym, żeby ostatecznie wyjechał na misję zagraniczną. 
Jest za to wniosek z czerwca 1990 r. o przyznanie mu określonych uposażeń w Dep. I MSW w związku 
z mianowaniem go III sekretarzem już ambasady RP w Algierze943. 
 Zjawisko awansowania za wszelką cenę oficera miernego, przez stworzenie mu możliwości 
dokapitalizacji portfela walutą kapitalistyczną chociażby przez okres kilku miesięcy, ilustruje kondycję 
wywiadu cywilnego po wyborach czerwcowych w 1989 r. 
  

 
942 AIPN 003175/1059, t. 1, Ppłk M. Dubiel, mjr W. Markiewicz, Notatka służbowa dot. por. Włodzimierza 
Zdunowskiego (Wydział III Dep. I MSW), Warszawa 4 VII 1989, k. 139. 
943 AIPN 003175/1059, t. 2, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, [podpis nieczytelny], Wniosek, Warszawa 4 VI 
1990, k. 3. 
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Żuławnik Bogdan („Orsza”) 
 
 
 Bogdan Żuławnik ur. 10 maja 1932 r. podanie o przyjęcie go do dwuletniej szkoły oficerskiej 
przy MBP złożył 20 marca 1951 r.944 Miał wtedy wykształcenie niepełne średnie945. Po szkole 
oficerskiej946 został oddany do dyspozycji Dep. Kadr w sierpniu 1953 r., po czym zatrudniono go w 
Dep. I (Sekcja V, Wydz. VII)947. W roku 1953/54 uzupełniał naukę w zakresie szkoły średniej i w marcu 
1954 r. zwrócił się z prośbą o zwolnienie go z pracy w organach bezpieczeństwa celem podjęcia 
dalszych studiów w Związku Radzieckim948.  
 Z organów bezpieczeństwa zwolniono go 30 czerwca 1954 r.949 Podjął studia inżynierskie w 
Moskwie, które ukończył wzorowo tytułem »magistra inżyniera budownictwa lądowego w zakresie 
ekonomiki i organizacji budownictwa miejskiego«950. Tam poznał przyszłą żonę Jolantę, studentkę 
ekonomii na Uniwersytecie im. Łomonosowa. Po powrocie do kraju podjął pracę w pracowni 
urbanistycznej Rady Narodowej miasta Warszawy951.  
 Prośbę o powtórne przyjęcie do bezpieki w charakterze pracownika umysłowego sporządził w 
październiku 1961 r.952 Przyjęty został 1 listopada 1961 r. w Dep. I MSW na etat niejawny – 
w ministerstwie handlu zagranicznego. Nadano mu nazwisko legalizacyjne „Wróblewski”953.  
 Następnie przeszedł indywidualnie szkolenie rocznego kursu wywiadu (XI 1961-XII 1962). 
Oprócz nauki języka francuskiego, pogłębiał znajomość angielskiego954. Znamienne było to, że jeszcze 
w 1964 r. nie był członkiem PZPR!955 W tym samym roku, po trzech latach stażu, uzyskał status 
funkcjonariusza mianowanego956.  
 Pierwszą placówką zagraniczną była rezydentura w Paryżu w latach 1965-1969. Nabył wtedy 
bardzo dobrej znajomości języka francuskiego957. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w instytucji 
przykrycia w MSZ; od sierpnia 1971 r. był w zespole współpracy z zagranicą przy Radzie Ministrów958.  
 W 1973 r. rozpoczął się proces delegowania go do Brukseli charakterze attaché w Biurze Radcy 
Handlowego. Strona belgijska odmówiła mu wydania wizy z powodu »zastrzeżenia personalnego«. Po 
odwołaniu się strony polskiej, wiza mu została wydana, ale pozostało podejrzenie, że Belgowie znają 

 
944 AIPN BU 003175/857, B. Żuławnik, Podanie, Warszawa 20 III 1951, k. 7. 
945 AIPN BU 003175/857, B. Żuławnik, Życiorys, Warszawa 20 III 1951, k. 8-9. 
946 AIPN BU 003175/857, B. Żuławnik, Arkusz słuchacza C.W., Warszawa 17 VII 1953, k. 194-197. 
947 AIPN BU 003175/857, MBP, Zawiadomienie, Warszawa 10 VIII 1953, k. 198. 
948 AIPN BU 003175/857, B. Żuławnik, Raport, Warszawa 26 III 1954, k. 203. 
949 AIPN BU 003175/857, B. Żuławnik, Przebieg służby, k. 187. 
950 AIPN BU 003175/857, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Zaświadczenie, Warszawa 11 VIII 1959, k. 46; 
AIPN BU 003175/857, ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ Nr 114054, Москва 8 VI 1959, k. 62-64. 
951 AIPN BU 003175/857, Kpt. A. Baranowski, Notatka służbowa dot. Żuławnik Bogdan, Warszawa 27 VI 1961, 
k. 212. 
952 AIPN BU 003175/857, B. Żuławnik, Podanie, Rembertów 4 X 1961, k. 211. 
953 AIPN BU 003175/857, Mjr M. Nowicki, Wniosek komisji kwalifikacyjnej, Warszawa 23 X 1961, k. 213; AIPN 
BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, płk. H. Sokolak, Zarządzenie personalne nr 238, Warszawa 2 XI 1961, k. 
214.  
954 AIPN BU 003175/857, Świadectwo ukończenia rocznego kursu wywiadowczego Dep. I, Warszawa 15 XII 
1962, k. 218. 
955 AIPN BU 003175/857, Zast. Nacz. Wydz. VII Dep. I MSW, kpt. A. Krzysztoporski, Charakterystyka 
służbowa, Warszawa 8 I 1964, k. 219. 
956 AIPN BU 003175/857, V-Dyr. Dep. I MSW, [podpis nieczytelny], Wniosek personalny, Warszawa 20 X 1964, 
k. 220. 
957 AIPN BU 2974/865, Kpt. R. Gołąb, Notatka dot. wyjazdów „Wróblewskiego” za granicę, Warszawa 6 X 1977, 
k. 17. 
958 AIPN BU 003175/857, Nacz. Wydz. VII Dep. I MSW, płk. T. Kittel, Charakterystyka, Warszawa 21 V 1973, 
k. 236-237. 
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jego prawdziwą tożsamość i rzeczywistą profesję959. Pracę w charakterze attaché rozpoczął 1 marca 
1974 r.960  

Po dwóch latach pracy w rezydenturze jego dokonania nie były imponujące, natomiast wśród 
składników charakterologicznych dopisano: »ma trudności współżycia z kolektywem wynikające z 
przerostu ambicji«961. Jego atutem, jak i jego żony, była perfekcyjna znajomość języka rosyjskiego i 
francuskiego oraz na dobrym poziomie języka angielskiego962. Nie dotrwał tam do końca drugiej 
kadencji bowiem został odwołany do kraju w czerwcu 1977 r. W lipcu rozwiązał stosunek pracy w 
Ministerstwie Handlu Zagranicznego963.  

Wówczas skierowano go do Wydz. X Dep. I964. Pół roku później został starszym inspektorem 
w Wydziale XVII, analitycznym965. Od lutego 1978 r. był już zastępcą naczelnika tego wydziału966. Na 
stanowisko naczelnika wydziału awansował 15 maja 1981 r.967 W marcu 1982 r. znalazł się w polskiej 
delegacji na naradę szefów służb wywiadowczych krajów socjalistycznych w ZSRR968. W czerwcu 
1982 r. otrzymał stopień pułkownika969. 

Tak wyposażony został delegowany do pracy wywiadowczej w Paryżu w charakterze rezydenta 
w instytucji przykrycia I sekretarza ambasady PRL (VIII 1983 – X 1987)970. Posługiwał się ps. „Orsza”. 
O jego dokonaniach jako rezydenta szerzej rozpisuję się w eseju poświęconym rezydenturze w Paryżu. 

Po powrocie z placówki we Francji, w kwietniu 1988 r., został mianowany doradcą ministra 
MSZ w Dep. Prasy i Informacji. Ale »wobec braku etatów MSZ nie wypłaca mu uposażenia«971. 
Następny cios spotkał go w na początku 1990 r. Odebrano mu z dniem 1 lutego dodatek służbowy w 
wysokości 70.000 zł w sytuacji, gdy pozostawał bez przydziału służbowego972. Była to ewidentne 
przymuszanie go do przejścia na emeryturę, co istotnie nastąpiło. Prawdopodobnie była to tendencja 
pozbywania się z MSZ oraz z SB funkcjonariuszy ze sowieckim rozdziałem w swojej biografii.  

Z chwilą złożenia przez niego raportu o zwolnienie z bezpieki, wznowiono mu z dniem odejścia 
ze służby – 10 lutego 1990 r. – wypłacanie dodatku służbowego w wysokości 90.000 zł.973 W raporcie 
na odejściu poprosił o wyrażenie zgody na »zachowanie pistoletu służbowego marki Beretta, kal. 
6,35«974.  

959 AIPN BU 003175/857, Płk R. Sitek, Notatka służbowa dot. Bogdana „Wróblewskiego”, Warszawa 22 I 1974, 
k. 239.
960 AIPN BU 003175/857, Płk R. Sitek, Informacja, Warszawa 24 VI 1974, k. 240.
961 AIPN BU 003175/857, „Rycki” [S. Borecki], Arkusz kwalifikacyjny okresowej oceny funkcjonariusza od
marzec 74 do 18 II 76, Bruksela 18 II 1976, k. 252-257 (k. 255).
962 AIPN BU 003175/857, J. Żuławnik, Życiorys, [bmidd.], k. 90-91.
963 AIPN BU 003175/857, Płk p. Kardasz, Informacja, Warszawa 12 VIII 1977, k. 260.
964 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 18 VIII 1977,
k. 261.
965 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 23 XI 1977,
k. 274.
966 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 11 I 1978, k.
275.
967 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, gen. J. Słowikowski, Wniosek personalny, Warszawa 8 V 1981, k.
287.
968 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Raport, Warszawa 11 III 1982, k. 295.
969 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Wniosek o nadanie stopnia MO, Warszawa 19
VI 1982, k. 289-290.
970 AIPN BU 003175/857, Dyr. Dep. I MSW, płk F. Dmowski, Wniosek, Warszawa 19 IV 1983, k. 303.
971 AIPN BU 003175/857, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Informacja, Warszawa 1 IX
1988, k. 310.
972 AIPN BU 003175/857, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Wniosek, Warszawa 19 I 1990,
k. 311.
973 AIPN BU 003175/857, Nacz. Wydz. XVI Dep. I MSW, płk W. Mickiewicz, Wniosek personalny, Warszawa
5 II 1990, k. 312-313.
974 AIPN BU 003175/857, Płk B. Żuławnik, Raport, Warszawa 31 I 1990, k. 318.
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 Zawirowania służbowe na końcu pracy w SB przepłacił ciężkim zawałem serca975. Na 
odchodne naliczono mu emeryturę w wysokości 1 547 420 zł.976 Była to kwota o 50% wyższa od 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na początku 1990 r. 
 
 

*** 
 
 Oficerowie wywiadu, poza nielicznymi wyjątkami, byli ludźmi o przeciętnej a nawet niskiej 
inteligencji. Wywiad gustował w średniakach, bowiem zawdzięczali mu potem całą karierę. 
 Urodzeni w latach pięćdziesiątych przez przystąpienie do pracy w SB zaraz po studiach unikali 
obowiązkowego skierowania jako absolwenci szkół wyższych na przeszkolenie wojskowe w szkole 
oficerów rezerwy. Przesłużenie jednorocznego okresu w charakterze funkcjonariusza SB (MO) 
stanowiło zastępczą formę spełnienia tego obowiązku, po czym przenoszono go do rezerwy. 
  Funkcjonariusze z tzw. młodszego pokolenia, wprawdzie przystępowali do pracy w Dep. I już 
po rozmaitych kierunkach studiów, to jednak cierpieli chronicznie na brak jakiegokolwiek majątku a 
często znajdowali się w trudnej sytuacji rodzinnej (małżeństwa z niemowlakami).  
 Kierownicze stanowiska w kraju i w placówkach zagranicznych wywiadu zajmowali 
oficerowie urodzeni pod koniec lat dwudziestych i w latach trzydziestych. I oni nadawali ton pracy 
operacyjny w Wydziale III Dep. Od podporządkowania się ich decyzjom i stylowi pracy, zależał los i 
kariery esbeków młodszego pokolenia. Na podstawie ich pozytywnej opinii mogli wyjechać na 
placówki w krajach kapitalistycznych, by móc się dobrze ustawić w życiu.  
 Już sama liczba oficerów zaangażowanych w sprawę krypt. „Zebu” stanowi dla wytrawnego 
badacza czytelny sygnał, że nie była ona standardowa, ale osobliwa, kuriozalna.  
  

 
975 AIPN BU 003175/857, Płk B. Żuławnik, Oświadczenie, Warszawa 15 II 1990, k. 320. 
976 AIPN BU 003175/857, Departament Kadr MSW, Decyzja o ustaleniu prawa do emerytury milicyjnej, 
Warszawa 19 III 1990, k. 328-329. 
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Zakończenie 
 
 
 
 
 
 Prof. Piotr Franaszek niezwykle trafnie zamknął swoją prezentację sprawy k.o. „Zebu” na bazie 
dostępnych wówczas materiałów SB konstatacją: Omówiony przypadek byłego rektora UJ prof. 
Franciszka Ziejki jest kolejnym argumentem za koniecznością przeprowadzenia rzetelnych i uczciwych 
badań materiałów archiwalnych pozostawionych przez Służbę Bezpieczeństwa. W takiej analizie 
niezwykle istotny jest kontekst historyczny, do którego odnosimy interpretację opisywanych wydarzeń. 
Bo ani fakt spotkania, ani rozmowy z pracownikiem SB, ani nawet rejestracja w kartotece SB nie mogą 
świadczyć i nie świadczą o rzeczywistej współpracy z organami SB977. W tej lapidarnej konkluzji 
Profesor sformułował dwa kluczowe, bezinflacyjne postulaty.  
 Z kolei F. Ziejka mimo tego, że tak boleśnie dotknęła go sprawa rejestracji w ewidencji 
operacyjnej SB jako tajnego informatora wywiadu cywilnego PRL nie był wrogiem, lecz zwolennikiem 
lustracji. Na zapytanie retoryczne: Co zatem należy uczynić z „teczkami” i archiwami IPN? Odrzekł: 
Odpowiedź nasuwa się tylko jedna: należy je możliwie szybko otworzyć! Jeśli wreszcie tak się stanie, 
każdy zainteresowany będzie mógł się przekonać, jaką wartość one posiadają. Owszem, ci, co pisali 
donosy i raporty, otrzymując za te „usługi” wynagrodzenie, będą musieli wytłumaczyć się przed 
ludźmi, na których donosili. Natomiast ci, o których pisali raporty pracownicy służb specjalnych, 
powinni mieć prawo dochodzić swej niewinności przed sądem. Jest to, jak sądzę, jedyny sposób na 
zamknięcie sprawy lustracji w Polsce978. 
 F. Ziejka sformułował tu podstawowy postulat badawczy odnośnie do materiałów SB: badania 
powinny być oparte na rzetelnej krytyce źródeł. A także podzielił się bardzo cenną refleksją nt. 
charakteru źródeł IPN na bazie swojego przypadku: dokumenty te mówią znacznie więcej o służbach 
specjalnych PRL niż o „agentach” czy „współpracownikach” tychże służb979. 
 Gdyby badacze materiałów IPN wzięli sobie do serca te dwie bezcenne uwagi, w których prf. 
F. Ziejka wyprzedzał o epokę badania materiałów SB, dzisiejsza ipeenologia znajdowałaby się w innym 
miejscu. Stało się inaczej – również za sprawą kontr-elaboratu Filipa Musiała. 
 W swoim studium wykazałem, na szerokiej bazie źródłowej, że strategia SB pozyskania 
Franciszka Ziejki do rzeczywistej współpracy poniosła całkowite fiasko. Eksperymentalne jego 
nominalne pozyskanie, otwarte na dowerbowanie w przyszłości, nie powiodło się. Z powodu 
konsekwentnie ostrożnej postawy F. Ziejki bezskuteczną operację wiązania go z SB funkcjonariusze 
tajnej milicji zmuszeni byli prowadzić pod tzw. przykryciem oficjalnych instytucji PRL. Tylko jeden z 
jego rozmówców odsłonił się i ujawnił, że jest pracownikiem wywiadu PRL980. 
 
  

 
977 P. Franaszek, Franciszek Ziejka w materiałach Służby Bezpieczeństwa, art. cyt., s. 61. 
978 F. Ziejka, Dokumenty IPN w świetle moich „Dzienników”, art. cyt., s. 67. 
979 J.w. 
980 J.w., s. 63. 
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