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DZIENNIKI ARCHIWALNE UB I SB 
TZW. STAREGO TYPU 

W ZASObIE ARCHIWALNYm
OddziAŁu IPN w  Krakowie

Określenie „dzienniki archiwalne starego typu” jest pewnym uproszczeniem przy
jętym w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Kra
kowie. Pozwala ono bowiem odróżniać sygnatury akt występujące na kartach 

ewidencyjnych i poszukiwać ich we właściwych księgach archiwalnych1. Rozumiemy 
przez nie przede wszystkim wszelkiego rodzaju inwentarze, które w różnym czasie wy
szły z użycia i nie odzwierciedlają układu akt w Wydziale „C” Wojewódzkiego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Krakowie z 1990 r., a więc podziału określonego w Zarządze
niu nr 0107/68 z dnia 24 października 1968 r. ministra spraw wewnętrznych:

I -  osobowe źródła informacji i kandydaci;
II -  sprawy operacyjne;
III -  sprawy śledcze i dochodzeniowe, teczki nadzorcze i kontrolno-śledcze;
IV -  sprawy obiektowe i zagadnieniowe2 itd.
Omówienia wymaga także kilka inwentarzy, które wprawdzie dzisiaj traktowane są 

jako dzienniki nowego typu, ale w pewnym okresie funkcjonowały równolegle z dzien
nikami starego typu i po zaniechaniu ich dalszego wykorzystania zmieniły swoje ozna- 
cze nia.

Przedstawiony poniżej podział dzienników według działów obrazuje przede wszyst
kim stan archiwum Wydziału X Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Pu
blicznego w Krakowie na koniec 1955 r.:

I -  akta śledcze,
II -  różne materiały operacyjne zakończone do 1955 r.,

1 Przyjęty w literaturze przedmiotu termin „dziennik archiwalny” używany był w resorcie spraw we
wnętrznych wymiennie z pojęciem „inwentarz archiwalny”, którego nie należy rozumieć w sposób przy
jęty w archiwistyce, lecz raczej jako księgę inwentarzową lub księgę nabytków i ubytków. Zob.: R. Dyrcz, 
Zasób ewidencyjny archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie -  gromadzenie, struk
tura, digitalizacja i udostępnianie [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego In
stytutu Pamięci Narodowej, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Poznań-Warszawa 2010, s. 62, przyp. 4.

2 M. Komaniecka, Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne jako źró
dła historyczne [w:] Wokół teczek bezpieki -  zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Mu
siał, Kraków 2006, s. 276-277.
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III -  wycofane materiały operacyjne na członków i kandydatów PZPR,
IV -  akta agentury (oznaczenie wprowadzone prawdopodobnie w 1957 r.),
R -  różne materiały operacyjne prowadzone od 1955 r.,
Ag -  akta agenturalnych rozpracowań,
O, OB -  teczki obiektowe i zagadnieniowe.
Dziennik archiwalny spraw śledczych prowadzony w okresie 1946-1972 obejmu

je 16 401 pozycji3. Pierwsze wpisy tego najstarszego dziennika w zasobie Oddziału IPN 
w Krakowie datowane są na 14 grudnia 1946 r. Jak można wnioskować po adnotacjach 
na kartach ewidencyjnych, wyróżnienie akt śledczych rzymską cyfrą I pojawiło się do
piero w okresie funkcjonowania Wydziału X WUdsBP w Krakowie4, a więc między mar
cem 1955 r. a listopadem 1956 r.5 Zapewne wtedy rozpoczęto porządkowanie zapisów 
ewidencyjnych, a numer z dziennika wpisywano na karty poszczególnych osób, łamiąc 
go przez „I” oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym akta zostały złożone do archiwum.

Pierwotnie dziennik prowadzono w przypadkowo wybranym woluminie, w którym 
dotychczasowe nazwy kolumn przekreślano i ręcznie dopisywano nowe, odzwierciedla
jąc w ten sposób Księgę wpływu i ruchu akt w archiwum operacyjnym wzór E-216. 
Na okładce oznaczono go jako „Dziennik wpływu akt do archiwum operatywn[ego] 
[DOSSIER]”7. Kolejne tomy prowadzono już przy użyciu właściwych wzorów (E-21) 
ksiąg wpływu i ruchu akt w archiwum operacyjnym8. Początkowo do dziennika w przy
padku spraw grupowych wpisywano większość lub wszystkich figurantów, stąd kilka 
osób widniało pod tym samym numerem. Bardzo szybko, bo już od pozycji 121, zaczę
to poprawiać numerację, co spowodowało, że w woluminach występuje skreślone stare 
błędne oznaczenie i nadpisane nad nim nowe. Niekiedy pojawiają się także przekreślo
ne całe wiersze, a nawet strony. Być może to spowodowało, że po około dwóch tysią
cach numerów, na przełomie listopada i grudnia 1948 r., postanowiono przepisać 
dziennik z nową numeracją, zachowując jednak wszelkie oryginalne daty. Tym razem 
w sprawach grupowych ograniczono się do podania z imienia i nazwiska jednej osoby 
i liczby figurantów. Od 2 czerwca 1967 r. rozpoczęto kopiowanie pozycji dotyczących 
akt, które zdecydowano się pozostawić w archiwum, do nowego dziennika działu I dla 
spraw kontrolno-śledczych9. Pozostałe jednostki archiwalne zostały zniszczone10. Po
wrócono przy tym do wcześniejszej praktyki odnotowywania wszystkich figurantów 
sprawy.

3 AIPN Kr, 092/5, t. 1-7; AIPN Kr, 092/6, Dzienniki archiwalne WUBP/WUdsBP/KW MO w Kra
kowie, dawny dział I.

4 Zob. np. kartę Wilhelma Arndta, s. Karola, ur. 11 VII 1890 r., w kartotece zniszczeniowej WUSW 
w Krakowie (AIPN Kr, 080) -  wymienionego pod nr. 1 w dzienniku archiwalnym dawnego działu I.

5 P. Milczanowski, Specyfika struktury organizacyjnej Archiwum MSW  [w:] Wokół teczek bezpieki..., 
s. 221-222.

6 Księga wzór E-21 miała następujące kolumny: Lp. (Dossier), Data wpływu i Nr akt, Od kogo, Za
łączniki], Treść aktu (Nazwisko, imię, o co podejrz[any] itp.), Uwagi, Data wysłania, Do kogo (Nazwa 
urzędu, wzgl[ędnie] inst[ytucji]), Załączn[iki], Treść załatwienia, Data zwrotu, Uwagi.

7 AIPN Kr, 041/194, Dziennik archiwalny WUBP w Krakowie, dawny dział I.
8 Nie odnaleziono niestety drugiego tomu pierwotnej wersji dziennika archiwalnego WUBP w Kra

kowie, dawnego działu I. Zachowały się natomiast tomy trzeci i czwarty (AIPN Kr, 041/191, t. 1-2).
9 AIPN Kr, 0209/6, Dziennik archiwalny WUSW w Krakowie, dział III, s. 2-3.
10 AIPN Kr, 041/14, Wykazy zniszczonych akt śledczych.
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Porządkując archiwum i rejestrując na nowo sprawy, równolegle prowadzono stary 
dziennik, do którego na bieżąco wprowadzano dane dotyczące akt złożonych w Wydzia
le „C”. Cały proces zajął kilka lat, gdyż dopiero 15 listopada 1972 r. pod numerem 16 401 
wpisano ostatnią sprawę do starego dziennika11, którą następnie 12 grudnia 1972 r. 
pod numerem 4763 skopiowano do nowego dziennika12. Warto dodać, że dziennik ten 
kończy się na pozycji 603813. Po ukazaniu się wspomnianego Zarządzenia nr 0107/68 
z dnia 24 października 1968 r. ministra spraw wewnętrznych nowy dziennik działu I au
tomatycznie stał się dziennikiem działu III, a oznaczanie przerejestrowywanych akt rzym
ską cyfrą III wprowadzono 5 lutego 1969 r. od numeru 183414, poprawiając symbol 
wcześniejszych numerów na kartach ewidencyjnych15.

Materiały operacyjne zamkniętych spraw, jakie w 1955 r. zaczęły masowo napływać 
do Wydziału X WUdsBP w Krakowie, oznaczono jako dział II. Prowadzono dla nich in
wentarz, wykorzystując różne, często nieprzystające do zawartości woluminy, jak np. 
Kontrola depozytów wzór E-26, Księga kontrolna Biura Ewidencji wzór E-3, Księga 
aresztu wzór E-6. Na ostatnim tomie odręcznie wpisywano nazwę: „Księga rejestracyj
na materiałów operacyjnych”. Inwentarz prowadzono stosunkowo krótko, bo od 15 czerw
ca 1955 r. do początku 1956 r., aczkolwiek jest on najobszerniejszy, ponieważ zawiera 
aż 123 824 pozycje16.

Mimo stosowania różnych ksiąg starano się wypełniać je według przyjętego szablo
nu, odnotowując kolejno: liczbę porządkową, stanowiącą tym samym numer archiwal
ny; datę zarejestrowania materiałów w inwentarzu; nazwisko, imię i imię ojca osoby, 
której dotyczyły materiały, przy czym wpisywano tylko jedną osobę, nawet w przypad
kach większej liczby figurantów17; datę urodzenia; jednostkę, która złożyła akta; kate
gorię ewidencji (np. AK, SN, PSL, BBWR, VD, prop[aganda] itp.); podpis pracownika 
kwitującego odbiór karty E-14; uwagi, w których najczęściej umieszczano informacje 
o komasacji materiałów z innymi aktami. Numery z tego dziennika spotkać można naj
częściej na kartach w kartotekach zniszczeniowej i zagadnieniowej KW MO/WUSW 
w Krakowie, gdzie są one określane jako numery archiwalne lub skorowidza, które ła
mano przez rzymską cyfrę II i dodatkowo przez dwie ostatnie cyfry roku, czyli 55 lub 56. 
Brak takich zapisów w kartotece ogólnoinformacyjnej wynika z praktyki w drugiej poło
wie lat sześćdziesiątych wypisywania nowej karty w przypadku decyzji o pozostawieniu

11 AIPN Kr, 092/6, Dzienniki archiwalne WUBP/WUdsBP/KW MO w Krakowie, dawny dział I, 
k. 8v-9.

12 AIPN Kr, 00232/10, Dziennik archiwalny WUSW w Krakowie, dział III, s. 8-9.
13 AIPN Kr, 00232/13, Dziennik archiwalny WUSW w Krakowie, dział III, s. 148-149.
14 W dzienniku pozycje 1833 i 1834 oddzielono czerwoną kreską, a poniżej na marginesie tym samym 

kolorem dopisano rzymską cyfrę III. Zob. AIPN Kr, 00232/8, Dziennik archiwalny WUSW w Krako
wie, dział III, s. 76.

15 Karty ewidencyjne w kartotece ogólnoinformacyjnej dotyczące osób posiadających akta od nu
meru 1/III do numeru 1833/III poprawiono z rzymskiej cyfry I na cyfrę III. Zob. np. karta Zofii Tiszler, 
c. Jana, ur. 26 IV 1906 r. (AIPN Kr, 00142), natomiast karty z zapisami o numerach od 1834/III nie 
noszą już śladów korekty. Zob. np. karta Mariana Pasiuta, s. Franciszka, ur. 15 VIII 1930 r. (AIPN 
Kr, 00142).

16 AIPN Kr, 092/23, t. 1-36, Dzienniki archiwalne WUdsBP w Krakowie, dawny dział II.
17 Zob. wpisy do Dziennika archiwalnego WUSW w Krakowie, dział II (AIPN Kr, 0209/1-4), do któ

rego przerejestrowano część akt o starej sygnaturze II. Występują w nim sporadycznie przypadki wpisa
nia pod jednym numerem więcej niż jednej osoby.
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danych akt. Przerejestrowując materiały do nowego działu II, prowadzonego w Krako
wie od kwietnia 1966 r.18, na nowej karcie zapisywano już tylko nową sygnaturę, starą 
kartę natomiast niszczono. Wiele tych starszych kart pozostało jednak wycofanych do kar
toteki zniszczeniowej (określanej też skorowidzem), gdyż niestety większość materiałów 
zdecydowano się wybrakować19. Mimo to ponad 7,5 tys. akt ocalało jako przerejestro- 
wane do nowego działu II, a także pewna nieokreślona liczba ze względu na skomaso
wanie z dokumentami śledczymi.

Materiały obciążające członków lub kandydatów PZPR, które gromadzono najczę
ściej w związku z ich przynależnością do aparatu państwowego przed 1939 r. (głównie 
żołnierzy zawodowych, policjantów, ale także granatowych policjantów, żołnierzy armii 
Andersa, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, członków powojennych organiza
cji niepodległościowych itp.20), oraz które w myśl Zarządzenia nr 04/54 z dnia 28 grud
nia 1954 r. przewodniczącego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego miano 
złożyć do archiwum21, oznaczono jako dział III. Dzienniki archiwalne dla tego działu za
wierają 7766 pozycji. Prowadzono je wcześniej niż dział II, gdyż od 31 stycznia 1955 r. 
do 27 maja 1955 r. (do numeru 7401), a następnie od 14 września 1955 r. do 17 listopa
da 1956 r. Ostatnia pozycja została wprowadzona znacznie później, przy czym nie zano
towano przy niej daty wpisu. Dzienniki działu III prowadzono nie tylko w księgach 
wpływu i ruchu akt w archiwum operacyjnym wzór E-21, lecz także w książkach skon
fiskowanych przedmiotów przez sąd wzór E-2722. Zamieszczano w nich bardzo skąpe 
zapisy, ograniczające się z reguły do liczby porządkowej (numeru archiwalnego), daty 
rejestracji akt w dzienniku, jednostki składającej akta, imienia i nazwiska osoby, której 
materiały dotyczyły, oraz liczby załączników, co należy odczytywać jako liczbę kart znaj
dujących się w aktach.

Zdecydowana większość akt tego działu została zniszczona23, a nieliczne, które oca
lały -  przerejestrowano do nowego działu II24. Numery jednostek archiwalnych, zwłasz
cza tych zniszczonych, często łamano przez 55 lub 56, czyli dwie ostatnie cyfry roku.

Dzienniki archiwalne dotyczące agentury zostały uznane za dział IV. W Krakowie tyl
ko on był prowadzony dla jednej kategorii spraw bez przerwy w latach 1950-199025. 
W późniejszym czasie przyporządkowano go do działu I, co sytuuje go wśród dzienników 
nowego typu, jednak czas jego powstania i sposób prowadzenia w początkowym okresie 
uzasadniają jego omówienie również wśród dzienników starego typu. Przez kilka lat in
formacje odnotowywano bowiem w zwykłych zeszytach pozbawionych rubryk i linii. Za-

18 AIPN Kr, 0209/1, Dziennik archiwalny WUSW w Krakowie, dział II, nr. 1-2423.
19 AIPN Kr, 041/8, t. 1-7, Wykazy zniszczonych akt operacyjnych.
20 Ustalono na podstawie zachowanych kart ewidencyjnych, a także na przykładzie wybranych akt 

rozpracowań operacyjnych. Zob. AIPN Kr, 010/7864; AIPN Kr, 010/7732; AIPN Kr, 010/7731.
21 Zarządzenie nr 04/54 z dnia 28 XII 1954 r. przewodniczącego Komitetu do spraw Bezpieczeń

stwa Publicznego, część II, pkt 1.
22 AIPN Kr, 092/4, t. 1-6, Dzienniki archiwalne WUdsBP w Krakowie, dawny dział III.
23 AIPN Kr, 041/8, t. 1, k. 1-7, Wykazy zniszczonych akt operacyjnych. W czerwcu 1958 r. spo

śród 7765 spraw do zniszczenia zakwalifikowano 6041, do KOI -  39, do skorowidza archiwalnego, czyli 
kartoteki zniszczeniowej -  274, a do skomasowania przeznaczono 1411 spraw.

24 AIPN Kr, 0209/4, Dziennik archiwalny WUSW w Krakowie, dział II, nr. 7185-9201. Odnalezio
no jedynie 139 takich numerów, przerejestrowanych bezpośrednio do nowego działu II. Nie jest nato
miast znana liczba akt, które zachowały się w wyniku komasacji.

25 AIPN Kr, 00228/1-17; AIPN Kr, 00232/1-3, Dzienniki archiwalne WUSW w Krakowie, dział I.

208



D z ie n n ik i a r c h iw a ln e  UB i SB tzw . starego  typu ...

pisywano w nich kolejno: numer archiwalny, jednostkę zdającą akta, datę złożenia, pseu
donim, nazwisko i imię oraz uwagi (najczęściej występuje w nich litera „z” mówiąca 
o zniszczeniu akt), przy czym nigdzie nie podawano nazwy poszczególnych kolumn. 
Dzienniki prowadzono wówczas bardzo niechlujnie. W kolejnych tomach zaczęto pomi
jać najpierw jednostkę, a następnie także pseudonim, i ograniczono zapisy do numeru, da
ty, nazwiska i imienia oraz uwag, co często czyniło adnotacje niezrozumiałymi26. Sytuacja 
polepszyła się w kwietniu 1955 r. (od numeru 25 700) po wprowadzeniu standardowego 
Dziennika archiwalnego teczek personalnych i pracy agentury wyeliminowanej wzór 
EO-1427. Dopiero w połowie listopada 1972 r. (od numeru 40 201) zmieniono symbol 
z IV na I. Tak późne zmodyfikowanie sposobu oznaczania akt w stosunku do Zarządzenia 
nr 0107/68 z dnia 24 października 1968 r. ministra spraw wewnętrznych można tłuma
czyć praktyką określania cyfrą rzymską I akt kontrolno-śledczych aż do listopada 1972 r., 
kiedy zakończono proces ich przerejestrowywania do nowego działu III. Wtedy też roz
poczęto zmienianie zapisów w kartotece ogólnoinformacyjnej, najczęściej przez prze
kreślenie całej sygnatury i przybicie pieczątki o posiadaniu materiałów w Wydziale „C” 
KW MO w Krakowie do numeru, który przepisywano, łamiąc go teraz przez I.

Większość akt agentury miała w rzeczywistości tylko naniesiony kolejny numer bez 
żadnego rozszerzenia. W późniejszym okresie często do tych numerów dopisywano cyfrę 
rzymskąI. Podobnie w dziennikach rejestracyjnych dotyczących agentury z lat 1955—196228 
najczęściej wpisywano w uwagach sam numer archiwalny, a przez rzymską cyfrę IV za
częto go łamać dopiero w 1961 r. Nieco wcześniej, w drugiej połowie 1957 r.29, ale za to 
konsekwentnie, takie oznaczenie wprowadzono na kartach ewidencyjnych. Wydaje się 
to zrozumiałe ze względu na konieczność szybkiej i pewnej identyfikacji akt. Jednocześ
nie fakt, iż najstarsze karty dotyczące agentury pochodzą z 1957 r., może sugerować, że 
za porządkowanie ewidencji odnoszącej się do niej zabrano się dopiero po masowym 
składaniu akt operacyjnych do archiwum w latach 1955-1956. Oznaczenie akt agentury 
cyfrą rzymską IV wydaje się to potwierdzać.

Dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej wzór EO-930 (określony w Krako
wie jako dział „R”) ustanowiono Instrukcją nr 017/55 z dnia 8 kwietnia 1955 r.31, a cztery

26 Trudno stwierdzić, czy na ograniczenie zapisów miała wpływ Instrukcja o prowadzeniu ewiden
cji sieci agenturalno-informacyjnej jednostek operacyjnych służby bezpieczeństwa publicznego 
nr C-812/50 z dnia 25 VIII 1950 r., która załącznikiem nr 10 wprowadzała prostą księgę archiwalną dla 
teczek agentury, złożoną tylko z czterech kolumn: numeru, daty, nazwiska i imienia oraz uwag. Dzien
nik archiwalny akt agentury zaczęto prowadzić w Krakowie jeszcze w czerwcu 1950 r., a więc przed uka
zaniem się instrukcji. Stopniowy natomiast proces redukowania zapisów rozpoczęto od września 1951 r., 
chociaż Rozkaz nr 035/50 wiceministra Mieczysława Mietkowskiego nakazywał wprowadzenie instruk
cji w życie z dniem 1 X 1950 r.

27 AIPN Kr, 00228/7. Zob. też M. Komaniecka, op. cit., s. 272-274.
28 AIPN Kr, 041/51, t. 1-2, Dziennik rejestracyjny sieci agenturalnej WUdsBP/KW MO w Kra

kowie; AIPN Kr, 041/51, t. 10, Dziennik rejestracyjny tajnych współpracowników, właścicieli LK, 
MK i skrzynek kontaktowych KW MO w Krakowie.

29 Najstarsze odnalezione karty ewidencyjne osobowych źródeł informacji znajdujące się w kartote
kach operacyjnych b. KW MO/WUSW w Krakowie pochodzą z sierpnia 1957 r., np. karta dot. Edwar
da Cebo, s. Władysława, ur. 10 VII 1916 r. w kartotece ogólnoinformacyjnej (AIPN Kr, 00142), 
a większość z nich powstała w ciągu 1958 r.

30 M. Komaniecka, op. cit., s. 272-273.
31 AIPN Kr, 092/1, t. 1-3, Dziennik archiwalny WUdsBP/KW MO w Krakowie, dawny dział „R”.
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miesiące później przystąpiono do jego prowadzenia. Wpisywano do niego tylko sprawy 
bieżące, które zostały zarejestrowane w jednym z dzienników rejestracyjnych wprowa
dzonych wspomnianą instrukcją32. Początkowo umieszczano w nim zatem sprawy: agen- 
turalno-śledcze (w Krakowie oznaczano je literą „C”), agenturalno-poszukiwawcze („D”), 
agenturalnego sprawdzenia („E”) oraz ewidencyjno-obserwacyjne („F”). Od stycz
nia 1961 r. pojawiają się tu także sprawy: operacyjnego rozpracowania („A”), operacyj
nej obserwacji („B”), operacyjnego sprawdzenia („C”). Od listopada 1962 r. zaczęto 
natomiast wpisywać sprawy operacyjne klasyfikowane według Zarządzenia nr 0110/62 
z dnia 18 czerwca 1962 r. ministra spraw wewnętrznych33, tj. sprawdzenia, rozpracowa
nia, obserwacji, obiektowe, a także teczki kontroli. Dziennik archiwalny spraw ewiden
cji operacyjnej zawiera 6026 pozycji.

Z końcem grudnia 1966 r. rozpoczęto proces przerejestrowywania akt, które posta
nowiono zachować, przeznaczając pozostałą część do wybrakowania. Ostatnie wpisy 
do dziennika działu „R” miały miejsce 14 lutego 1967 r.34, a 10 kwietnia 1967 r. zakoń
czono przerejestrowywanie do nowego działu II, chociaż pojedyncze przypadki zdarza
ły się jeszcze do grudnia tego roku35. W sumie do dziennika nowego działu II przereje- 
strowano około 2600 akt typu R, niewielką część skomasowano ze sprawami śledczymi, 
a pozostałą zniszczono w latach 1966—19 6736.

Kolejną kategorią materiałów, jakie wyszły z użycia w 1955 r., były akta agentural- 
nych rozpracowań, które oznaczano numerem i literami „ag”. Dla tego typu spraw zało
żono Księgę archiwalną ag[enturalnych] rozpracowań i spraw bezimiennych37, 
wykorzystując do tego celu Księgę aresztu wzór E-6. Złożonajest ona z dw óch-jak  się 
wydaje -  niezależnych części, stąd zostaną one omówione oddzielnie.

Część pierwsza zawiera 262 pozycje, przy czym jeden numer dotyczy zazwyczaj wielu 
osób38. Składa się ona z następujących kolumn: liczba porządkowa, czyli numer archi
walny, nazwisko, imię i imię ojca, kryptonim, data urodzenia, nazwa jednostki oraz uwa
gi. Nazwy rubryk poza pierwszymi dwoma dopisano odręcznie. Nie sprecyzowano także 
okresu powstania księgi. Można go jednak próbować ustalić na podstawie kart z karto
tek zniszczeniowej i ogólnoinformacyjnej odnoszących się do osób występujących w księ
dze. Daty zapisów podających sygnatury akt łamanych przez „ag” wskazują, że jej 
większa część -  a prawdopodobnie całość -  powstała między końcem listopada 1955 r. 
a kwietniem 1956 r.39 Początkowa data wydaje się nie budzić wątpliwości, końcowa

32 M. Komaniecka, op. cit., s. 266-267.
33 Ibidem, s. 270-271.
34 AIPN Kr, 092/1, t. 3, Dzienniki archiwalne WUdsBP/KW MO w Krakowie, dawny dział „R”, 

k. 80v-82.
35 AIPN Kr, 0209/5, Dziennik archiwalny WUSW w Krakowie, dział II, nr. 9202-11202.
36 AIPN Kr, 041/15, Wykazy zniszczonych akt „R”.
37 AIPN Kr, 041/189, Księga archiwalna agenturalnych rozpracowań i spraw bezimiennych WUdsBP 

w Krakowie.
38 Łącznie w tej części księgi występuje 1277 osób i 7 spraw bez figurantów.
39 Zob. np. karty w kartotece zniszczeniowej dot. Saturna Stasikowskiego, s. Antoniego, 

ur. 12 XI 1908 r. -  osoby z pozycji 15/ag, data zapisu na karcie 30 XI 1955 r.; Stanisława Kądzioły, 
s. Piotra, ur. 12 I 1937 r. -  osoby z pozycji 121/ag, data zapisu na karcie 4 I 1956 r.; Ludwika Drewnia
ka, s. Jana, ur. 20 V III1904 r. -  osoby z pozycji 262/ag, data zapisu na karcie 7 IV 1956 r. (AIPN Kr, 080); 
w kartotece ogólnoinformacyjnej dot. Edwarda Techmańskiego, s. Jana, ur. 29 X 1906 r. -  osoby z po
zycji 215/ag, data zapisu na karcie 2 II 1956 r. (AIPN Kr, 00142).

210



D z ie n n ik i a r c h iw a ln e  UB i SB tzw . starego  typu ...

jednak nie jest już tak oczywista. Pojawia się ona tylko raz, przy czym sam numer 262/ag 
został dopisany innym charakterem pisma, co wskazuje, że mógł powstać znacznie póź
niej. Istnieje natomiast wiele zapisów z datacją późniejszą, sięgającą aż do stycznia 
1961 r.40 Nie można też wykluczyć, że zasadnicza część księgi (do pozycji 235) powsta
ła na przełomie lat 1955-1956, natomiast pozostałe pozycje odnotowywano stopniowo 
do początków 1961 r.41

Nie ulega wątpliwości, że ta część dziennika spraw agenturalnych powstała w mo
mencie zmian w ewidencji, jakie dokonały się w 1955 r. Był to jeden z inwentarzy spraw, 
które już zamknięto bądź zamykano w 1955 r. (świadczy o tym mocno z nim powiązana 
Księga rejestracji agenturalnych rozpracowań wzór E-059 prowadzona w latach 1951-1955)42. 
Jest to najstarszy jak dotąd dziennik rejestracyjny, który udało się odnaleźć w zasobie 
Oddziału IPN w Krakowie. Składa się on, jak już wspominano, z dwóch części: pierw
sza zawiera „kolejność numeracji agenturalnych rozpracowań”43, czyli konkretnym jed
nostkom operacyjnym przypisuje numery od 1 do 369 oraz podaje, na której stronie 
dziennika znajduje się wpis. Księga nie ma bowiem formy ciągłego zapisu, lecz w jej 
drugiej części każda jednostka operacyjna na swoich wydzielonych stronach dokonywa
ła zapisów rejestracyjnych, przy czym numery danej jednostki nie są kolejnymi, gdyż są 
one następnymi dla całego dziennika. Wiele spraw wpisanych do Księgi archiwalnej 
ag[enturalnych] rozpracowań i spraw bezimiennych zostało również odnotowanych 
w Księdze rejestracyjnej agenturalnych rozpracowań. Zamieszczano w niej m.in. datę za
kończenia lub przerejestrowania sprawy. Ostatnie takie wpisy pochodzą z maja 1955 r.44

Druga część Księgi archiwalnej ag[enturalnych] rozpracowań i spraw bezimiennych 
rozpoczyna się w środku tomu i liczy 322 pozycje, w większości bez określenia terminu 
wpisu. Dopiero od numeru 246 pojawiają się daty (od lipca 1962 r. do 24 październi
ka 1968 r.), najpierw umieszczane w poprzek na marginesie, a następnie w uwagach, któ
re można potraktować jako moment wpisu. Mimo to kolejne adnotacje często odnoszą 
się do zdarzeń dużo wcześniejszych, sięgających nawet lat czterdziestych45. Zapisy do nu
meru 245 musiały zatem powstać przed lipcem 1962 r. Dotyczą one najczęściej włamań 
do gminnych spółdzielni w różnych miejscowościach, napadów na osoby powiązane 
z aparatem władzy, sabotaży (np. pożary, awarie, eksplozje), ulotek i anonimowych pism. 
Sprawy te były pierwotnie zarejestrowane w księdze pt. „Obiekty do złożenia i zniszcze
nia”, którą po 19 maja 1961 r. przepisano do nowego dziennika. Zapewne przy tej okazji 
wszystkie jednostki archiwalne, które chciano jeszcze zachować, ale tematycznie nie mie
ściły się w zakresie spraw obiektowych, wpisano do pustej części Dziennika archiwalnego

40 Zob. kartę w kartotece zniszczeniowej dot. Władysława Czepca, s. Andrzeja, ur. 15 XI 1914 r.
-  osoby z pozycji 262/ag, data zapisu na karcie 23 I 1961 r. (AIPN Kr, 080).

41 Zob. karty w kartotece zniszczeniowej dot. Władysława Woltera, s. Władysława, ur. 5 II 1897 r.
-  osoby z pozycji 235/ag, data zapisu na karcie 13 II lub IV 1956 r.; Józefa Zyzaka, s. Jana, ur. 7 I I 1922 r.
-  osoby z pozycji 236/ag, data zapisu na karcie 14 I 1957 r.; Józefy Lemparti-Biery, c. Jana, 
ur. 15 XI 1923 r. -  osoby z pozycji 242/ag, data zapisu na karcie 10 I 1957 r.; Karola Rybaka, s. Fran
ciszka, ur. 23 XI 1910 r. -  osoby z pozycji 261/ag, data zapisu na karcie 3 XII 1960 r. (AIPN Kr, 080).

42 AIPN Kr, 041/49, t. 1, Księga rejestracji agenturalnych rozpracowań WUBP/WUdsBP w Krako
wie.

43 Ibidem, k. 4.
44 Ibidem. Zob. np. zapis do numeru 353, ibidem, k. 68v.
45 Ibidem, k. 37v-39.
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agenturalnych rozpracowań jako „sprawy bezimienne”. Prawdopodobnie także dopiero 
wtedy do nazwy dziennika dopisano drugi człon: „i spraw bezimiennych”.

Niemal wszystkie akta zarówno z części pierwszej, jak i drugiej zostały prawdopo
dobnie zniszczone. Udało się odnaleźć 16 numerów „ag”, a więc z części pierwszej, prze- 
rejestrowanychdo nowego działu II46. Nie można jednak wykluczyć, że niektóre jednostki 
skomasowano z aktami z innych działów. Prawie wszystkim pozycjom z części drugiej 
przypisano natomiast w uwagach literę „z” lub adnotację „do zniszczenia”, biegnącą przez 
całą stronę. Tylko około 27 pozycji nie posiada takiego dopisku, aczkolwiek dotychczas 
odnaleziono tylko jedną teczkę, na której zachował się sam numer bez żadnego rozsze
rzenia47.

Ostatnią kategorią wymagającą omówienia są trzy dzienniki archiwalne spraw obiek
towych. Jako pierwszy założono dziennik zatytułowany: „Obiekty do złożenia i znisz
czenia”48. Prowadzono go w nieadekwatnej do treści Księdze kontrolnej Biura Ewidencji

Dział starego typu Rodzaj akt Nowy dział Rodzaj akt

I kontrolno-śledcze III kontrolno-śledcze

II różne materiały 
operacyjne II sprawy operacyjne

III materiały operacyjne 
na członków partii II sprawy operacyjne

IV akta OZI I akta OZI

R różne materiały 
operacyjne II sprawy operacyjne

Ag
sprawy

agenturalnego
rozpracowania

II sprawy operacyjne

„Obiekty do złożenia 
i zniszczenia” sprawy obiektowe Ob sprawy obiektowe

O sprawy obiektowe IV sprawy obiektowe

Schemat zmian w oznaczeniach numerów archiwalnych oraz najczęstszych 
przerejestrowań akt z dzienników starego typu do nowych inwentarzy

46 AIPN Kr, 0209/5, Dziennik archiwalny WUSW w Krakowie, dział II, nr. 7185-9201.
47 AIPN Kr, 010/8170, t. 5. Numer zachował się na okładce akt.
48 AIPN Kr, 041/192, Dziennik archiwalny spraw obiektowych do złożenia i zniszczenia 

WUdsBP/KW MO w Krakowie.

212



D z ie n n ik i a r c h iw a ln e  UB i SB tzw . starego  typu ...

wzór E-3. Nazwy rubryk, podobnie jak w innych przypadkach, dopisano odręcznie. 
Są to kolejno: liczba porządkowa (był to jednocześnie numer archiwalny), data zapisu, 
nazwa obiektu (od połowy dziennika w nawiasie dopisywano jeszcze „czego dot. spra
wa”), kryptonim, nazwa jednostki zdającej akta, następnie dwie rubryki, w których za
znaczano materiały do pozostawienia lub zniszczenia, oraz uwagi -  notowano w nich 
ilość i formę materiałów, np. teczka, paczka, segregator. Dziennik obejmuje 2252 nume
ry i prowadzono go od 16 listopada 1955 r. do 19 maja 1961 r., przy czym większość ad
notacji powstało do 7 lutego 1956 r.49 Analizując czas powstania oraz rodzaj wpisów, 
można założyć, że jest to kolejny dziennik, który miał pomóc w uporządkowaniu archi
wum po zmianach, jakie nastąpiły w ewidencji operacyjnej w 1955 r., i objął on tylko 
materiały spraw zakończonych, których nie zamierzano kontynuować po tym roku. Praw
dopodobnie akta oznaczano tylko numerem bez żadnego rozszerzenia. Wszelkie nowe 
sprawy obiektowe rejestrowano w Dzienniku rejestracyjnym spraw obiektowych i zagad- 
nieniowych wzór EO-350, a po ich zakończeniu akta rejestrowano w Dzienniku archiwal
nym teczek obiektowych i zagadnieniowych wzór EO-10, który prowadzono od 9 sierpnia 
1956 r. aż do 1990 r.51 Akta tego typu posiadały rozszerzenie „O”, a następnie „IV”52. 
Tym samym przez pięć lat istniały równolegle dwa dzienniki archiwalne dla spraw obiek
towych. W jednym odnotowywano tylko akta obejmujące sprawy sprzed 1955 r., które 
poszczególne jednostki przysyłały do złożenia w archiwum, nowsze -  rozpoczęte 
po 1955 r. -  wpisywano natomiast do drugiego dziennika.

Dziennik archiwalny spraw obiektowych, który jedynie wykazywał akta do pozosta
wienia lub zniszczenia i nie miał nic wspólnego z rzeczywistą zawartością archiwum, 
najwyraźniej nie spełniał swoich zadań, skoro po maju 1961 r. założono kolejny53. Po
wstał on przez skopiowanie z księgi obiektów do złożenia i zniszczenia pozycji przezna
czonych do pozostawienia, a jednocześnie zapisy prawdopodobnie porównano 
z faktyczną liczbą teczek w archiwum. Materiały grupowano według jednostek opera
cyjnych zdających akta i przypuszczalnie podczas tej czynności skreślano pozycje 
z dziennika poprzedniego54. Wpisy ograniczają się do liczby porządkowej, będącej jed
nocześnie numerem archiwalnym, nazwy obiektu, kryptonimu, jednostki zdającej akta, 
liczby teczek i uwag. W tej ostatniej rubryce, zapewne w okresie późniejszym, literą „z” 
zaznaczano, które akta zniszczono. Mankamentem nowego dziennika jest brak dat adno
tacji, stąd trudność w określeniu precyzyjnej daty jego utworzenia. Większość spo
śród 1079 pozycji spisana została jednym charakterem pisma i kolorem atramentu. 
Prawdopodobnie więc powstał on w bardzo krótkim czasie. Biorąc pod uwagę ostatnie

49 Pod tą datą zapisana została pozycja 2018, następne -  aż do numeru 2100 -  umieszczono pod datą 
28 VII 1956 r. Kolejne numery odnotowywano bardzo nieregularnie, stopniowo ograniczając się do po
jedynczych wpisów. Ibidem, k. 82v-92v.

50 AIPN Kr, 049/43, t. 3, Dziennik rejestracyjny spraw obiektowych i zagadnieniowych WUdsBP/KW 
MO w Krakowie.

51 AIPN Kr, 00195/22, Dziennik archiwalny WUSW w Krakowie, dział IV. W Oddziale IPN w Kra
kowie znajduje się tylko kserokopia tego dziennika obejmująca 398 pozycji.

52 Zmiana nastąpiła po listopadzie 1972 r., kiedy zaprzestano oznaczania akt agentury cyfrą rzym
ską IV.

53 AIPN Kr, 0209/13, Dziennik archiwalny spraw obiektowych KW MO w Krakowie.
54 Wszystkie pozycje w Dzienniku archiwalnym spraw obiektowych do złożenia i zniszczenia 

WUdsBP/KW MO w Krakowie zostały przekreślone na czerwono (AIPN Kr, 041/192).
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wpisy w jego poprzedniku, które przeniesiono do nowego dziennika, nastąpiło to mię
dzy majem 1961 r.55 a 19 grudnia 1962 r., jak świadczy data w uwagach przy nume
rze 97156. Kończy się on natomiast na latach siedemdziesiątych. Można w nim bowiem 
odnaleźć zapisy sięgające co najmniej 1975 r., o czym świadczą materiały zgromadzone 
w sprawach57.

W kontekście istnienia wspomnianego już Dziennika archiwalnego działu IV niezro
zumiałe jest, dlaczego do Dziennika archiwalnego spraw obiektowych KW MO w Kra
kowie wpisano także sprawy nowsze, tj. rozpoczęte po 1955 r., w tym np. materiały 
dotyczące wydarzeń w Nowej Hucie w 1960 r.58 Dla odróżnienia od działu „O”/IV akta 
oznaczano wyróżnikiem „Ob.”.

Chociaż dzienniki archiwalne starego typu nie przedstawiają obecnego układu akt 
operacyjnych b. SB WUSW w Krakowie zgromadzonych w archiwum Oddziału IPN 
w Krakowie, to jednak ich znajomość ułatwia prawidłowe odczytywanie i interpretowa
nie zapisów na kartach ewidencyjnych, zwłaszcza z kartoteki zniszczeniowej KW 
MO/WUSW w Krakowie. Mogą jednocześnie stanowić cenne uzupełnienie materiałów 
archiwalnych lub istotne źródło informacji na temat danej osoby lub sprawy w przypad
ku niezachowania się akt.

55 Ibidem, k. 91v-92v.
56 AIPN Kr, 0209/13, Dziennik archiwalny spraw obiektowych KW MO w Krakowie, s. 68.
57 Zob. np. AIPN Kr, 075/244, Materiały dotyczące Krzeszowickich Zakładów Kamieniołomów 

Drogo wych.
58 Sprawa została wpisana do dziennika pod numerem 1076.
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Przykładowe strony z Dziennika archiwalnego spraw śledczych dawnego działu I 
z widocznymi przerejestrowaniami do nowego działu III (AIPN Kr, 092/5, t. 3)
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Dziennik archiwalny dawnego działu II (AIPN Kr, 092/23, t. 32)
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Przykładowa strona z Dziennika archiwalnego agentury, czyli dawnego działu IV 
-  późniejszego działu I -  z okresu, gdy zapisy były bardzo uproszczone

(AIPN Kr, 00228/3)
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Oryginalna okładka akt śledczych z widocznymi numerami dawnego działu I 
i nowego działu III (AIPN Kr, 07/4284)
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Okładka akt z widocznymi numerami dawnych działów I i II 
oraz nowego działu II (AIPN Kr, 010/7735, t. 6)
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MINISTERSTWO BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Teczka personalna
( i  3

I I  ——  ------------------------------------------------ ----------------------  ■ ■

И alegoria..... . Cii.

Nr

Teczka personalna informatora z numerem akt 
noszącym ślady poprawiania na nowy dział I 

(AIPN Kr, 009/6331, t. 1)

Ukończono 195—. г
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KOMITET DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
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№

S C I S

V '

SPRAWA
EWIDENCYJNO - OBSERWACYJNA

Mr ^ j

Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej zakwalifikowane 
pierwotnie do działu „R”, a następnie włączone do akt informatora 
oznaczonych numerem łamanym przez IV (AIPN Kr, 009/6331, t. 2)
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Rafał Środa

Przykładowe strony z Dziennika archiwalnego dawnego działu „R” 
(AIPN Kr, 092/1, t. 1)
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Przykład karty z kartoteki ogólnoinformacyjnej z widocznymi sygnaturami akt 
dawnych działów I i IV (AIPN Kr, 00142)
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Rafał Środa

Przykład karty z kartoteki tzw. zniszczeniowej z widocznymi sygnaturami 
akt dawnych działów I i II (AIPN Kr, 080)
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Przykład karty z kartoteki tzw. zniszczeniowej z widocznymi sygnaturami 
akt dawnych działów III i „ag” (AIPN Kr, 080)
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