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Nr 178

1987 listopad 27, Warszawa – Notatka dotycząca Bogdana Ludkowskiego1, skrzynki 
kontakowej dla SW, sporządzona przez młodszego inspektora Wydziału XI Departamentu 
I MSW ppor. S. Futymę2, tajne specjalnego znaczenia 

Sprawę wstępną na aBogdana Ludkowskiegoa nr XI/2181 wszczęto 8 października 
1986 r. Jej celem było bliższe rozpoznanie działalności fi guranta w strukturach SW oraz 
rozpoznanie jego osobowości pod kątem ewentualnego dialogu operacyjnego. W toku 
prowadzenia sprawy ustalono kontakt fi guranta z aAdamowicza Karol Edward3, s. Józefa 
i Leokadii z d[omu] aGrunwalda, ur. a3 V 1930 r. Grudziądza, zam[ieszkały] aOborniki 
Śląskie, ul. [...]a, zatr[udniony P[aństwowe] W[ydawnictwo] N[aukowe] Wrocław jako 
zastępca dyrektora.

Z ustaleń dokonanych w trakcie prowadzonej obserwacji wynika, że fi gurant i aAda-
mowicz Karola nie znali się osobiście, a ich kontakt ograniczył się tylko do przekazania 
materiałów SW (vide notatka z dnia 8 października 1986 roku). Z dalszych ustaleń wy-
nika, że był to kontakt jednorazowy.

Dokonano rozpoznania kontaktu aB[ogdana] Ludkowskiegoa, jakim jest aAngeli-
ka Webera4 zam[ieszkała] w Monachium, aktualnie podlega rozpracowaniu w ramach 
SMW XI/2203.

W październiku 1986 r. wymieniona ponownie kontaktowała się telefonicznie z fi gu-
rantem. Informowała go, że wcześniej była w Gdańsku i chciałaby się spotkać, gdyż jest 
w posiadaniu pewnych materiałów. Chciała także nawiązać kontakt z łącznikiem SW 
poznanym podczas poprzedniego pobytu u fi guranta we wrześniu 1986 r.

Łącznika zidentyfi kowano, szczegóły w sprawie nr 16 397. Do ponownego telefo-
nicznego kontaktu aLudkowskiegoa z tym łącznikiem doszło w grudniu 1986 r. Chodziło 
o odebranie przesyłki dostarczonej od aAndrzeja Wirgia przez siostrę jego żony Iwonę.

W lutym 1987 r. do fi guranta dzwonił N.N. mężczyzna mieszkający w Lublinie. 
W rozmowach powołał się na przyjaciółkę z Niemiec (chodzić może o aAngelikę We-
bera), która przekazała, by zgłosił się po odbiór fi lmu.

Dane z PT potwierdziły rozpoznanie agenturalne aB[ogdana] Ludkowskiegoa. Dodat-
kowo były sprawdzianem wiarygodności i prawdomówności źródła tkwiącego w obiek-
cie „Fedora”.

Na podstawie materiałów sprawy XI/2189 stwierdza się:
1. aBogdan Ludkowskia jest peryferyjną i okazjonalną skrzynką kontaktową (kore-

spondencyjną) dla SW, głównie dla przedstawiciela SW w RFN aAndrzeja Wirgia.
2. aLudkowskia nie ma bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z kierownictwem 

SW we Wrocławiu.

a–a Fragment dopisany odręcznie.
1 Bogdan Ludkowski (ur. 1960) – inżynier budowlany. Uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, 
współpracownik SW.
2 S. Futyma – bliższych danych nie ustalono.
3 Karol Edward Adamowicz (ur. 1930) – bliższych danych nie ustalono.
4 Angelika Weber – bliższych danych nie ustalono.
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3. Jako klerykał, związany emocjonalnie z duszpasterstwem akademickim i Kościo-
łem, nie może być rozpatrywany pod kątem dialogu operacyjnego. Jego podjęcie mogło-
by przynieść więcej strat niż korzyści. Mogłoby stanowić zagrożenie dla źródła.

4. W tej sytuacji postanawia się zawiesić opracowanie aBogdana Ludkowskiegoa 
w kategorii S[egregator] M[ateriałów] W[stępnych] z równoczesnym przerejestrowa-
niem go do rozpracowania obiektowego krypt[onim] „Fedora”.

5. O dalszym toku postępowania będzie decydował stan rozpoznania i rozpracowania 
fi guranta źródłami tkwiącymi w obiekcie.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 86–87, mps.




