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1988 luty 19, Warszawa – Notatka dotycząca Zbigniewa Bełza1, sporządzona przez młod-
szego inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę, tajne specjalnego 
znaczenia

W dniu 11 II 1988 r. w trakcie pobytu w WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, mają-
cegoa na celu pogłębienie posiadanych informacji dot[yczących] Zbigniewa Bełza, uzy-
skałem następujące dane:

bZb[igniew] Bełzb, wg oceny miejscowych działaczy „S[olidarności]”, wyjechał 
z kraju dlatego, że nie miał nic do „roboty” na terenie Gorzowa. Po swoim wystąpieniu 
w środkach masowego przekazu z dnia 26 IX 1983 r. był praktycznie spalony jako przy-
wódca „S[olidarności]” w regionie gorzowskim. Dlatego też w okresie 1984–[19]86 na 
własną rękę szukał kontaktów z podziemiem, m.in. we Wrocławiu. Aktualnie bZb[igniew] 
Bełzb ma kontakt z krajem poprzez rodziny osób z Gorzowa Wlkp., które w ostatnich 
latach wyemigrowały do Kanady.

W rozmowie z naczelnikiem Wydz[iału] III WUSW ppłk. R[yszardem] Sikorskim2 
uzyskałem informację, że pośrednie telefoniczne dotarcie do bZb[igniewa] Bełzab ma taj-
ny współpracownik pozostający na bezpośrednim kontakcie ppłk. R[yszarda] Sikorskie-
go. TW jest bliskim znajomym Bełza z okresu wspólnej działalności w „S[olidarności]”. 
Ma naturalną możliwość częstych wyjazdów do RFN w sprawach służbowych.

Będąc w RFN, zatrzymuje się u bJana Kustoszab3, zam[ieszkałego] w bRFN w Arng-
bergu [...]. Kustoszb jest korespondentem miesięcznika „Pogląd” wydawanego przez 
E[dwarda] Klimczaka w Berlinie Zachodnim.

W trakcie pobytu u bJ[ana] Kustoszab TW kontaktuje się telefonicznie z bBełzemb. Wg 
ostatnich informacji przekazanych współpracownikowi, bBełzb potwierdził znany nam 
fakt udzielenia mu pełnomocnictwa na reprezentowanie SW w Kanadzie. Jednocześnie 
poinformował współpracownika o próbie tworzenia przez niego kanału przerzutowego 
do kraju, którym można by było przesyłać środki dla SW we Wrocławiu i „Solidarności” 
w Gorzowie. Z informacji wynika, że TW ma być jednym z elementów tego kanału.

a W dokumencie mającym.
b–b Fragment dopisany odręcznie.
1 Zbigniew Bełz (ur. 1955) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek ZR Gorzów 
Wlkp., członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, delegat na I KZD, 
członek prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej, w 1981 r. współzałożyciel Polskiej Partii Demokratycznej, w sta-
nie wojennym ukrywał się, współorganizator MKS, przewodniczący RKW, w 1982 r. członek redakcji „Feniksa”, 
działacz SW, członek Rady, w IV 1983 r. aresztowany, w VI 1983 r. zwolniony, złożył publiczną deklarację lojalno-
ści, w 1987 r. wyemigrował do Kanady, gdzie został przedstawicielem SW.
2 Ryszard Sikorski (ur. 1936) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1965 r., początkowo 
w Referacie ds. Bezpieczeństwa KP MO w Myśliborzu, 1981–1986 zastępca naczelnika Wydziału III „A”/V 
KW MO/WUSW w Poznaniu, 1986–1990 naczelnik Wydziału III/Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku 
Państwa WUSW w Poznaniu, zwolniony ze służby.
3 Jan Kustosz – bliższych danych nie ustalono.
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Uwagi i wnioski
1. Rozpoznanie w WUSW w Gorzowie Wlkp. wskazuje, iż istnieje realna perspek-

tywa i możliwość kontroli związków bZb[igniewa] Bełzab z krajem poprzez źródło Wy-
działu III tamtejszego Urzędu – szczególnie, iż po pierwsze – bZbigniew Bełzb jest zain-
teresowany kontaktem telefonicznym z TW (prosił o telefon za każdorazowym pobytem 
współpracownika w RFN), po drugie – wyjazdy współpracownika do RFN nie wymaga-
ją legendowania, wynikają z tytułu pracy zawodowej.

Zakłada się nawiązanie bliskiej współpracy z WUSW w Gorzowie w celu najkorzyst-
niejszego wykorzystania możliwości źródła, łącznie z objęciem kontrolą montowanego 
przez bZb[igniewa] Bełzab kanału łączności z podziemiem.

2. Okoliczności podjęcia przez bZb[igniewa] Bełzab współpracy z SW nie zostały 
jeszcze ustalone. Mogło do tego dojść podczas pobytu bBełzab we Wrocławiu, gdzie 
mieszka rodzina żony fi guranta. Zostanie to zgłoszone WUSW we Wrocławiu celem 
profi laktycznego zabezpieczenia tej rodziny.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 92–93, mps.




