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KOMUNIKAT SPECJALNY

Radiowa Służba Kontrwywiadowcza KGB republiki zgodnie ze specjalnym zadaniem
Centrum, od lutego bieżącego roku prowadzi kontrolę pracy radiostacji krótkofalowych,
działających na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W okresie nasłuchu ujawniono sieć radiostacji krótkofalowych Departamentu Stanu USA,
pracującą w okresie zaostrzenia sytuacji w Polsce. Korespondenci tej sieci znajdują się w
Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i utrzymują krótką (do kilkunastu sekund) łączność z
centralami radiowymi USA, rozmieszczonymi na terytorium RFN. Aktywizację pracy tej sieci
zaobserwowano tylko w okresach przygotowywania strajków powszechnych (w Polsce – przyp.
tłum).
Oprócz tego skontrolowano 2800 połączeń krótkofalowców polskich i zagranicznych, z
czego 38% nawiązuje łączność z krótkofalowcami z RFN, 13% - Anglii. Cudzoziemcy najczęściej
łączyli się z krótkofalowcami z województw: warszawskiego, katowickiego, krakowskiego,
rzeszowskiego, kieleckiego, opolskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego.
Zidentyfikowano 292 polskich krótkofalowców, którzy regularnie podtrzymują łączność z
cudzoziemcami, wobec których dysponujemy danymi, mogącymi wskazywać na związek ze
służbami specjalnymi przeciwnika.
W eterze działa w języku polskim 135 tak zwanych „okrągłych stołów”, w których pod czas
rozmów bierze udział od 3 do 7 osób z różnych krajów. Znacznie zaktywizowała się w
krótkofalarstwie polska emigracja. W RFN, Anglii, Włoszech i innych europejskich krajach
zawiązało się wielu polskich krótkofalowców, posiadających silne nadajniki radiowe, którzy
przeprowadzają regularne dwustronne połączenia z polskimi krótkofalowcami. Najaktywniejszymi
jest 184 zagranicznych krótkofalowców polskiego pochodzenia. Z nimi nawiązywało stałe
połączenia 993 Polaków. Jak wynika z treści połączeń, osoby te otrzymywały od cudzoziemców
aparaturę radiową, leki, pomoc materialną, wyjeżdżały na spotkania z nimi do innych krajów,
przyjmowały cudzoziemców w PRL.
Analiza materiałów łączności radiowej pokazuje, że pewna liczba łączności w języku
polskim wychodzi poza ramy zwykłych krótkofalarskich kontaktów i ma jawny, określony
charakter. Polscy krótkofalowcy wykonywali polecenia cudzoziemców odnośnie identyfikacji
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interesujących ich obywateli PRL, przekazywali adresy, numery domowych telefonów tych osób,
organizowali im spotkania z tymi cudzoziemcami, przekazywali za pomocą miejskich telefonów
różnego rodzaju informacje. Zanotowano 12 numerów telefonów w miastach Polski, za pomocą
których wielokrotnie były przekazywane informacje na polecenie cudzoziemców.
Szczególnie intensywnie wykorzystywano kanał krótkofalarski do pilnej łączności, w celu
przekazania informacji o wysłaniu z RFN i innych krajów ładunków, różnych przesyłek, paczek
itd., które przybywały w ciągu kilku godzin do Warszawy i innych miast samolotami, a następnie
trzeba było je natychmiast odebrać. Zidentyfikowano pracownika Polskich Linii Lotniczych „LOT”
w Warszawie, Majewskiego, który omijając kontrolę celną pomagał odbierać ładunki, nadchodzące
z zagranicy.
Zidentyfikowano polskiego krótkofalowca, który na polecenie obywateli RFN sprawdzał
wiarygodność adresów i numerów telefonów dwóch Polaków, którzy czasowo przebywali w RFN.
Proponowano mu uzyskanie informacji o ich nastrojach i terminach powrotów do Warszawy.
Otrzymano także pewną liczbę danych, które zasługują na operacyjną uwagę w stosunku do
polskich krótkofalowców.
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