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Dłu go let nie pod cho dy 
z „Ja nem” i „M-80”

Przy kład Mie czy sła wa Sta chu ry i po dej mo wa ne wo bec nie go wie lo krot ne „pod cho dy”
przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu III, a póź niej Wy dzia łu IV Służ by Bez pie czeń stwa
w Kra ko wie jest wy czer pu ją cym ob ra zem dłu go let niej pra cy ope ra cyj nej, któ rej za -

mie rzo nym ce lem by ło po zy ska nie agen tu ral ne opra co wy wa ne go kan dy da ta. Obrazuje on
również, jak ni kła by ła moż li wość sa mo dziel ne go wy co fa nia się po szcze gól nych osób
z pro wa dzo nej przez SB gry operacyjnej bez utra ty zaj mo wa nej po zy cji spo łecz no -p ol itycz -
nej w ste ro wa nym przez PZPR ży ciu po li tycz nym PRL.

Za in te re so wa nie ope ra cyj ne nakierowane m.in. na sto wa rzy szenia ka to lic kie dzia ła ją ce
na te re nie kra ju1 sta no wi ło niezmienny ele ment pra cy wy wia dow czej ko mu ni stycz nej „bez -
pie ki”. Po wód nie ustan ne go in wi gi lo wa nia śro do wisk ka to li ków świec kich, kształ tu ją cych
świa to po gląd spo łecz no -p ol ityc zny lo kal nej in te li gen cji2, le żał w po strze ga niu ich przez ko -
lej ne or ga ny po li cji po li tycz nej ja ko po ten cjal ne go za gro że nia dla de mo kra cji lu do wej
i ustro ju so cja li stycz ne go oraz ele ment kom pro mi su po li tycz ne go w ra mach re ali zo wa nej
przez KC PZPR po li ty ki wy zna nio we j3.

Jed nym z pod sta wo wych na rzę dzi pra cy ope ra cyj nej ko mu ni stycz nych służb bez pie czeń -
stwa PRL, wy ko rzy sty wa nym do kon tro li ak tyw no ści m.in. sto wa rzy szeń ka to lic kich, by ło
po zy ski wa nie oso bo wych źró deł in for ma cji4. W prze ci wień stwie do prak tyk Urzę du Bez -
pieczeń stwa po wy da rze niach z paź dzier ni ka 1956 r. SB sta ra ła się po zy ski wać z więk szą dba -
ło ścią agen tu rę ce lo wą, tzn. bez po śred nio za an ga żo wa ną w roz pra co wy wa nych spra wach
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1 Szerzej na te mat ope ra cyj ne go roz pra co wy wa nia sto wa rzy szeń ka to li ków świec kich przez ko mu ni stycz -
ne or ga ny bez pie czeń stwa PRL na przy kła dzie Kra ko wa zob. C. Ku ta, „Dzia�ła�cze”�i „Pi�sma�ki”.�Apa�rat�bez�-
pie�czeń�stwa�wo�bec�ka�to�li�ków�świec�kich�w Kra�ko�wie�w la�tach�1957–1989, Kra ków 2009. 

2 O wpły wie sto wa rzy szeń ka to li ków świec kich na kształ to wa nie się po staw spo łecz no -p ol ityc znych inte -
li gen cji lo kal nej zob.: P. Paw li na, „Bo�gu�dzię�kuj�cie,�Du�cha�nie�ga�ście”.�25�lat�Klu�bu�In�te�li�gen�cji�Ka�to�lic�kiej,
Tar nów 2006; J. Bar, Nie�ła�twe�dzie�się�cio�le�cia.�Po�sta�wy�spo�łecz�no�-p�ol�ityc�zne�in�te�li�gen�cji�kra�kow�skiej�w la�tach
1956–1980, Kra ków 2009.

3 Zob. M. Bie łasz ko, A.K. Pie kar ska, P. To ma sik, C. Wi la now ski, In�for�ma�cja�na�te�mat�oce�ny�dzia�łal�no�ści
Ko�ścio�ła�ka�to�lic�kie�go,�sto�wa�rzy�szeń�i or�ga�ni�za�cji�ka�to�lic�kich�oraz�in�nych�wy�znań�ob�ję�tych�pra�cą�ope�ra�cyj�ną
De�par�ta�men�tu�IV�MSW [w:] Pla�ny�pra�cy�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�na�la�ta�1972–1979, War sza wa 2007, s. 2–13. 

4 Na te mat pra cy funk cjo na riu szy Wy dzia łu IV SB i po dej mo wa nych przez nich gier ope ra cyj nych zmie rza -
ją cych do zwer bo wa nia księ ży oraz świec kich dzia ła czy ka to lic kich zob.: J. Ża ryn, A. Wit kow ski, O me�to�dach
wal�ki�z Ko�ścio�łem�pro�wa�dzo�nej�przez�pe�ere�low�skie�służ�by�bez�pie�czeń�stwa, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej” 2003, nr 1, s. 4–23; F. Mu siał, Mil�sza�mi�śmierć�niż�współ�pra�ca, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”
2009, nr 7, s. 45–48; P. Mil cza now ski, Ksiądz�Adolf�Choj�nac�ki, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro  do wej” 2009,
nr 7, s. 98–102.



i środo wi ska ch5. Dla te go nie dzi wi fakt, że jesz cze pręż niej od te go cza su opra co wy wa no
dzia ła czy śro do wisk ka to lic kich do po zy ska nia agen tu ral ne go przez funk cjo na riu szy SB. 

Za in te re so wa nie wy wia dow cze SB organizacjami ka to lic ki mi mia ło róż no rod ny cha rak -
ter. Do ty czy ło ono nie tyl ko śro do wisk, któ re zor ga ni zo wa ły się ja ko sto wa rzy sze nia lu dzi
wie rzą cych i dzia ła ją cych przy Ko ście le ka to lic kim, lecz rów nież tych, któ re apro bu jąc
wiarę ka to lic ką, jednocześnie lo jal ne by ły wo bec PRL. Do ostat niej za tem gru py moż na za -
li czyć m.in. kie ro wa ne od 25 li sto pa da 1945 r. przez Bo le sła wa Pia sec kie go6 Stowa rzy sze -
nie PA X7. 

Werbunek agenturalny członków PAX realizowany był w terenie przez wojewódzkie
struktury SB w ramach działającego od stycznia 1957 r. Wydziału III, a od lipca 1962 r.
Wydziału IV8. Jed nym z wie lu przy kła dów po dej mo wa ne go wer bun ku agen tu ral ne go przez
funk cjo na riu szy Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie by ły pró by po zy ska nia na taj ne go
współ pra cow ni ka prze wod ni czą ce go Od dzia łu Wo je wódz kie go PAX w Kra ko wie Mie czy -
sła wa Sta chu ry, którego wer bu nek miał gwa ran to wać „bezpiece” bez po śred ni do pływ in for -
ma cji o planach rozwoju, paksowskich działaczach i aktualnej działalności PAX za rów no
z te re nu lo kal ne go, jak i cen tra li. Przyj dzie jed nak cze kać dłu gie la ta po szcze gól nym na -
czel ni kom Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie9 za nim zdo ła ją oni w dniu 26 lu te go
1980 r. do ko nać wer bun ku Mie czy sła wa Sta chu ry na TW ps. „M-80”10.

Mie czy sław Sta chu ra uro dził się 25 czerw ca 1925 r. we wsi Bu gaj w gmi nie Koź mi ce
Wiel kie w po wie cie kra kow ski m11. Był jed nym z dwóch sy nów Fran cisz ka i Wa le rii Pań -
czy k12. Pod czas II woj ny świa to wej po cząt ko wo miesz kał wraz z ro dzi ca mi we wsi Bu gaj,
na stęp nie od 25 wrze śnia 1940 r. do 15 grud nia 1942 r. kształ cił się w Pań stwo wej Szko le
Me cha nicz nej w Świąt ni kach Gór ny ch13. 15 grud nia 1942 r. zo stał ra zem ze szkol ny mi ko -
le ga mi wy wie zio ny do Kra ko wa, gdzie skie ro wa no go do pra cy przy pro duk cji bro ni 14. Praw -
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5 Nowe praktyki pracy operacyjnej SB, jakie zostały opracowane w 1957 r., wymuszały na funkcjo -
nariuszach bezpieczeństwa większą dbałość o pozyskanie agentury celowej tzn. nieprzypadkowej. Głów -
nym za tem po wo dem uza sad nia ją cym wer bu nek mia ła być ko niecz ność zna le zie nia od po wied nich osób
warun ku ją cych SB do tar cie do grup będących w ich ope ra cyj nym za in te re so wa niu. Zob. AIPN Kr, 028/16,
t. 1, Za da nia po sta wio ne przed apa ra tem kie row ni czym wo je wódz twa kra kow skie go Służ by Bez pie czeń stwa
Publicz ne go MO, 11 III 1957 r., k. 3–12.

6 Bo le sław Pia sec ki (1915–1979). Zob. A. Du dek, G. Py tel, Bo�le�sław�Pia�sec�ki.�Pró�ba�bio�gra�fii�po�li�tycz�-
nej, Lon dyn 1990; T. Moł da wa, Lu�dzie�wła�dzy�1944–1991.�Wła�dze�pań�stwo�we�i po�li�tycz�ne�Pol�ski�we�dług�sta�-
nu�na�dzień�28�II�1991, War sza wa 1991, s. 410. 

7 Wy mie nio na w tek ście da ta po wsta nia Sto wa rzy sze nia PAX jest umow ną ce zu rą cza so wą, któ ra łą czy się
z wy da nym w tym dniu po raz pierw szy ty go dni kiem „Dziś i Ju tro”. Był to pe rio dyk okre śla ją cy się ja ko
Katolic ki Ty go dnik Spo łecz ny „Dziś i Ju tro”, re da go wa ny przez oso by zwią za ne z Bo le sła wem Pia sec kim.
Zob. A. Du dek, G. Py tel, op.�cit., s. 151–161; C. Ku ta, op.�cit., s. 251.

8 O na sy ce niu agen tu ral nym Sto wa rzy sze nia PAX oraz je go te re no wych od dzia łów do wo dzi opra co wa nie
SB spo rzą dzo ne w 1980 r. W do ku men cie po da no, że w cen tra li PAX na 95 człon ków Sto wa rzy sze nia by ło 20
TW oraz 6 KO. Po nad to stwier dzo no, że po śród li czą ce go 339 osób Wal ne go Zgro ma dze nia PAX zna la zło się
45 TW i 13 KO. Zob. C. Ku ta, op.�cit., s. 292.

9 O na czel ni kach Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie i je go pra cy ope ra cyj nej zob. F. Mu siał, Na�czel�-
ni�cy�Wy�dzia�łu�IV�SB�w Kra�ko�wie [w:] Ko�ściół�ka�to�lic�ki�w cza�sach�ko�mu�ni�stycz�nej�dyk�ta�tu�ry�mię�dzy�bo�ha�ter�-
stwem�a agen�tu�rą, t. 1, red. J. Szcze pa niak, R. Ter lec ki, Kra ków 2007, s. 11–46. 

10 Zob. AIPN Kr, 009/2780, t. 1–3, Tecz ka pra cy TW ps. „M-80”.
11 Zob. Ibi�dem, t. 1, Kwestionariusz (agenta, rezydenta, informatora) Mieczysława Stachury ps. „Jan”

z 20 VII 1951 r., k. 2; ibi�dem, Od ręcz ny ży cio rys Mie czy sła wa Sta chu ry z 3 II 1949 r., k. 6. 
12 Ibi�dem, t. 3, Kwe stio na riusz TW ps. „M-80”, b.d., k. 4–7. 
13 Ibi�dem, t. 1, Od ręcz ny ży cio rys TW ps. „M-80”, b.d., k. 6. 
14 Ibi�dem.



do po dob nie jesz cze pod czas przy mu so we go po by tu w Kra ko wie zdał w czerw cu 1943 r.
egza min na cze lad ni ka ślu sar skie go. Zdo by te umie jęt no ści oraz przy zna ne upraw nie nia
zawodowe po zwo li ły mu po wró cić z Kra ko wa do ro dzin ne go do mu, gdzie do cze kał za koń -
cze nia dzia łań wo jen ny ch15. W la tach 1945–1947 był ak tyw nym dzia ła czem Związ ku Mło -
dzie ży Pol skiej w gro ma dzie Koź mi ce Wiel kie 16.

Eg za min doj rza ło ści zdał w jed nym z wie lic kich li ce ów w ma ju 1947 r. W okre sie od
1 czerw ca do 23 wrze śnia 1947 r. pra co wał w okrę gu kra kow skim Związ ku Re wi zyj ne go
Spół dziel ni Rze czy po spo li tej Pol skiej. W wie ku 22 lat zo stał po wo ła ny do od by cia za sad -
ni czej służ by woj sko wej, któ rą roz po czął 24 wrze śnia 1947 r. w 16. kom pa nii puł ku pie -
cho ty w Kra ko wie, gdzie spra wo wał obo wiąz ki pi sa rza 17. 10 li sto pa da 1948 r. awan so wa -
no go do stop nia star sze go strzel ca, a od 29 stycz nia 1949 r. ka pra la WP18. Po zakończeniu
zasadniczej służby wojskowej pozostał w charakterze żołnierza zawodowego w ludowym
WP aż do października 1952 r. Praw do po dob nie podczas pobytu w wojsku Mie czy sław
Sta chu ra roz po czął stu dia pierw sze go stop nia o spe cja li za cji dzien ni kar skiej na Wy dzia le
Fi lo zo ficz no -Sp ołec znym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie, któ re ukoń czył
w 1952 r. Na ukę kon ty nu ował na Uni wer sy te cie War szaw skim, gdzie w 1968 r. obro nił
pra cę ma gi ster ską 19.

Za koń czyw szy edu ka cję na UJ, otrzy mał w 1952 r. skie ro wa nie do pra cy w re dak cji woj -
sko wej „Na stra ży wol no ści”20, w któ rej do 28 lu te go 1954 r. peł nił funk cję re dak to ra. Od
1 mar ca 1954 r. był dzien ni ka rzem w kra kow skim od dzia le „Sło wa Po wszech ne go”, cza so -
pi sma wy da wa ne go przez Sto wa rzy sze nie PAX, na stęp nie 1 stycz nia 1955 r. od de le go wa no
go do tar now skie go od dzia łu „Sło wa Po wszech ne go”21. Dwa la ta póź niej, 27 czerw ca
1957 r., pod czas ze bra nia in au gu ra cyj ne go kra kow skie go od dzia łu PAX, ja ki po wstał
13 czerw ca 1957 r., Mie czy sław Sta chu ra zo stał po wo ła ny na sta no wi sko kie row ni ka
Oddzia łu Wo je wódz kie go PAX w Kra ko wie 22. W bliżej nieokreślonym czasie został powo -
łany na stanowisko sekretarza Wojewódzkiego Zarządu „Caritas” w Krakowie 23.

W wy bo rach do rad na ro do wych PRL w lu tym 1958 r. Mie czy sła wa Sta chu rę wy bra -
no rad nym WRN w Kra ko wie. Praw do po dob nie w tym sa mym ro ku zo stał rów nież do ko -
op to wa ny do Za rzą du Kra kow skie go To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -R adzie ckiej. War to
za zna czyć, że współ pra ca Sta chu ry z lo kal ny mi struk tu ra mi TPPR trwa ła przez ko lej ne
dzie się cio le cia. Do wo dzi te go nie tyl ko je go współ uczest nic two w skła dach Za rzą du

15 Ibi�dem.
16 Ibi�dem, Ra port na sank cję o wer bu nek w cha rak te rze in for ma to ra z 9 VII 1951 r., k. 5. 
17 Ibi�dem, Arkusz ewidencji personalnej Mieczysława Stachury z 14 II 1949 r., k. 3.
18 W kwe stio na riu szu pasz por to wym wy peł nio nym 26 III 1979 r. przez Mie czy sła wa Sta chu rę na pi sa no,

iż ostat nim nada nym mu stop niem woj sko wym był st. sierż. WP. Zob. AIPN Kr, 37/54351, Po da nie (kwe stio -
na riusz) Mie czy sła wa Sta chu ry o pasz port do KW MO w Kra ko wie z 26 III 1979 r., k. 4. 

19 Ibi�dem, Po da nie (kwe stio na riusz) Mie czy sła wa Sta chu ry o pasz port do KW MO w Kra ko wie z 26 V
1978 r., k. 8. 

20 W większości dokumentów z akt byłego TW ps. „Jan” i „M-80” znajdują się informacje o pracy
Mieczysława Stachury w krakowskiej redakcji „Żołnierza Wolności” w latach 1952–1954. W wymienionym
okresie nie było na terenie Krakowa redakcji czasopisma o takiej nazwie. Mieczysław Stachura prawdopodob-
nie pracował w redakcji „Na straży wolności”, która we wspomnianym czasie miała swoją siedzibę
w Krakowie. Dokumentem potwierdzającym to przypuszczenie jest pismo I zastępcy naczelnika ds. SB KW MO
w Krakowie mjr. Józefa Koperka z 11 VIII 1958 r. oraz odpis życiorysu Mieczysława Stachury z 13 VI 1958 r.
Zob. AIPN Kr, 009/2780, t. 3, Odpis życiorysu Mieczysława Stachury z 13 VI 1958 r., k. 77–78. 

21 I�bi�dem, t. 1, No tat ka służ bo wa Mie czy sła wa Sta chu ry, b.d., k. 15–18. 
22 C. Ku ta, op.�cit., s. 257. 
23 AIPN, 009/2780, t. 3, Od pis ży cio ry su Mie czy sła wa Sta chu ry z 13 VI 1958 r., k. 77–78. 

Długoletnie podchody z „Janem” i „M-80”
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Krakow skie go TPPR, np. w la tach sie dem dzie sią tych, ale rów nież włą cze nie go do 
23- oso b owej de le ga cji na X Kra jo wy Zjazd TPPR, ja ki zo stał za pla no wa ny na 21 kwiet -
nia 1979 r. w War sza wie 24.

Ak tyw ne uczest nic two Mie czy sła wa Sta chu ry w ży ciu spo łecz no -p ol ityc znym Kra ko wa
i wo je wódz twa kra kow skie go na prze ło mie lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych XX w.
było pre mio wa ne je go udzia łem w lo kal nych struk tu rach Fron tu Jed no ści Na ro du. W la tach
1961–1965 był człon kiem Ple num Wo je wódz kie go Ko mi te tu FJN w Kra ko wie, a w 1965 r.
wszedł w skład Pre zy dium WK FJN w Kra ko wie 25.

Kre owa na przez władze polityczne PZPR po li ty ka wy zna nio wa PRL za kła da ła współ ist -
nie nie w par la men cie ogra ni czo nej licz by przed sta wi cie li wska za nych przez sie bie sto wa -
rzy szeń ka to li ków świec kich. Ozna cza ło to każ do ra zo we wy su wa nie przez pe zet pe erow -
ców za rów no pro po zy cji kan dy da tur ze śro do wisk ka to lic kich, jak i na rzu ca nie ilo ści
przy zna nych im man da tów po sel skich. W 1965 r. przed czerw co wy mi wy bo ra mi do Sej mu
PRL IV ka den cji, na pod sta wie li sty ka to lic kich kan dy da tów na po słów prze sła nej przez
człon ka Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR Ze no na Klisz kę 26, za twier dzo na zo sta ła oso ba Mie -
czy sła wa Sta chu ry 27. Był on jed nym z pię ciu pak sow skich dzia ła czy, któ rzy zo sta li za pro -
po no wa ni do po sel skie go man da tu28. Mie czy sław Sta chu ra z powodzeniem ubie gał się
o man dat Sej mu PRL z okrę gu wy bor cze go nr 54 w Koź lu, ja ko bez par tyj ny dzia łacz Sto -
wa rzy sze nia PA X29. Uczest ni czył w pra cach ko mi sji sej mo wych: Ko mu ni ka cji i Łącz no ści
oraz Rol nic twa i Prze my słu Spo żyw cze go 30. 

Ko lej ny raz kandydatura Mie czy sława Sta chu ry zo stała zgło szona przez Ka zi mie rza
Bar ci kow skie go 31, któ ry do 23 lu te go 1980 r. był I se kre ta rzem Ko mi te tu Kra kow skie go

24 Zob. Spra�woz�da�nie�z XIII�wo�je�wódz�kiej�kon�fe�ren�cji�spra�woz�daw�czo�-w�ybo�rczej�Za�rzą�du�Kra�kow�skie�go
To�wa�rzy�stwa�Przy�jaź�ni�Pol�sko�-R�adzie�ckiej [w:] XIII�kon�fe�ren�cja�spra�woz�daw�czo�-w�ybo�rcza�Za�rzą�du�Kra�kow�-
skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�jaź�ni�Pol�sko�-R�adzie�ckiej, Kra ków, b.d.w., s. 5; Za�rząd�Kra�kow�ski�To�wa�rzy�stwa�Przy�-
jaź�ni�Pol�sko�-R�adzie�ckiej�[w:] XIII�kon�fe�ren�cja�spra�woz�daw�czo�-w�ybo�rcza…, s. 18–19; De�le�ga�ci�na�X�Kra�jo�wy
Zjazd�TPPR [w:] XIII�kon�fe�ren�cja�spra�woz�daw�czo�-w�ybo�rcza…, s. 20; X�Kra�jo�wy�Zjazd�TPPR, „Biu le tyn In -
for ma cyj ny TPPR”, Kra ków 1979, s. 8–9. 

25 Zob. APKr, FJN 1, Prze krój po li tycz ny i so cjal ny WK FJN w Kra ko wie, s. 697. 
26 Ze non Klisz ko (1908–1989), praw nik. W la tach 1931–1938 czło nek KPP, od 1942 r. PPR. Od 15 XII

1948 r. czło nek na czel nych władz po li tycz nych PZPR. Wię cej zob. T. Moł da wa, op.�cit., s. 373. 
27 Zob. A. Frisz ke, Ko�ło�po�słów�„Znak”�w Sej�mie�PRL�1957–1976, War sza wa 2002, s. 435–436. 
28 Zob. A. Du dek, G. Py tel, op.�cit., s. 284. 
29 Zob. Mo ni tor Rzą do wy z 5 VI 1965 r., nr 29, poz. 157.
30 Zob. http://or ka.sejm.gov.pl/Ar chAl l2.nsf, 15 IX 2010 r. 
31 Ka zi mierz Bar ci kow ski (ur. 1927 r.), dzia łacz ko mu ni stycz ny. W 1950 r. ab sol went Wyż szej Szko ły Go -

spo dar stwa Wiej skie go w Ło dzi. W 1962 r. dok tor na uk eko no micz nych. Od 1953 r. czło nek PZPR. W la tach
1954–1956 za stęp ca re dak to ra na czel ne go „Iskry”. Od li sto pa da 1956 r. do stycz nia 1957 r. se kre tarz ZG ZMP.
W la tach 1965–1968 re dak tor na czel ny „Ży cia Par tii”. W la tach 1965–1969 po seł IV ka den cji Sej mu PRL,
kan dy do wał z okrę gu wy bor cze go w Ja ro sła wiu. Uczest ni czył w pra cach sej mo wych ko mi sji: Oświa ty i Na -
uki, Rol nic twa i Prze my słu Spo żyw cze go. Od 26 li sto pa da 1965 r. do 23 li sto pa da 1968 r. za stęp ca kie row ni -
ka Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go KC PZPR. W la tach 1968–1970 I se kre tarz KW PZPR w Po zna niu. Od li sto -
pa da 1968 r. do stycz nia 1990 r. czło nek KC PZPR. W la tach 1969–1972 po seł V ka den cji Sej mu PRL,
kan dy do wał z okrę gu wy bor cze go w Lesz nie. Uczest ni czył w pra cach sej mo wej Ko mi sji Rol nic twa i Prze my -
słu Spo żyw cze go. W la tach 1972–1976 po seł VI ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał z okrę gu wy bor cze go
w Star gar dzie Szcze ciń skim. Uczest ni czył w pra cach sej mo wej Ko mi sji Rol nic twa i Prze my słu Spo żyw cze -
go. W la tach 1976–1980 po seł VII ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał z okrę gu wy bor cze go w Go rzo wie Wiel -
ko pol skim. Od 10 grud nia 1977 r. do 23 lu te go 1980 r. I se kre tarz Komitetu Krakowskiego PZPR. Od lu te go
do paź dzier ni ka 1980 r. wi ce pre mier PRL. W la tach 1980–1985 po seł VIII ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał
z okrę gu wy bor cze go w Sie dl cach. Od paź dzier ni ka 1980 r. do li sto pa da 1985 r. czło nek Ra dy Pań stwa. 
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PZPR, a na stęp nie wi ce pre mie rem PRL32. 23 mar ca 1980 r. Sta chu ra po now nie kan dy do -
wał do sej mu ja ko bez par tyj ny dzia łacz PAX z okrę gu wy bor cze go nr 34 Kra ków -w oje -
wództw o33. Pod czas VIII ka den cji Sej mu PRL w la tach 1980–1985 uczest ni czył w pra cach
ko mi sji sej mo wych: Ko mu ni ka cji i Łącz no ści; Rol nic twa i Prze my słu Spo żyw cze go; Skarg
i Wnio sków; Nad zwy czaj nej do roz pa trze nia pro jek tu ustaw o Spół dziel niach i ich Związ -
kach; Rol nic twa, Go spo dar ki Żyw no ścio wej i Le śnic twa oraz Nad zwy czaj nej do roz pa trze -
nia pro jek tu usta wy – or dy na cji wy bor czej do Sej mu PRL.

Ostat ni raz po słem do Sej mu PRL zo stał w paź dzier ni ku 1985 r. Tak że i tym ra zem kan -
dy do wał ja ko bez par tyj ny dzia łacz Sto wa rzy sze nia PAX z okrę gu wy bor cze go nr 34 Kra -
ków -N owa Hu ta. Pod czas spra wo wa nia obo wiąz ków po sel skich Mie czy sław Sta chu ra
uczest ni czył w pra cach ko mi sji sej mo wych: Rol nic twa, Le śnic twa i Go spo dar ki Żyw no -
ścio wej, Trans por tu i Łącz no ści (od XII 1987 r. Trans por tu, Że glu gi i Łącz no ści), Ochro ny
Śro do wi ska i Za so bów Na tu ral ny ch34. Po prze mia nach ustro jo wych w 1989 r. nie brał już
ak tyw ne go udzia łu w ży ciu po li tycz nym wo je wódz twa kra kow skie go oraz kra ju. Zmarł
w lu tym 2008 r.

Do pra cy agen tu ral nej Mie czy sław Sta chu ra po raz pierw szy zo stał zwer bo wa ny pod -
czas peł nie nia za wo do wej służ by woj sko wej w Kra ko wie. 10 lip ca 1954 r. por. Chmie -
la rz35, star szy ofi cer Sek cji 1 Okrę go we go Za rzą du In for ma cji nr 5 Okrę gu Woj sko we go
w Kra ko wie, po zy skał go na uczu ciach pa trio tycz nych ja ko in for ma to ra ps. „Jan”36. W bli -
żej nie okre ślo nym cza sie „Jan” zo stał za re je stro wa ny przez ewi den cję In for ma cji Woj sko -
wej pod nu me rem 3636137. Pra ca agen tu ral na Mie czy sła wa Sta chu ry by ła po cząt ko wo
ukie run ko wa na na gro ma dze nie in for ma cji z ob sza ru kan ce la rii Stu dium Woj sko we go przy
Wyż szej Szko le Eko no micz nej w Kra ko wie, gdzie peł nił funk cję kie row ni ka. Praw do po -
dob nie w la tach póź niej szych agen tu ral na dzia łal ność mo gła być zwią za na z re dak cją
„Na straży wolności”. Z okre su współ pra cy Mie czy sła wa Sta chu ry z wy wia dem woj sko -
wym w la tach 1951–1954 w ak tach pra cy in for ma to ra ps. „Jan” nie za cho wa ły się żad ne
ra por ty i do no sy.

W oce nie za stęp cy sze fa Wy dzia łu I Okrę go we go Za rzą du In for ma cji nr 5 Okrę gu Woj -
sko we go w Kra ko wie kpt. Ka czo row skie go 38 in for ma tor ps. „Jan” „za czas współ pra cy
z or ga na mi in for ma cji MON wy ka zał się ja ko sła by taj ny współ pra cow nik. Po waż niej szych
ma te ria łów ni gdy nie do star czał, na wet in for ma cyj nych. Sta le twier dził, że nic złe go nie

W la tach 1985–1989 po seł IX ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał z li sty kra jo wej. Uczest ni czył w pra cach sej -
mo wych ko mi sji: Nad zwy czaj nej do roz pa trze nia pro jek tów ustaw zwią za nych z re ali za cją dru gie go eta pu re -
for my spo łecz nej, Nad zwy czaj nej do roz pa trze nia pro jek tu usta wy o sto sun ku Pań stwa do Ko ścio ła ka to lic -
kie go, o gwa ran cji wol no ści su mie nia i wy zna nia oraz ubez pie cze niach spo łecz nych du chow nych. Od
li sto pa da 1985 r. do lip ca 1989 r. za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa. Zob. Kto�jest�kim�w Pol�sce�1984.
In�for�ma�tor�bio�gra�ficz�ny, War sza wa 1984, s. 36; T. Moł da wa, op.�cit., s. 333; W. Ja now ski, A. Ko chań ski, In�-
for�ma�tor�o struk�tu�rze�i ob�sa�dzie�per�so�nal�nej�cen�tral�ne�go�apa�ra�tu�PZPR�1948–1990, War sza wa 2000, s. 124;
http://or ka.sejm.gov.pl/Ar chAl l2.nsf, 28 IV 2011 r. 

32 Zob. AIPN Kr, 009/2780, t. 3, Elek tro nicz ny Sys tem Ewi den cji Za in te re so wań Ope ra cyj nych (ESE ZO).
Mel du nek ope ra cyj ny nada ny 29 II 1980 r., k. 16. 

33 Mo ni tor Rzą do wy z 26 III 1980 r. nr 9, poz. 37. 
34 Zob. Sejm�Polskiej�Rzeczypospolitej�Ludowej:�IX�kadencja, Warszawa 1986, s. 462. 
35 Brak bliż szych da nych.
36 Zob. AIPN Kr, 009/2780, t. 1, Raport o dokonanym werbunku Mieczysława Stachury z 12 VII 1951 r.,

k. 8. 
37 Ibi�dem, Cha rak te ry sty ka in for ma to ra ps. „Jan” spo rzą dzo na 30 I 1954 r., k. 16. 
38 Brak bliż szych da nych. 
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zauwa żył, a cha rak te ry zu jąc lu dzi, z któ ry mi się sty kał, za wsze mó wił o nich jako o bar dzo
do brych pa trio tach i pra cow ni kach”39.

W związ ku ze zmia ną miej sca pra cy Mie czy sła wa Sta chu ry po sta no wie niem za stęp cy
sze fa Wy dzia łu I OZI nr 5 w Kra ko wie 30 stycz nia 1954 r. prze sła no przez Sek cję 7 Za -
rzą du In for ma cji War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go tecz kę per so nal ną in for ma to ra
ps. „Jan” do Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Kra ko wie40. Praw do -
po dob ną przy czy ną ta kie go po stę po wa nia mo gła być chęć dal sze go agen tu ral ne go wy ko -
rzy sta nia Sta chu ry ja ko dzien ni ka rza „Sło wa Po wszech ne go”. W bliżej nieokreślonym
czasie Mie czy sław Sta chu ra zo stał na wnio sek Wy dzia łu VI Wo je wódz kie go Urzę du do
spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Kra ko wie za re je stro wa ny przez Wy dział II
WUdsBP w Kra ko wie ja ko in for ma tor ps. „Jan”. Jednocześnie pomiędzy 19 a 22 stycznia
1955 r. podjęto w Tarnowie nieudaną próbę nawiązania kontaktu pomiędzy funkcjo -
nariuszem Wydziału VI WUdsBP w Krakowie a informatorem ps. „Jan”. 29 stycz nia 1955 r.
Sek cja 3 Wy dzia łu VI WUdsBP w Kra ko wie pod ję ła kon takt z „Janem”, po le ca jąc mu opi -
sać sy tu ację na te re nie po wia tu tar now skie go 41. Za da nia te go Stachu ra jed nak nie wy ko -
nał, a na spo tka niu z funk cjo na riu sza mi or ga nów bez pie czeń stwa 12 lu te go 1955 r. za żą -
dał pod ję cia z nim jaw nej współ pra cy42. W ce lu kon tro li za cho wa nia i po glą dów
po li tycz nych Mie czy sła wa Sta chu ry w okre sie od stycz nia do lu te go 1955 r. był on spraw -
dza ny przez agen ta ps. „15”43. W opar ciu o je go ra por ty otrzy ma no wia do mość o pla no -
wa nym zde kon spi ro wa niu się Mie czy sła wa Sta chu ry m.in. przed An drze jem Mi cew skim44,
dzia ła czem politycznym PAX w War sza wie 45. 

Przy pusz cze nia TW ps. „15” do ty czą ce ujaw nie nia się Sta chu ry przed Micewskim mia -
ły się w nie dłu gim cza sie speł ni ć46. W na wią za niu do te go zda rze nia za stęp ca na czel ni ka

39 AIPN Kr, 009/2780, t. 1, Cha rak te ry sty ka in for ma to ra ps. „Jan” spo rzą dzo na 30 I 1954 r., k. 16.
40 Ibi�dem, Po sta no wie nie o prze sła niu tecz ki per so nal nej in for ma to ra ps. „Jan” z 30 I 1954 r., k. 9. 
41 Ibi�dem, Pi smo adresowane do in spek to ra De par ta men tu VI KdsBP w War sza wie spo rzą dzo ne przez

naczel ni ka Wy dzia łu VI WUdsBP w Kra ko wie kpt. Sta ni sła wa Flor ka, b.d., k. 14. 
42 Ibi�dem. W raporcie z 24 I 1955 r. (w dokumencie błędna data roczna 1954 r.), który został przedłożony

przez funkcjonariusza Wydziału VI WUdsBP w Kra ko wie do zatwierdzenia por. Pawłowi Lebiedziowi,
kierownikowi Sekcji 3 Wydziału VI WUdsBP w Krako wie, opisany został szczegółowo plan nawiązania kon-
taktu ze Stachurą. Projekt przewidywał wezwanie infor matora ps. „Jan” 22 I 1955 r. do komisariatu MO
w Tarnowie pod pozorem złożenia zeznań w spra wie kradzieży rzeczy na szkodę kolegi z pracy Mieczysława
Stachury. Pomimo zawiadomienia Stachura nie stawił się w wyzna czonym dniu, motywując swoją nieobec-
ność ważnym wyjazdem służbowym do Warszawy. Zob. AIPN Kr, 010/11064, t. 1, Kwestionariusz ewiden-
cyjno-opera cyjny krypt. „Ogrodnik” na Anto niego Gładysza, Raport funkcjonariusza Wydziału VI WUdsBP
w Krakowie z zaplanowanych czynności do wykonania w Tarnowie w dniach 19, 20 i 22 I 1954 r., k. 99–100.

43 Brak bliż szych da nych. 
44 An drzej Mi cew ski (1926–2004), praw nik. Żoł nierz AK. Dzia łacz Sto wa rzy sze nia PAX, po Paź dzier -

ni ku ’56 wy stą pił ze Sto wa rzy sze nia PAX, je den ze współ twór ców mie sięcz ni ka „Więź”. W okre sie sta nu
wo jen ne go czło nek Pry ma sow skiej Ra dy Spo łecz nej. Od 1993 r. po seł II ka den cji Sej mu RP. W la tach sie -
dem dzie sią tych pozyskany przez De par ta ment IV MSW ja ko TW ps. „Hi sto ryk”, a póź niej ps. „Mi chal ski”.
Wię cej zob. C. Ku ta, op.� cit., s. 56; P. Ada mo wicz, A. Ka czyń ski, „Hi�sto�ryk”, http://nini wa2.cba.pl/mi -
cewski_agent.htm, 15 IX 2010 r. 

45 AIPN Kr, 009/2780, t. 1, Pismo naczelnika Wydziału VI WUdsBP w Kra ko wie kpt. Sta ni sła wa Flor ka
do in spek to ra De par ta men tu VI KdsBP w Warszawie, b.d., k. 14. 

46 W oce nie Ce cy lii Ku ty Mie czy sław Sta chu ra zde kon spi ro wał się przed sa mym Bo le sła wem Pia sec -
kim. Po gląd ten wy da je się być jak naj bar dziej słusz ny, al bo wiem tyl ko Pia sec ki po sia dał au to ry tet i śmia -
łość roz mo wy z funk cjo na riu sza mi SB. Do dat ko wo o słusz no ści owe go stwier dze nia mo że świadczyć póź -
niej sza po sta wa Pia sec kie go, któ ry uwa żał Sta chu rę za swo je go za ufa ne go pra cow ni ka. Zob. C. Ku ta,
op. cit., s. 285. 
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Wy dzia łu I De par ta men tu VI KdsBP w War sza wie kpt. Ed mund Błasz cza k47 2 ma ja 1955 r.
wy słał pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu VI WUdsBP w Kra ko wie z na ka zem do ko na nia roz -
mo wy we dług opra co wa ne go w pi śmie sche ma tu 48. Osta tecz nie 28 paź dzier ni ka 1955 r.
funk cjo na riusz WUdsBP w Kra ko wie prze pro wa dził z Mie czy sła wem Sta chu rą roz mo wę
ostrze gaw czą o mo gą cych gro zić mu kon se kwen cjach praw nych z fak tu ujaw nie nia swo jej
współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa. Na wnio sek Sek cji 3 Wy dzia łu VI WUdsBP w Kra -
ko wie 29 paź dzier ni ka 1955 r. in for ma tor ps. „Jan” zo stał wy eli mi no wa ny z czyn nej sie ci
agen tu ral nej, a je go tecz ka per so nal na o sygn. 36361 zo sta ła 19 li sto pa da 1955 r. prze sła na
do ar chi wum Wy dzia łu X WUdsBP w Kra ko wie 49. 21 XI 1955 r. Wy dział X WUdsBP
w Kra ko wie za no to wał zło że nie akt Mie czy sła wa Sta chu ry do ar chi wum, gdzie nada no im
sygn. 2955950.

W la tach 1955–1980 Mie czy sław Sta chu ra na dal po zo sta wał w za in te re so wa niu or ga nów
bez pie czeń stwa w Kra ko wie. In for ma cje o je go oso bie zbie ra ne by ły przez taj nych współ -
pra cow ni ków, m.in. „An drze ja”51, „Oska ra”52, „Piw ko” 53, „Wła dy sła wa”54 oraz „15”. 

47 Ed mund Błasz czak (ur. 1925 r.). Awan se: chor. od 22 VII 1946 r.; ppor. od 22 XII 1947 r.; por. od 18 VII
1949 r.; kpt. od 21 VII 1951 r.; mjr od 27 XII 1955 r.; mjr MO 1 II 1957 r.; ppłk MO od 22 VI 1963 r.; płk MO
od 31 V 1968 r. Prze bieg służ by: od 31 I 1945 r. bry ga dier wy wia du Sek cji 7 Wy dzia łu I WUBP w Rze szo -
wie; od 27 II 1946 r. star szy re fe rent p.o. kie row ni ka Sek cji 2 Wy dzia łu III A WUBP w Rze szo wie; od 15 VI
1946 r. p.o. na czel ni ka Wy dzia łu „A” WUBP w Rze szo wie; od 25 VII 1947 r. p.o. na czel ni ka Wy dzia łu „A”
WUBP w Lu bli nie; od 15 I 1950 r. na czel nik Wy dzia łu „A” WUBP w Lu bli nie; w 1950 r. ab sol went Szko ły
Pod wyż sze nia Kwa li fi ka cji Ak ty wu Kie row ni cze go przy MBP; od 1 XII 1950 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia -
łu III Depar ta men tu V MBP; od 1 IV 1951 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP; od 15 I
1951 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu XI MBP; od 1 IV 1955 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia -
łu I De par ta men tu VI MBP; od 1 IX 1956 r. od da ny do dys po zy cji De par ta men tu Kadr i Szko le nia MBP; od
15 IX 1956 r. star szy in spek tor ope ra cyj ny In spek to ra tu Szkół Wy dzia łu III De par ta men tu Kadr; od 28 XI
1956 r. star szy ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW; od 1 I 1957 r. kie row nik Sek -
cji 1 Wy dzia łu IV Biu ra „T”; od 1 VI 1963 r. star szy in spek tor Wy dzia łu III ZOW MSW; od 1 III 1965 r. star -
szy in spek tor Wy dzia łu II Z. I MSW, na stęp nie star szy in spek tor Wy dzia łu III Z. I MSW; od 1 XI 1968 r. star -
szy in spek tor Wy dzia łu I Z. I MSW; od 15 IX 1972 r. star szy in spek tor w Gru pie do zle ceń spe cjal nych
De par ta men tu IV MSW; od 15 II 1977 do 31 VIII 1979 r. in spek tor Gru py V De par ta men tu III „A” MSW (cza -
so wy etat nie jaw ny w CSRS); od 1 IX 1979 r. star szy in spek tor Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW; od 1 III
1981 r. star szy in spek tor Wy dzia łu VIII De par ta men tu IV MSW; od 1 XII 1984 r. star szy in spek tor Gru py In -
spek to rów De par ta men tu VI MSW; 16 V 1987 r. zwol nio ny z re sor tu. Przy na leż ność par tyj na: od 6 I 1945 r.
PPR, a od grud nia 1948 r. PZPR. AIPN, 0604/914, Ak ta oso bo we Eu ge niu sza Błasz czy ka.

48 AIPN Kr, 009/2780, t. 1, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu VI KdsBP w War sza wie
do na czel ni ka Wy dzia łu VI WUdsBP w Kra ko wie z 2 V 1955 r., k. 12–13 oraz do ku ment nr 4.

49 Zob. ibi�dem, Po sta no wie nie o prze ka za niu, prze sła niu tecz ki per so nal nej lub zło że niu jej do ar chi wum
z 29 X 1955 r., k. 20. 

50 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu VI WUdsBP w Kra ko wie kpt. Sta ni sła wa Flor ka do na czel ni ka
Wydzia łu X WUdsBP w Kra ko wie z 19 XI 1955 r., k. 21. 

51 TW ps. „An drzej” – Jan Wa na to wicz (ur. 1932 r.). Pod czas II woj ny świa to wej wy sie dlo ny wraz z rodzi -
ca mi z Gdy ni do Kra ko wa. Na prze ło mie 1943 i 1944 r. roz po czął na ukę w taj nym gim na zjum pro wa dzo nym
przez re demp to ry stów. W la tach 1947–1949 dzia łacz Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży Mę skiej Ar chi -
die ce zji Kra kow skiej, gdzie peł nił funk cję m.in. pre ze sa Od dzia łu Dziel ni co we go Kra ków -Po dg órze. Od
1948 r. uczęsz czał do Li ceum Pe da go gicz ne go w Kra ko wie, w 1950 r. zdał ma tu rę. Po za koń cze niu na uki
otrzy mał na kaz pra cy w cha rak te rze na uczy cie la w pow. li ma now skim. W związ ku ze zły mi wa run ka mi by -
to wy mi po wró cił do Kra ko wa i pod jął pra cę na uczy cie la w Do mu Dziec ka PPB w Wi śle. Stu dent na Wy dzia -
le Fi lo zo ficz no -H ist oryc znym UJ. Praw do po dob nie jesz cze w 1956 r. pod jął pra cę w re dak cji kra kow skie go
od dzia łu „Sło wa Po wszech ne go”. Po wo dem ope ra cyj ne go za in te re so wa nia oso bą Ja na Wa na to wi cza przez
orga ny bez pie czeń stwa mo gła być wy ko ny wa na przez nie go przez pięć mie się cy pra ca ma szy ni sty w ku rii
kra kow skiej. Jan Wa na to wicz 18 XI 1955 r. zo stał zwer bo wa ny przez WUdsBP w Kra ko wie ja ko in for ma tor
ps. „An drzej”. W pra cy agen tu ral nej ukie run ko wa ny był na zbie ra nie in for ma cji o dzia ła czach śro do wi ska 
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W związ ku z po le ce niem De par ta men tu III MSW ob ję cia Sto wa rzy sze nia PAX ope ra cyj -
nym za in te re so wa niem 3 czerw ca 1958 r. Mie czy sław Sta chu ra zo stał wstęp nie opra co wa ny
przez funk cjo na riu sza Wy działu III SB KW MO w Kra ko wie por. Sta ni sła wa To po ra 55 ja ko
kan dy dat do wer bun ku 56. W wy ni ku prze pro wa dzo nej w póź niej szym cza sie ana li zy tecz ki per -
so nal nej by łe go in for ma to ra ps. „Jan” 5 grud nia 1958 r. od stą pio no od re ali za cji pla nu 57. Oba -
wia no się bo wiem po now nej de kon spi ra cji Sta chu ry przed wła dza mi Sto wa rzy sze nia PA X58. 

kato li ków świec kich z te re nu Kra ko wa. Pod wpły wem prze mian spo łecz no -p ol ityc znych w paź dzier ni ku
1956 r. Wa na to wicz zre zy gno wał z dal szej współ pra cy z Wy dzia łem VI WUdsBP w Kra ko wie. 10 XII 1957 r.
po now nie od mó wił pod ję cia współ pra cy z Wy dzia łem III SB KW MO w Kra ko wie. W związ ku z jed no znacz -
ną posta wą Jana Wa na to wi cza 26 II 1958 r. Wy dział III SB KW MO w Kra ko wie po sta no wił wy eli mi no wać
„Andrze ja” z sie ci agen tu ral nej, a je go ak ta prze słać do ar chi wum. Zło żo nym do ku men tom – tecz ce per so nal -
nej in for ma to ra ps. „An drzej” i tecz ce pra cy – nada no sy gna tu rę ar chi wal ną 4303. Zob. AIPN Kr, 009/5774,
Teczka personalna inf. „Andrzej”, Odręczny życiorys Jana Wanatowicza, b.d., k. 7; ibi�dem, Zo bo wią za nie do
współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa w cha rak te rze in for ma to ra ps. „An drzej” z 18 XI 1955 r., k. 10; ibi�dem,
Postanowienie o prze kazaniu teczki personalnej informatora ps. „Andrzej” do archiwum z 26 II 1958 r., k. 15. 

52 Brak bliż szych da nych. 
53 TW ps. „Piw ko” (in for ma tor ps. „Piw ko”) zo stał 23 X 1956 r. za re je stro wa ny w dzien ni ku re je stra cyj -

nym WUdsBP w Kra ko wie pod nu me rem 5334. Praw do po dob nie 23 III 1959 r. wy łą czo no go z sie ci agen tu -
ral nej SB w Kra ko wie i prze ka za no do War sza wy. Zob. AIPN Kr, 041/51, Dzien nik re je stra cyj ny sie ci agen -
tu ral nej b. WUdsBP/KW MO w Kra ko wie za la ta 1955–1960, poz. 5334. 

54 TW ps. „Wła dy sław” (wcze śniej in for ma tor ps. „Sta ni sław”, a póź niej KO „Wła dy sław”) – Sta ni sław
Fa li szew ski (ur. 1900 r.). Pod czas II woj ny świa to wej mjr II Kor pu su Pol skie go. Kie row nik ad mi ni stra cyj ny
kra kow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia PAX. Z uwa gi na nie za cho wa nie się akt do ty czą cych Sta ni sła wa
Faliszew skie go trud no w jed no znacz ny spo sób wska zać mo ment, kie dy or ga ny bez pie czeń stwa za czę ły się
nim in te re so wać. Na wnio sek Wy dzia łu IV WUBP w Kra ko wie 31 VII 1952 r. zo stał za re je stro wa ny w dzien -
ni ku ar chi wal nym pod nu me rem 4370 przez Wy dział II WUBP w Kra ko wie praw do po dob nie ja ko in for ma tor
ps. „Sta ni sław”. 18 II 1953 r. po now nie za re je stro wa ny w dzien ni ku ar chi wal nym pod nu me rem 13466. Na
wnio sek Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie 26 X 1962 r. Wy dział „C” SB KW MO w Kra ko wie za re je -
stro wał w dzien ni ku re je stra cyj nym Sta ni sła wa Fa li szew skie go ja ko TW ps. „Wła dy sław” pod nu me rem 2449.
10 IX 1969 r. Wy dział „C” KW MO w Kra ko wie zmie nił ka te go rię agen tu ral nej współ pra cy Fa li szew skie go
na KO. Osta tecz nie 21 XI 1972 r. Sta ni sła w Fa li szewski został zdję ty z ewi den cji agen tu ral nej kra kow skiej
„bez pie ki”, a je go ak ta za re je stro wa no w dzien ni ku ar chi wal nym pod nu me rem 13466. Zob. AIPN Kr, 080,
Kar to te ka znisz cze nio wa b. KW MO/WUSW w Kra ko wie, Kar ta E-O4/52 do ty czą ca Sta ni sła wa Fa li szew skie -
go z 19 III 1973 r.; AIPN Kr, 0120, Kar to te ka za gad nie nio wa b. WUSW w Kra ko wie, Kar ta za gad nie nio wa
do ty czą ca Sta ni sła wa Fa li szew skie go, b.d.; AIPN Kr, 085, Kar to te ka od two rze nio wa pseu do ni mów b. WUSW
w Kra ko wie, Kar ta EO-55/73 do ty czą ca TW ps. „Wła dy sław”; AIPN Kr, 00175/3, Dzien nik ar chi wal ny
b. WUSW w Kra ko wie, Dział I, poz. 13466; AIPN Kr, 00175/2, Dzien nik ar chi wal ny b. WUSW w Kra ko wie,
Dział I, poz. 4370; AIPN Kr, 00201/1, Dzien nik re je stra cyj ny b. WUSW w Kra ko wie, poz. 2449; C. Ku ta,
op. cit., s. 298. 

55 Sta ni sław To pór (ur. 1925 r.), funk cjo na riusz Wy dzia łu III SB KW MO w Kra ko wie. Zob. W. Fra zik,
F. Mu siał, M. Szpyt ma, M. We nklar, Lu�dzie�bez�pie�ki�wo�je�wódz�twa�kra�kow�skie�go.�Ob�sa�da�sta�no�wisk�kie�row�-
ni�czych�Urzę�du�Bez�pie�czeń�stwa�i Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�w wo�je�wódz�twie�kra�kow�skim�w la�tach�1945–1990,
Kra ków 2007, s. 517–518. 

56 Zob. AIPN Kr, 009/2780, t. 3, Ra port por. Sta ni sła wa To po ra o ze zwo le nie na opra co wa nie kan dy da ta
do wer bun ku w cha rak te rze in for ma to ra z 3 VI 1958 r., k. 72–73. 

57 Ibi�dem, Cha rak te ry sty ka Mie czy sła wa Sta chu ry z 13 VII 1958 r., k. 75–77. 
58 Moż li wość po now nej de kon spi ra cji Mie czy sła wa Sta chu ry w 1958 r. przed wła dza mi po li tycz ny mi Sto -

wa rzy sze nia PAX by ła re al na rów nież z in ne go po wo du. Przy czy ną mogła być ne ga tyw na po sta wa Bo le sła wa
Pia sec kie go wo bec dzia łań agen tu ral nych funk cjo na riu szy SB po śród dzia ła czy Sto wa rzy sze nia PAX. Pia sec -
ki miał ust nie prze strzec wszyst kich pak sow ców, by nie po dej mo wa li współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa
PRL. In for ma cję na ten te mat funk cjo na riu sze Wy dzia łu III SB KW MO w Kra ko wie po sia da li już co naj mniej
od grud nia 1957 r. od Ja na Wa na to wi cza (in for ma tor ps. „An drzej”). Zob. AIPN Kr, 009/5774, Teczka per-
sonalna inf. „Andrzej”, Raport z 11 XII 1957 r. por. Feliksa Sasnala funkcjonariusza Wydziału III WUdsBP
w Krakowie ze spotkania z informatorem ps. „Andrzej” 10 XII 1957 r., k. 11–12.
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Na wnio sek Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie 8 lu te go 1971 r. Wy dział „C” KW MO
w Kra ko wie za re je stro wał pod nu me rem 9978 kwe stio na riusz ewi den cyj ny krypt. „Pre zes” do -
ty czą cy Mie czy sła wa Sta chu ry 59. Od tego momentu, aż przez dziewięć następnych lat,
krakowska „bezpieka” prowadziła z Mieczysławem Stachurą tzw. dialog polityczno-opera-
cyjny, celem którego było nie tylko ciągłe sondowanie poprzez permanentne rozmowy figu-
ranta z kolejnymi naczelnikami Wydziału IV SB możliwości zwerbowania szefa Oddziału PAX
w Krakowie, ale i operacyjne pozyskanie wiedzy na temat faktów i działaczy Stowarzyszenia
PAX w PRL60. Osta tecz nie 20 lu te go 1980 r. na pod sta wie de cy zji Wy dzia łu IV SB KW MO
w Kra ko wie Wy dział „C” KW MO w Kra ko wie w dzien ni ku ar chi wal nym pod pozycją 9978
zmie nił ka te go rię spra wy z KE krypt. „Pre zes” na spra wę KTW61. Peł niąc funk cję prze wod ni -
czą ce go Oddziału Wo je wódz kie go Sto wa rzy sze nia PAX w Kra ko wie, Mie czy sław Sta chu ra 26
lu te go 1980 r. zo stał po zy ska ny przez na czel ni ka Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie ppłk.
Jó ze fa Bie la do pra cy agen tu ral nej ja ko TW ps. „M-80”62. Praw do po dob ną przy czy ną zgo dy
Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie na wer bu nek Sta chu ry był brak w oce nie kra kow skiej
„bez pie ki” za gro że nia de kon spi ra cji po zy ski wa ne go, za czym mo gła prze ma wiać tak że śmierć
Bo le sła wa Pia sec kie go w 1979 r. Na wnio sek Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie 29 lu te -
go 1980 r. Wy dział „C” KW MO w Kra ko wie pod nu me rem re je stra cyj nym 9978 wpi sał Mie -
czy sła wa Sta chu rę ja ko TW ps. „M-80”63. Nada ny Sta chu rze pseu do nim nie był w ocenie hi -
sto ry ka Ce cy lii Ku ty ja kimś szcze gól nie za kon spi ro wa nym akro ni mem. Li te ra „M” była
pierw szą li te rą je go imie nia, a licz ba „80” to da ta rocz na po zy ska nia 64. 

W okresie swojej współpracy w latach 1980–1984 Mieczysław Stachura jako TW ps.
„M-80”, będąc w tym czasie posłem na sejm VIII kadencji, składał ustne raporty naczel-
nikowi Wydziału IV SB KW MO w Krakowie z bieżącej pracy krakowskiego
Stowarzyszenia PAX65. W nie wiel kiej licz bie za cho wa nych do nie sień nie ma żad nych in -
for ma cji do ty czą cych pie nięż ne go wy na gra dza nia otrzy my wa ne go za współ pra cę z or ga na -
mi bez pie czeń stwa PRL. Na le ży rów nież pod kre ślić, iż Sta chu ra w oma wia nym cza sie był
w szcze gól ny spo sób trak to wa ny przez swo je go ofi ce ra pro wa dzą ce go, z któ rym po pew -
nym cza sie prze szedł na „ty”66. War to do dat ko wo wspomnieć, iż pod czas współ pra cy Sta -
chu ra był pod mio tem za in te re so wa nia agen tu ral ne go, m.in.: „An te usza”67, „Nel so na”68,
„Paw łow skie go”69 i „Wik to ra”70. 

59 Zob. AIPN Kr, 00201/1, Dzien nik re je stra cyj ny WUSW w Kra ko wie, poz. nr 9978; AIPN Kr, 089, Kar -
to te ka od two rze nio wa kryp to ni mów WUSW w Kra ko wie, Kar ta do ty czą ca kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go
„Pre zes”, KR 9978. 

60 Zob. AIPN Kr, 009/2780, t. 3, Raport z 19 II 1980 r. ppłk. Józefa Biela naczelnika Wydziału IV SB KW
MO w Krakowie o zezwolenie na opracowanie w charakterze kandydata na TW Mieczysława Stachury, k. 11–13. 

61 Zob. AIPN Kr, 00201/1, Dzien nik re je stra cyj ny WUSW w Kra ko wie, poz. nr 9978. 
62 Jó zef Biel (1934–1987), od 16 VII 1976 r. na czel nik Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie. Zob.

W. Fra zik, F. Mu siał, M. Szpyt ma, M. We nklar, op.�cit., s. 124–125. 
63 Zob. do ku ment nr 9. 
64 Zob. C. Ku ta, op.�cit., s. 285. 
65 Zob. AIPN Kr, 009/2780, t. 2, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z TW ps. „M-80” z 14 V 1980 r., k. 7–9. 
66 Ibi�dem, Notatka na czel ni ka Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie ppłk. Jó ze fa Bie la spo rzą dzo na 19 X

1980 r. z do nie sie nia TW ps. „M-80”, k. 12–14. 
67 TW ps. „An te usz” – Lu dwik Piech nik (1920–2006). W la tach 1934–1938 uczeń Ma łe go Se mi na rium

Du chow ne go Za ko nu Je zu itów, na stęp nie w la tach 1938–1940 przebywał w no wi cja cie. W la tach 1940–1949
uczest nik wy kła dów WSD OO. Je zu itów. W 1948 r. otrzy mał świę ce nia ka płań skie. W la tach 1950–1952 stu -
dent pe da go gi ki na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, gdzie na stęp nie obro nił pra cę dok tor ską. Od 1966 r. peł nił
obo wiąz ki dy rek to ra Wy daw nic twa Apo stol stwa Mo dli twy w Kra ko wie. W la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie -
sią tych XX w. su pe rior do mu za kon ne go OO. Je zu itów Kra ków -Prz eg orz ały. Do kład ne od two rze nie prze bie gu
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W 1984 r. Mieczysław Stachura podjął decyzję o wycofaniu się z aktywnej pracy
społecznej w Stowarzyszeniu PAX. Swoje zachowanie motywował podeszłym wiekiem.
Przyjęcie takiego rozwiązania przez pięćdziesięciodziewięcioletniego Stachurę wiązało się
z przymusem wyłączenia go przez krakowską SB z aktywnej sieci osobowych źródeł infor-
macji. Osta tecz nie z agen tu ry po zo sta ją cej na kon tak cie Wy dzia łu IV WUSW w Kra ko wie
3 wrze śnia 1984 r. zo stał wy re je stro wa ny przez Wy dział „C” WUSW w Kra ko wie, a zło żo -
nym w ar chi wum ak tom nada no sygn. 2955971. 

Jakkolwiekby nie próbować ująć przykładu Mieczysława Stachury, to wydaje się, że
w każdym momencie jego zachowania wobec komunistycznych służb bezpieczeństwa PRL

za in te re so wa nia ope ra cyj ne go SB oso bą Lu dwi ka Piech ni ka jest nie moż li we z uwa gi na brak za cho wa nych
do ku men tów w tecz ce ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza o nu me rze 14505. 1 X 1970 r. na wnio sek Wy dzia łu
IV SB KW MO w Kra ko wie zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział „C” KW MO w Kra ko wie pod nu me rem
9400 ja ko kan dy dat na TW. W dniu 10 XII 1970 r. po zy ska ny przez Wy dział IV SB KW MO w Kra ko wie ja -
ko TW ps. „An te usz”. Pod czas swo jej współ pra cy w la tach 1970–1990 ukie run ko wa ny był na po zy ski wa nie
in for ma cji o księ żach z ku rii kra kow skiej. W bli żej nie okre ślo nym cza sie ak ta do ty czą ce współ pra cy TW
ps. „An te usz” zo sta ły zło żo ne przez Wy dział IV WUSW w Kra ko wie do ar chi wum Wy dzia łu „C” WUSW
w Kra ko wie, gdzie 7 V 1990 r. nada no im sy gna tu rę ar chi wal ną 45380/I. Zob. AIPN Kr, 009/10547, t. 1,
Teczka tajnego współpracownika ps. „Anteusz”, Kwestionariusz tajnego współpracownika, b.d., k. 6; AIPN
Kr, 085, Kar to te ka od two rze nio wa pseu do ni mów b. WUSW w Kra ko wie, Kar ta EO-15/73 do ty czą ca TW ps.
„An te usz”, KR 9400; AIPN Kr, 00142, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na b. WUSW Kra ków, Tar nów i No wy
Sącz, Kar ta do ty czą ca Lu dwi ka Piech nika z 30 IV 1990 r.; AIPN Kr, 087, Kar to te ka kart zwró co nych z Biu ra
„C” MSW w War sza wie, Kar ta EO-4/62 do ty czą ca Lu dwi ka Piech nika; AIPN Kr, 00233/1, Dzien nik re je stra -
cyj ny b. WUSW w Kra ko wie, poz. nr 9440; AIPN Kr, 00195/2, Dzien nik ar chi wal ny b. WUSW w Kra ko wie,
Dział I, poz. nr 45380; Ka�ta�log� ko�ścio�łów� i du�cho�wień�stwa� ar�chi�die�ce�zji� kra�kow�skiej.� Rok� 1977, Kra ków
1977, s. 487–488; Ka�ta�log�ko�ścio�łów�i du�cho�wień�stwa�ar�chi�die�ce�zji�kra�kow�skiej.�Rok�1983, Kra ków 1983,
s. 546; T. Isa ko wicz -Z ale wski, Księ�ża�wo�bec�bez�pie�ki, Kra ków 2007, s. 103–105, 108. 

68 TW ps. „Nel son” na wnio sek Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie 3 III 1977 r. zo stał za re je stro wa ny
przez Wy dział „C” KW MO w Kra ko wie w dzien ni ku re je stra cyj nym pod nu me rem 18024 ja ko kan dy dat na
TW. W dniu 23 III 1977 r. zo stał prze kwa li fi ko wa ny przez Wy dział „C” KW MO w Kra ko wie na TW ps. „Nel -
son”. Do 16 I 1987 r. wy ko rzy sty wa ny był agen tu ral nie przez Wy dział IV SB WUSW w Kra ko wie, kie dy
został prze ka za ny do dys po zy cji Wy dzia łu V De par ta men tu IV MSW w War sza wie. Zob. AIPN Kr, 085, Kar -
to te ka od two rze nio wa pseu do ni mów b. WUSW w Kra ko wie, Kar ta EO-15/71 do ty czą ca TW ps. „Nel son”,
KR 18024; AIPN Kr, 00201/1, Dzien nik re je stra cyj ny b. WUSW w Kra ko wie, poz. nr 18024. 

69 TW ps. „Paw łow ski” (wcze śniej KTW ps. „La to”) na wnio sek pio nu IV RSB w Pro szo wi cach 22 III
1973 r. zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział „C” KW MO w Kra ko wie w dzien ni ku re je stra cyj nym pod nu -
me rem 12373 ja ko kan dy dat na TW ps. „La to”. 27 VII 1974 r. Wy dział „C” KW MO zmie nił ka te go rię spra -
wy w dzien ni ku re je stra cyj nym na TW ps. „Paw łow ski”, któ ry wy ko rzy sty wa ny był przez Wy dział IV SB KW
MO w Kra ko wie. 6 I 1989 r. TW ps. „Paw łow ski” zo stał prze ka za ny do dys po zy cji pio nu IV RUSW w Pro -
szo wi cach. Z uwa gi na brak jed no znacz nych za pi sów ewi den cyj nych b. Wy dzia łu „C” WUSW w Kra ko wie
trud no jest w jed no znacz ny spo sób usta lić, czy po 6 I 1989 r. kon ty nu owa no współ pra cę z TW ps. „Paw łow -
ski”. Na pod sta wie za cho wa nych za pi sów ewi den cyj nych wia do mo, że 3 XI 1989 r. na wnio sek pio nu IV
RUSW w Pro szo wi cach Wy dział „C” WUSW w Kra ko wie od no to wał w dzien ni ku re je stra cyj nym pod nu me -
rem 35677 TW ps. „Paw łow ski”. Po mi mo zbież no ści pseu do ni mów TW oraz jed nost ki wnio sku ją cej brak jest
jed no znacz ne go za pi su ewi den cyj ne go do wo dzą ce go cią głość pracy. Zob. AIPN Kr, 085, Kar to te ka od two rze -
nio wa pseu do ni mów b. WUSW w Kra ko wie, Kar ta do ty czą ca TW ps. „Paw łow ski”, KR 12373; ibi�dem, Kar -
ta do ty czą ca TW ps. „La to”, KR 12373; ibi�dem, Kar ta do ty czą ca TW ps. „Paw łow ski”, KR 35677; AIPN Kr,
00201/1, Dzien nik re je stra cyj ny b. WUSW w Kra ko wie, poz. nr 12373; ibi�dem, Dzien nik re je stra cyj ny
b. WUSW w Kra ko wie, poz. nr 35677.

70 Brak bliż szych da nych. 
71 Zob. AIPN Kr, 00142, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na WUSW w Kra ko wie, Tar no wie, No wym Są czu,

Kar ta E-14 z 13 XII 1959 r. do ty czą ca Mie czy sła wa Sta chu ry; AIPN Kr, 085, Kar to te ka od two rze nio wa pseu -
do ni mów WUSW w Kra ko wie, Kar ta EO-5571 do ty czą ca TW ps. „M-80”, KR 9978; AIPN, Kar to te ka od two -
rze nio wa Biu ra „C” MSW [b. sygn.]. 
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można zauważyć dążenie do bezpośredniego podporządkowania się silniejszemu (bardziej
wpływowemu) czynnikowi dla zabezpieczenia swojej pozycji. Osobliwością opisanego
przykładu Stachury jest to, że to samo co zadecydowało w 1958 r. o odstąpieniu od agentu-
ralnego pozyskania przez SB jego osoby, stało się w późniejszym czasie przyczyną wer-
bunku na tajnego współpracownika. Tym elementem była chęć zachowania przez
Mieczysława Stachurę posiadanej pozycji społeczno-politycznej w PRL. Mogła ona jedynie
istnieć bądź u boku Bolesława Piaseckiego – akceptowanego z różnych przyczyn przez
KC PZPR aktora polityki PRL, bądź później u boku SB – działającej dla zachowania ustro-
ju politycznego PRL, przy jednoczesnej akceptacji jej metod pracy przez władze polityczne
PZPR.   

*   *   *

Za łą czo na do ni niej sze go ar ty ku łu edy cja pięt na stu do ku men tów z akt per so nal nych oraz
pra cy by łe go TW ps. „M-80” wy da je się w peł ni ilu stro wać nie tyl ko opi sa ne w tek ście za -
mie rze nia or ga nów bez pie czeń stwa wo bec Mie czy sła wa Sta chu ry, lecz rów nież ich de ter -
mi na cję w dą że niu do osią gnię cia zamierzonego ce lu. Do ku men ty zapre zen to wa ne zostały
w po rząd ku chro no lo gicz nym. Przy ję cie ta kie go ukła du ma uka zać czy tel ni ko wi ko lej ne
eta py gry ope ra cyj nej SB. Po nad to w oce nie au to ra ma te ria ły te są jed ny mi z naj istot niej -
szych za cho wa nych do ku men tów do ty czą cych współ pra cy Mie czy sła wa Sta chu ry pod ps.
„Jan”, a póź niej „M-80” z ko mu ni stycz ny mi or ga na mi bez pie czeń stwa PRL.



Kwestionariusz�ze�zdjęciem�Mieczysława�Stachury,�zarejestrowanego�jako�informator�
ps.�„Jan”,�20�VII�1951�r.
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Wyciąg�z�doniesienia�TW�ps.�„Pawłowski”
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Prośba�z�17�VIII�1984�r.�do�naczelnika�Wydziału�IV�SB�WUSW�w�Krakowie
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TEKST�ŹRÓDŁA

Nr 1

1951�li�piec�9, [bm]�–�Wnio�sek�star�sze�go�ofi�ce�ra�Sek�cji�1 Okrę�gowego�Za�rzą�du�In�for�ma�cji
Woj�ska� Pol�skie�go� nr� 5�w�Krakowie� por.� Chmie�la�rza� o zgo�dę� na�wer�bu�nek�Mieczysława
Stachu�ry�w cha�rak�te�rze�in�for�ma�to�ra

Ści�śle�taj�ne

aZga dzam się
Kier[ownik] 1 Sek[cji] O[krę go we go] Z[arzą du] I[nfor ma cji] nr 5
4 VII [19]51 [r.]

Ra�port
o sank cję na wer bu nek w cha rak te rze in for ma to ra

St. ofi cer In for ma cji 1 Sek cji O[krę go we go] Z[arzą du] Inf[or ma cji] nr 5 por. Chmie larz
– pro szę o udzie le nie ze zwo le nia na prze pro wa dze nie wer bun ku w cha rak te rze in for ma to ra
sier żan ta za wo do we go peł nią ce go służ bę woj sko wą w Stu dium Woj sko wym przy Wyż szej
Szko le Eko no micz nej w Kra ko wie:

Sta chu rę Mie czy sła wa, s. Fran cisz ka, ur. 25 VI 1925 r. Koź mi ce Wiel kieb, pow. Kra ków,
po cho dze nie ro bot ni cze, wy kształ ce nie śred nie, czło nek ZMP, żo na ty, w Oddz[ia le] WP do
1947 r.

W[yżej] wy mie nio ny po cho dzi z ro dzi ny ro bot ni czej, oj ciec je go jest gór ni kiem w Ko -
pal ni So li w Wie licz ce, czło nek PZPR (PPS). Przed woj ną do [19]39 r. oj ciec ww. na le żał
do PPS. Z ro dzeń stwa po sia da bra ta, ur. 1927 r., któ ry prze by wa przy ro dzi cach, jest człon -
kiem ZMP („Wi ci”).

Sam Sta chu ra Mie czy sław, s. Fran cisz ka, od 1939 r. uczęsz czał do gim na zjum. Od ro ku
1940 do 1942 r. uczęsz czał do Szko ły Me cha nicz nej w Świąt ni kach Gór nych. Od 1942 r. do
1943 r. uczęsz czał do Pań stwo wej Szko ły Rze mio słac dla Prze my słu Me ta lo we go w Kra ko -
wie. Od 1943 r. do wy zwo le nia prze by wał przy ro dzi cach w Koź mi cach Wiel kichb. Po wy -
zwo le niu do 1947 r. uczęsz czał do gim na zjum w Kra ko wie. Od 1947 r. do chwi li obec nej
służ ba woj sko wa. Czło nek ZMP. W okre sie od 1945 [r.] do 1947 r. był prze wod ni czą cym
or ga ni za cji „Wi ci” w gro ma dzie Koź mi ce Wiel kieb. Wy mie nio ny obec nie po za służ bą woj -
sko wą stu diu je na Wy dzia le Dzien ni kar skim Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie.

Sierż[ant] Sta chu ra Mie czy sław w cza sie swo jej służ by woj sko wej w Wy dzia le I Szta bu
O[krę gu] W[oj sko we go] V skła dał po da nie o przy ję cie do par tii [PZPR], jed nak do par tii
nie zo stał przy ję ty z po wo du, diż wro go się wy po wia dałd wśród pro fe so rów za wo do wych.
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a W ory�gi�na�le�skre�ślo�ne�sło�wo Za twier dzam.
b W ory�gi�na�le�Ko zmi ce Wiel kie. 
c W ory�gi�na�le rze miosł.
d-d Frag�ment�pod�kre�ślo�ny�od�ręcz�nie.



eWer bu nek wy mie nio ne go pla nu ję prze pro wa dzić dna uczu ciach pa trio tycz nychd, przy
wy ko rzy sta niu ma te ria łów i fak tów nie przy ję cia w[yżej] wy mie nio ne go do par tii.

Ce lem wer bun ku jest po kry cie obiek tu – Stu dium Woj sko we go przy Wyż szej Szko le
Eko no micz nej w Kra ko wie oraz wy ja wie nia znaj du ją cej się tam ba zy wro gie go ele men tu
i roz pra co wa nia.

St. ofi cer In for ma cji 1 Sek cji
O[krę go we go] Z[arzą du] Inf[or ma cji] nr 5f

Dnia 9 VII 1951 r.

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�1,�k.�5,�ory�gi�nał,�rkps.�
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e Na�le�wym�mar�gi�ne�sie�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja: Sprzecz no ści! Nie wi dzę u „S[ta�chu�ry]” rze czy wi ste go patrio -
ty zmu lu do we go.

f Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�por.�Chmie�la�rza.



Nr 2

1951�li�piec�12,�[bm] – No�tat�ka�star�sze�go�ofi�ce�ra�Sek�cji�1 Okrę�gowego�Za�rzą�du�In�for�ma�cji
Woj�ska�Pol�skie�go�nr�5 w Kra�ko�wie�por.�Chmie�la�rza�o zwer�bo�wa�niu�Mie�czy�sła�wa�Sta�chu�ry
w cha�rak�te�rze�in�for�ma�to�ra�

„Za twier dzam” Ści�śle�taj�ne
Kie row nik 1 Sek cji O[krę gu] Z[arzą du] Inf[or ma cji] [nr] 5a

(–) Łu ków, kpt.1

Dnia b8 IXb1951 r.

Ra�port�
(o do ko na nym wer bun ku)

Dnia 10 lip ca 1951 r. zwer bo wa łem w cha rak te rze in for ma to ra kie row ni ka kan ce la rii
Stu dium Woj sko we go przy W[yż szej] S[zko le] Eko no micz nej w Kra ko wie sierż. zaw. Sta�-
chu�rę�Mie�czy�sława,�s.�Fran�cisz�ka.

cWer bu nek ww. nie zo stał prze pro wa dzo ny wg usta [no]wio ne go pla nu, a w spo sób na -
stę pu ją cy. W dniu 10 VII [19]51 r. sierż. zaw. Sta chu ra przy szedł wraz z pi smem sze fa Stu -
dium Woj sko we go w spra wie udzie le nia mu sank cji do prac taj nych.

W związ ku z je go po by tem na te re nie Okrę go we go Za rzą du In for ma cji nr 5 prze pro wa -
dzi łem wer bu nek.

Wer bu nek zo stał prze pro wa dzo ny na uczu ciach pa trio tycz nych, na wer bu nek zgo dził się
chęt nie, pod pi sał zo bo wią za nie i ob rał so bie pseu do nim „Jan”.

Po prze pro wa dze niu wer bun ku udzie lo no ww. ogól ne go in struk ta rzu o cha rak te rze tej
współ pra cy i skie ro wa nyd, aby na świe tlał nam na stro je wśród pra cow ni ków Stu dium Woj -
sko we go.

St. ofi cer Inf[or ma cji] 1 Sek cji 
O[krę go we go] Z[arzą du] Inf[or ma cji] [nr] 5e

12 VII [19]51 r. 

Gdzie są wy ka zy zna jo mych i krew nych?f

10 IX [19]51 [r.] 

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�1,�k.�8–8v,�ory�gi�nał,�rkps.�
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a Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�funk�cjo�na�riu�sza. 
b-b Frag�ment�wpi�sa�ny�od�ręcz�nie.
c Na�tek�ście�ra�por�tu�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja: Ch[mie�larz] [frag�ment�od�ręcz�nie�pod�kre�ślo�ny], dla cze go nie wy -

ko rzy sta li ście do wer bun ku kom pr ma te ria łów?
d Tak�w ory�gi�na�le.
e Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�por.�Chmie�la�rza.�
f Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�kpt.�Łu�cza�ka.
1 Brak bliż szych da nych. 



Nr 3

1954� sty�czeń� 30,� Kra�ków – Cha�rak�te�ry�sty�ka� in�for�ma�to�ra� ps.� „Jan”� opra�co�wa�na� przez
zastęp�cę�sze�fa�Wy�dzia�łu�I Okrę�go�we�go�Za�rzą�du�In�for�ma�cji�Wojska�Polskiego�nr�5 w Kra�ko�wie�

Ści�śle�taj�ne

Cha�rak�te�ry�sty�ka
t[aj ne go] inf[or ma to ra] [ps.] „Jan”, tecz ka pers[onal na] nr 36361

T[aj ny] inf[or ma tor] [ps.] „Jan” zo stał zwer bo wa ny 10 VII 1951 r. na uczu ciach pa trio -
tycz nych. 

Za cza sów współ pra cy z or ga na mi In for ma cji MON wy ka zał się ja ko sła by taj ny współ -
pra cow nik. Po waż niej szych ma te ria łów ni gdy nie do star czał, na wet in for ma cyj nych. Sta le
twier dził, że nic złe go nie za uwa żył, a cha rak te ry zu jąc lu dzi, z któ ry mi się sty kał, za wsze
mó wił o nich ja ko o bar dzo do brych pa trio tach i pra cow ni kach. 

Na spo tka nia przy cho dził punk tu al nie. Kon spi ra cji prze strze gał na le ży cie. 
Do współ pra cy w woj sku ja ko t[aj ny] inf[or ma tor] nie na da je się. Na od cin ku cy wil nym

na le ży roz pa trzyć do dat ko wo je go moż li wo ści, za leż nie od śro do wi ska, w któ rym bę dzie
prze by wać i za de cy do wać o dal szym sto sun ku do nie go. 

Za stęp ca sze fa Wy dzia łu I
O[krę go we go] Z[arzą du] I[nfor ma cji] [nr] 5

30 I 1954 r. Kra ków K. Ka czo row ski, kpt.1

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�1,�k.�9,�ory�gi�nał,�rkps.�
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1 Brak bliż szych da nych. 



Nr 4

1955�maj�2,�War�sza�wa�–�Pi�smo�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�I De�par�ta�men�tu�VI�KdsBP
w War�sza�wie�kpt.�Ed�mun�da�Błasz�cza�ka�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�VI�WUdsBP�w Kra�ko�wie
w spra�wie�ujaw�nie�nia�przez�Mie�czy�sła�wa�Sta�chu�rę�przed�wła�dza�mi�po�li�tycz�ny�mi�PAX�swojej
współ�pra�cy�z or�ga�na�mi�bez�pie�czeń�stwa

aWar sza wa, dnia 2 V [19]55 [r.]
Ści�śle�taj�ne�

Egz. nr 7

Do
na czel ni ka Wy dzia łu VI WUdsBP

w�Kra�ko�wie
do rąk wła snych

W za łą cze niu zwra cam tecz kę per so nal ną inf[or ma to ra] [ps.] „Jan” i ko mu ni ku ję, że
ujaw nił on fakt swo jej współ pra cy z or ga na mi BP przed kie row nic twem po li tycz nym Sto -
wa rzy sze nia PAX, o czym jest bmo wab w za łą czo nej no tat ce służ bo wej. 

W związ ku z tym ww. inf[or ma to ra] [ps.] „Jan” na le ży z sie ci agen cyj no -i nfo rm acy jnej
[wy]eli mi no wać, ale wpierw prze pro wa dzić z nim na stę pu ją cą roz mo wę: 

1. Wska zać mu, że wie my, iż fakt swo jej współ pra cy z na mi ujaw nił przed ludź mi nie -
po wo ła ny mi do te go, czym na ru szył ta jem ni cę pań stwo wą i dla te go spra wa na da je się do
skie ro wa nia jej do pro ku ra to ra. 

2. Wy ka zać, iż ta kie go za koń cze nia na szej współ pra cy my nie chce my i nie za le ży nam
[na niej], jed nak chce my, by nam wy ja śnił, czym kie ro wał się w swo im po stę po wa niu,
ujaw nia jąc przed nie po wo ła ny mi ludź mi fakt współ pra cy z na mi, co na pew no nic nie po -
mo że mu w dal szej pra cy w tym śro do wi sku. Dla cze go nie zwró cił się z tym do nas.

3. Po je go wy czer pu ją cej od po wie dzi uprze dzić, że nie chce my sły szeć w przy szło ści
o je go nie lo jal nym po stę po wa niu w sto sun ku do wła dzy lu do wej i ma my na dzie ję, że ja ko
lo jal ny oby wa tel o wszyst kich zna nych so bie fak tach wro giej dzia łal no ści śro do wisk,
w któ rych prze by wa, bę dzie mel do wał od po wied nim or ga nom.

Na za koń cze nie roz mo wy po brać zo bo wią za nie o za cho wa niu [w] ta jem ni cy tej roz mo -
wy, jak i fak tu ca łej współ pra cy z na mi, gdyż w ra zie doj ścia do nas sy gna łów o roz gła sza -
niu po wyż sze go wy cią gnię te zo sta ną w sto sun ku do nie go od po wied nie wnio ski. 

O ile by py tał, jak za cho wać się w ra zie py tań ze stro ny osób, któ rym ujaw nił współ pra -
cę z na mi, wi nien dać od po wiedź, że nikt wię cej nim nie in te re so wał się. 
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a W le�wym�gór�nym�ro�gu�do�ku�men�tu�pro�sto�kąt�na�pie�częć�z go�dłem:�Rzecz po spo li ta Pol ska Mi ni ster stwo
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go L.dz. HA C-156/55.

b-b Wy�raz�od�ręcz�nie�do�pi�sa�ny�po�nad�li�nij�ką�wer�su.



Roz mo wę wi nien prze pro wa dzić star szy pra cow nik ope ra cyj ny, któ ry już zna inf[or ma -
to ra] [ps.] „Jan”. 

Z[astęp]ca na czel ni ka Wydz[ia łu] I
Dep[ar ta men tu] VI KdsBP 
Błasz czak E[dmund], kpt.c

Od bi to 2 egz. 
SJ/JB 

Zgod nie z tre ścią po wyż sze go pi sma prze pro wa dzi łem roz mo wę z inf[or ma to rem] ps.
„Jan” i ode bra łem od nie go zo bo wią za nie o za cho wa niu [w] ta jem ni cy fak tu prze pro wa dzo -
nej roz mo wy z prac[owni kiem] Woj[ewódz kie go] Urz[ędu] [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go].

Ref[erent] Sek cji 3 W[ydzia łu] VId

Kra�ków,�dn.�28�X�1955 [r.] 

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�1,�k.�12–13,�ory�gi�nał,�mps.�
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d Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�funkcjonariusza.



Nr 5

1958�czer�wiec�3,�Kra�ków�–�Proś�ba�star�sze�go�ofi�ce�ra�ope�ra�cyj�ne�go�Wy�dzia�łu�III�SB�KW�MO
w Kra�ko�wie�por.�Sta�ni�sła�wa�To�po�ra�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� III�SB�KW�MO�w Kra�ko�wie
o zgo�dę�na�wer�bu�nek�Mie�czy�sła�wa�Sta�chu�ry�w cha�rak�te�rze�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka

„Za�twier�dzam”a Kra ków, dnia 3 VI [19]58 [r.]
Dnia 4 VI�1958�r.� Ści�śle�taj�ne

Egz. nr 1

Do 
na czel ni ka Wy dzia łu III

wm.

Ra�port
o ze zwo le nie na opra co wa nie kan dy da ta do wer bun ku w cha rak te rze in for ma to ra

Ja, st. ofi cer oper[acyj ny] Wy dzia łu III To�pór Sta ni sław – po do bo rze kan dy da ta na wer -
bu nek w cha rak te rze in for ma to ra – zwra cam się z proś bą o ze zwo le nie na opra co wa nie kan -
dy da ta:

Sta�chu�ra Mie czy sław, s. Fran cisz ka i Wa le rii Pań czyk, ur. 25 VI 1925 r. Bu gaj, pow.
Kra ków, na ro do wość i obyw[atel stwo] pol skie, wy kształ ce nie wyż sze, za wód dzien ni karz,
bez par tyj ny, żo na ty, zam. Kra ków, pl. [...].

I.�Uza�sad�nie�nie�opra�co�wa�nia:

W ostat nim okre sie Dep[ar ta ment] III po le cił ope ra cyj ne za in te re so wa nie się Sto wa rzy -
sze niem PAX. Są pew ne sy gna ły od stę po wa nia PAX od za in te re so wań czy sto re li gij nych,
a zaj mo wa nie się spra wa mi świec ki mi. W chwi li obec nej nie po sia da my żad nych moż li wo -
ści do tar cia do te go śro do wi ska, w związ ku z czym czo ło wym za da niem jest kwe stia wer -
bun ku. Po nad to z te go śro do wi ska zo sta ły ostat nio za ło żo ne dwie spra wy ewi den cyj no -
-obse rw acy jne, któ re po zo sta ją też bez agen tu ral ne go do tar cia, a zwer bo wa ny w przy szło ści
kan dy dat bę dzie miał moż li wość in for mo wa nia nas o tych oso bach. Kan dy dat w tym śro do -
wi sku z ra cji zaj mo wa ne go sta no wi ska ma peł ne moż li wo ści in for mo wa nia nas o sy tu acji
i za mie rze niach PAX oraz o oso bach, któ re są je go człon ka mi lub też są one przez PAX wy -
ko rzy sty wa ne do róż nych prac. 

II.�Cha�rak�te�ry�sty�ka�kan�dy�da�ta:

Kan dy dat po cho dzi ze wsi Koź mi ce ko ło Kra ko wa, oj ciec je go jest rol ni kiem. Wy mie -
nio ny ukoń czył dzien ni kar stwo na UJ w Kra ko wie i po ukoń czo nych stu diach roz po czął
pra cę w dzien ni ku woj sko wym „Żoł nierz Pol ski”. Na stęp nie prze szedł do pra cy do PAX,
pra cu jąc po cząt ko wo ja ko pra cow nik or ga ni za cyj ny, a ostat nio ja ko se kre tarz wo je wódz kie -
go od dzia łu.
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a Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�funk�cjo�na�riu�sza.�



Bę dąc stu den tem, był ak tyw nym dzia ła czem „Wi ci”, kan dy dat jest czło wie kiem ogól nie
dość po stę po wym, bar dzo zdol ny w za wo dzie dzien ni kar skim i kon se kwent ny w swych po -
czy na niach. Do dat nią je go stro ną ja ko kan dy da ta jest to, że lu bi on du żo mó wić i pra cę swą
w PAX trak tu je nie ja ko pra cę z prze ko nań re li gij nych, a ra czej dla in te re su. Jest on jed nym
z naj bar dziej po stę po wych pra cow ni ków Wo je wódz kie go Od dzia łu PAX.

Wyk.�w 1 egz.�
TS/CZ� St. ofic[er] oper[acyj ny] Wydz[ia łu] III

(–) To�pór�St[ani sław], por.b

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�3,�k.�72–73,�ory�gi�nał,�mps.
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b Po�wy�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�por.�Sta�ni�sła�wa�To�po�ra.�



Nr 6

1969�sty�czeń�14,�Kra�ków – Pi�smo�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�w War�-
sza�wie�za�wie�ra�ją�ce�cha�rak�te�ry�sty�kę�se�kre�ta�rza�Od�dzia�łu�Wo�je�wódz�kie�go�PAX�Mie�czy�sła�wa
Sta�chu�ry�

aKra ków, dnia 14 stycz nia 1969 r.
Taj�ne�spec. zna�cze�nia�

Egz.�nr 2

Na�czel�nik�Wy�dzia�łu�II�De�par�ta�men�tu�IV
Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych

w�War�sza�wie

W od po wie dzi na pi smo nr Ud-01376/68 z dnia 21 XII [19]68 r. w spra wie na de sła nia
cha rak te ry sty ki se kre ta rza Oddz[ia łu] Woj[ewódz kie go] Stow[arzy sze nia] PAX in for mu ję:

Od ro ku 1954 funk cję kie row ni ka (se kre ta rza) Woj[ewódz kie go] Oddz[ia łu] Sto wa rzy -
sze nia PAX w Kra ko wie peł ni ob. Sta�chu�ra�Mie czy sław, s. Fran cisz ka i Wa le rii z d. Po ni -
czyk, ur. 25 VI 1925 r. w Koź mi cach, pow. Kra ków, za miesz ka ły obec nie Kra ków, ul. [...].

Jest to czło wiek w peł ni od da ny spra wie bu dow nic twa so cja li zmu i pod wzglę dem po -
sta wy spo łecz no -p ol ityc znej nie bu dzi ra czej żad nych za strze żeń.

Wy wo dzi się z ro dzi ny ro bot ni czej. Oj ciec je go – obec nie eme ryt – jest człon kiem PZPR.
W la tach 1945–1947 na le żał do ZMW „Wi ci”, a od 1949–1952 był człon kiem ZMP.

Przed zwią za niem się ze Sto wa rzy sze niem PAX przez 3 la ta słu żył ja ko pod ofi cer za wo -
do wy w WP, a na stęp nie od paź dzier ni ka 1952 r. do 31 stycz nia 1954 r. pra co wał w re dak -
cji ga ze ty żoł nier skiej „Na Stra ży Wol no ści”, gdzie był re dak to rem li te rac kim. 

Świa to po gląd Sta chu ry acz kol wiek ka to lic ki, po zba wio ny jest ja kich kol wiek od cie ni in -
te gry zmu i wy raź nie re pre zen tu je po gląd le wi cy ka to lic kiej. Wy da je się jed nak, że wy pły -
wa on nie tyl ko z je go prze ko nań re li gij nych, co z po trze by speł nie nia wy ma ga ne go w za -
ło że niach ide owych wa run ku i za bez pie cze nia tym swo jej po zy cji w tym śro do wi sku.
Naj le piej je go sto su nek do re li gii okre śla ją oso bi ste wy po wie dzi, w któ rych otwar cie mó wi,
że gdy by przy szło mu roz stać się z PAX, to wstą pił by za raz do PZPR. Jak z te go wy ni ka,
jest on ka to li kiem głów nie dla ka rie ry oso bi stej, co w po stę po wa niu je go znaj du je peł ne po -
twier dze nie. Ja ko kie row nik Od dzia łu Wo je wódz kie go Sto wa rzy sze nia PAX cie szy się za -
rów no w swo im śro do wi sku, jak i władz par tyj no -a dm in istr acy jnych bar dzo do brą opi nią
i wy so kim au to ry te tem. Spra wo wa na prze zeń funk cja jest dla nie go wiel ką sa tys fak cją
i daje się od czuć, że jest on bar dzo za in te re so wa ny tym, aby ją jak naj dłu żej utrzy mać.
W spra wach pod po rząd ko wa nia się za rzą dze niom władz pań stwo wych i par tyj nych jest cał -
ko wi cie lo jal ny. Ja ko kie row nik Sto wa rzy sze nia pro wa dzi po li ty kę uni ka nia ja kich kol wiek
za tar gów z wła dza mi i dą ży do roz bu do wy or ga ni za cyj nej, ma jąc na uwa dze w per spek ty -
wie prze kształ ce nie się PAX w par tię po li tycz ną.

Po za PAX jest bar dzo ak tyw ny i udzie la się w wie lu or ga ni za cjach spo łecz nych. W obec -
nej ka den cji jest po słem na Sejm [PRL] (wy bra ny był z okrę gu wy bor cze go w woj. opol -
skim), w któ rym na le ży do sej mo wej Ko mi sji Rol nic twa. Oprócz te go spra wu je sze reg
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a W le�wym�gór�nym�ro�gu�do�ku�men�tu�od�ręcz�nie�wpi�sa�ny�nu�mer�kan�ce�la�ryj�ny:�CC-00192/69/6233/68. 



innych spo łecz nych funk cji, jak np. jest człon kiem Pre zy dium Woj[ewódz kie go] Ko mi te tu
Fron tu Jed no ści Na ro du, Ko mi te tu Obroń ców Po ko ju, Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy Pol -
skich. Był też wie lo krot nym rad nym do rad na ro do wych róż nych szcze bli, człon kiem TPPR
i człon kiem za rzą du „Ca ri ta su”. Z ra cji zaj mo wa nia tych wszyst kich sta no wisk i funk cji
utrzy mu je bar dzo licz ne kon tak ty z czyn ni ka mi ad mi ni stra cyj ny mi i par tyj ny mi wo je wódz -
twa, w któ rych jed no znacz nie dał się po znać ja ko pa trio ta i ofiar ny spo łecz nik. Za dzia łal -
ność pań stwo wą od zna czo ny jest Zło tym Krzy żem Za słu gib. W ro ku 1968 zo stał przy ję ty
przez I se kre ta rza KW PZPR w Kra ko wie tow. Cz[esła wa] Do ma ga łę1, któ re go po in for mo -
wał o włą cze niu się wo jew[ódz kich] i po wia to wych oddz[ia łów] Stow[arzy sze nia] PAX
w dys ku sję nad Te za mi na V Zjazd [PZPR] oraz zło żył do ku ment pt. „Uwa gi, wnio ski i pro -
po zy cje do ty czą ce pla nu roz wo ju spo łecz no -ek on omic zn ego i kul tu ral ne go woj. kra kow -
skie go w związ ku z dys ku sją nad Te za mi na V Zjazd PZPR”.

Za kres tej [je go] współ pra cy jest bar dzo sze ro ki i obej mu je róż ne dzie dzi ny i pro ble my.
W ogó le na od cin ku współ pra cy Sto wa rzy sze nia PAX z wła dza mi par tyj no -a dm in istr acy j -
nymi je go oso bi sta dzia łal ność ja ko kie row ni ka od dzia łu wo jew[ódz kie go] za słu gu je jed no -
znacz nie na oce nę po zy tyw ną, co wy ra ża się w po wszech nym uzna niu i sza cun ku. Wy ni ka -
ją ce z tych sto sun ków za da nia re ali zu je zgod nie z przy ję ty mi zo bo wią za nia mi, z peł nym
po czu ciem zro zu mie nia i od po wie dzial no ści za ich wy ko na nie oraz z za do wo le niem obu
stron. Jest świet nym or ga ni za to rem i umie łą czyć in te res spo łecz ny z in te re sem swej or ga -
ni za cji. 

Mię dzy Oddz[ia łem] Woj[ewódz kim] Sto wa rzy sze nia PAX w Kra ko wie a Za rzą dem
Głów nym w War sza wie ist nie je ak tyw na i oży wio na współ pra ca. Je go oso bi ste sto sun ki
z prze wod ni czą cym te go Sto wa rzy sze nia B[ole sła wem] Pia sec kim są dość bli skie i b[ar dzo]
ser decz ne, a je go dzia łal ność w Kra ko wie ja ko kie row ni ka oddz[ia łu] wo jew[ódz kie go] jest
oce nia na po zy tyw nie i wy so ko. We dług nie któ rych opi nii Pia sec ki wy raź nie pro te gu je Sta -
chu rę, co po twier dza się w prak ty ce.

W ubie głym, tj. 1968 r., po zy cja Sta chu ry w ra mach Sto wa rzy sze nia ule gła dal sze mu
wzmoc nie niu. W od by tych w grud niu wy bo rach [Sto wa rzy sze nia PAX] zo stał on wy bra ny
do za rzą du Sto wa rzy sze nia i na człon ka pre zy dium – naj wyż sze go or ga nu wy ko naw cze go
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b Na�pra�wym�mar�gi�ne�sie�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja: z oka zji XX-l ecia PAX.
1 Cze sław Do ma ga ła (ur. 1911 r.), dzia łacz ko mu ni stycz ny. De le gat z wo je wódz twa łódz kie go na I Zjazd

PPR w paź dzier ni ku 1945 r. Od sierp nia do grud nia 1948 r. I se kre tarz KW PPR w Ło dzi. Po now nie wy bra -
ny de le ga tem na II Zjazd PPR i Kon gres Zjed no cze nio wy Pol skie go Ru chu Ro bot ni cze go w War sza wie
w grud niu 1948 r., pod czas któ re go wszedł w skład Cen tral nej Ko mi sji Kon tro li Par tyj nej KC PZPR. Od 23
XII 1948 r. do 8 IV 1949 r. I se kre tarz KW PZPR w Ło dzi. Od 27 VI 1950 r. do 3 VI 1951 r. I se kre tarz KW
PZPR w Gdań sku. Od 30 V 1951 r. do 25 II 1952 r. kie row nik Wy dzia łu Ogól ne go KC PZPR. W 1954 r. wy -
bra ny de le ga tem z wo je wódz twa łódz kie go na II Zjazd PZPR. W la tach 1952–1956 po seł I ka den cji Sej mu
PRL, kan dy do wał z okrę gu wy bor cze go w Piotr ko wie Try bu nal skim. Uczest ni czył w pra cach sej mo wej Ko -
mi sji Ob ro tu To wa ro we go. Od lu te go 1952 r. do lu te go 1957 r. pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Rol nic twa.
Po mię dzy II a III Zjaz dem PZPR za stęp ca człon ka KC PZPR, na stęp nie pod czas ob rad IV Zjaz du PZPR
w czerw cu 1964 r. wy bra ny na za stęp cę człon ka KC PZPR. Od 20 I 1965 r. do 17 II 1971 r. I se kre tarz KW
PZPR w Kra ko wie. W la tach 1965–1969 po seł IV ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał z okrę gu wy bor cze go
w Chrza no wie. Uczest ni czył w pra cach sej mo wej Ko mi sji Pla nu Go spo dar cze go, Bu dże tu i Fi nan sów. Pod -
czas V Zjaz du PZPR w li sto pa dzie 1968 r. wy bra ny do KC PZPR. W la tach 1969–1972 po seł V ka den cji Sej -
mu PRL, kan dy do wał z okrę gu wy bor cze go w Chrza no wie. Uczest ni czył w pra cach sej mo wej Ko mi sji Pla nu
Go spo dar cze go, Bu dże tu i Fi nan sów. Prze wod ni czą cy Pre zy dium WRN w Kiel cach. Zob. PPR,�PPS,�PZPR.
Wła�dze�in�stan�cji�łódz�kich�i wo�je�wódz�twa�łódz�kie�go�1945–1975, Łódź 1985, s. 170; J. Wiel gosz, 40-l�ecie�po�-
wsta�nia�Pol�skiej� Zjed�no�czo�nej�Par�tii� Ro�bot�ni�czej� 1948–1988.�Kra�ków�–N�owy� Sącz�–Ta�rnów, Kra ków 1988,
s. 60; T. Moł da wa, op.�cit., s. 205; W. Ja now ski, A. Ko chań ski, op.�cit., s. 122.



PAX. W kwe stiach do ty czą cych per spek tyw oraz ro li i miej sca PAX w sys te mie na sze go
pań stwa re pre zen tu je sta no wi sko, że po win no ono otrzy mać sta tus par tii. Aspi ra cje te wy -
stę pu ją u nie go wy raź nie, choć wy ra ża je w spo sób bar dzo umiar ko wa ny. Nie wąt pli wy
wpływ na te po glą dy wy wie ra na nie go Pia sec ki. W 1951 r. zo stał po zy ska ny do współ pra -
cy przez by łe or ga na In for ma cji WP. Okres współ pra cy trwał do 1954 r. W 1955 r. służ ba
na sza na wią za ła z nim po now ny kon takt, któ ry jed nak z uwa gi na ujaw nie nie go prze wod -
ni czą ce mu Sto wa rzy sze nia B[ole sła wo wi] Pia sec kie mu zo stał ze rwa ny. 

Ak tu al nie służ ba na sza utrzy mu je z nim spo ra dycz ne kon tak ty na ba zie in ter wen cji, z ja -
ki mi przy cho dzi, np. w spra wie wy jaz du za gra ni cę księ ży – sym pa ty ków Sto wa rzy sze nia
PAX, nie po ro zu mień mię dzy od dzia ła mi te re no wy mi Sto wa rzy sze nia a wła dza mi itp. Sta -
chu ra nie wzbra nia się przed kon tak ta mi z na szą służ bą, lecz spro wa dza je na płasz czy znę
ofi cjal ną.

Oso bi ście jest on bar dzo sym pa tycz ny i to wa rzy ski. Mo ral nie pro wa dzi się bez za rzu tów.
Pod wpły wem al ko ho lu, któ re go ra czej nie nad uży wa, lu bi bar dzo du żo mó wić na te mat ko -
niecz no ści ist nie nia PAX. 

Kom pro mi tu ją cych go ma te ria łów nie po sia da my. Jest on żo na ty i po sia da czwo ro dzie -
ci w wie ku szkol nym. Żo na ni gdzie nie pra cu je. Pod wzglę dem ma te rial nym jest sy tu owa -
ny do brze. Po sia da 3-p ok oj owe miesz ka nie. Ofi cjal nie je go za rob ki nie są zna ne.c

Wyk.�w 2 egz.
1. egz. ad re sat
2. egz. aa.
Oprac. STG/MB

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�3,�k.�144–147,�ko�pia,�mps.�
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c Po�ni�żej,�po�pra�wej�stro�nie�do�ku�men�tu�nie�czy�tel�ny�pod�pis�funk�cjo�na�riu�sza.�



Nr 7

1980�lu�ty�19,�Kra�ków – Proś�ba na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�VI�SB�KW�MO�w Kra�ko�wie�ppłk.�Józefa
Bie�la�o ze�zwo�le�nie�na�wer�bu�nek�Mie�czy�sła�wa�Sta�chu�ry�na�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka

„Za�twier�dzam”a Kra ków, dnia 19 lu te go 1980 r. 
Taj�ne�spec. zna�cze�nia

Egz. po je dyn czy

Ra�port

Pro szę o ze zwo le nie na opra co wa nie w cha rak te rze kan dy da ta na taj ne go współ pra cow -
ni ka ob. Sta�chu�rę Mie�czy�sła�wa, s. Fran cisz ka i Wa le rii z d. Pań czyk, ur. 5 VI 1925 [r. w]
Bu ga ju, woj. Kra ków, zam. Kra ków, ul. [...], wy kształ ce nie wyż sze, dzien ni karz, żo na ty,
bez par tyj ny, za trud nio ny – Od dział Wo jew[ódz ki] PAX w Kra ko wie w cha rak te rze prze�-
wod�ni�czą�ce�go.

I.�Cha�rak�te�ry�sty�ka�kan�dy�da�ta:

Wy żej wy mie nio ny po cho dzi z ro dzi ny ro bot ni czej, w okre sie oku pa cji wy wie zio ny zo -
stał na przy mu so we ro bo ty do Kra ko wa, gdzie pra co wał w cha rak te rze pra cow ni ka fi zycz -
ne go w zbro jow ni. Po wy zwo le niu ukoń czył szko łę śred nią, po wo ła ny do od by cia za sad ni -
czej służ by woj sko wej po zo stał do 1952 r. w służ bie za wo do wej. Rów no cze śnie w la tach
1949–[19]52 pod jął stu dia na Wy dzia le Fi lo zo ficz no -Sp ołec znym UJ – Sek cja Dzien ni kar ska.
Po ukoń cze niu stu diów otrzy mał przy dział do pra cy w „Żoł nie rzu Pol skim”, gdzie peł nił
funk cję re dak to ra do 1954 r. Od 1954 r. roz po czął pra cę w Od dzia le „Sło wa Po wszech ne -
go” w Kra ko wie. Po utwo rze niu z agen dy „Sło wa Po wszech ne go” od dzia łu Sto wa rzy sze nia
PAX pra co wał po cząt ko wo ja ko in spek tor or ga ni za cyj ny, na stęp nie se kre tarz od dzia łu, do -
cho dząc do sta no wi ska prze�wod�ni�czą�ce�go. Po nad to jest dłu go let nim człon kiem Za rzą du
Głów ne go Sto wa rzy sze nia PAX w War sza wie.

Po za pra cą w PAX bie rze czyn ny udział w ży ciu spo łecz nym, szcze gól nie w FJN, TPPR,
Ko mi te[cie] Obroń ców Po ko ju. Wy bie ra ny był w kil ku ka den cjach na rad ne go WRN
[w Kra ko wie] i po sła do Sej mu PRL. Ja ko [b] pro wa dzi po li ty kę lo jal no ści w sto sun ku do
władz, sta ra się uni kać wszel kich za draż nień i kon flik tów. Za bie ga o roz sze rze nie ba zy oso -
bo wej, był m.in. ini cja to rem po wo ła nia od dzia łów dziel ni co wych PAX, dą ży do umoc nie -
nia się na zaj mo wa nym sta no wi sku. W cen tra li Sto wa rzy sze nia oce nia ny po zy tyw nie, pre -
zen to wa ne po glą dy po li tycz ne po zwo li ły mu na utwo rze nie wo kół swo jej oso by gru py
za ufa nych i od da nych mu współ pra cow ni ków, któ rzy po pie ra ją je go po czy na nia.

II.�Ana�li�za�po�sia�da�nych�ma�te�ria�łów:

Wy żej wy mie nio ny roz pra co wy wa ny jest od 1964 r. w ra mach spra wy ewi den cji ope ra -
cyj nej, od 1971 r. w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go. Po wyż sza ka te go ria roz pra co -
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b W ory�gi�na�le�pu�ste�miej�sce.



wa nia po dyk to wa na zo sta ła po trze bą in wi gi la cji człon ków kie row nic twa sto wa rzy szeń ka -
to lic kich, zgod nie z za rzą dze niem dy rek to ra De par ta men tu IV MSW.

Po sia da ne ma te ria ły ope ra cyj ne w peł ni po twier dza ją cha rak te ry sty kę po da ną wy żej.
Rów no le gle po cząw szy od 1972 r. z wy żej wy mie nio nym wsz czę to dia log po li tycz no -
-opera cy jny pro wa dzo ny ko lej no przez mjr. Z[yg mun ta] Gliń skie go1, ppłk. W[ła dy sła wa]
Ży łę2 i ppłk. J[óze fa] Bie la. Pro wa dzo ne roz mo wy po twier dzi ły opi nię o lo jal nym sto sun -
ku fi gu ran ta do władz, po zwo li ły rów nież na prze ka zy wa nie okre ślo nych su ge stii ko rzyst -
nych z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia, szcze gól nie na od cin ku kon tak tów PAX z du cho -
wień stwem.

III.�Cel�i spo�sób�dal�sze�go�opra�co�wa�nia:

Ce lem głów nym wsz czy na ne go obec nie opra co wa nia jest po trze ba uzy ski wa nia wy prze -
dza ją cych in for ma cji do ty czą cych pla nów i za mie rzeń Sto wa rzy sze nia PAX, jak rów nież
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1 Zyg munt Gliń ski (1924–1985). Awan se: chor. od 1 VI 1945 r.; ppor. od 22 VII 1946 r.; por. od 1 I 1948 r.;
kpt. od 18 VII 1950 r.; mjr od 27 XII 1955 r.; mjr MO od 8 II 1957 r.; ppłk MO od 24 VI 1963 r.; mjr MO od
15 X 1966 r. (kar nie); ppłk MO od 6 X 1969 r. Prze bieg służ by: od 21 IX 1944 r. funk cjo na riusz ochro ny
PUBP w Kol bu szo wej; od 13 I 1945 r. funk cjo na riusz ochro ny PUBP w Kra ko wie; od 3 IV 1945 r. słu chacz
Cen tral nej Szko ły Ofi ce rów BP w Cen trum Wy szko le nia MBP w Le gio no wie; od 4 VI 1945 r. w dys po zy cji
kie row ni ka UBP Po mo rza Za chod nie go; od 4 VI 1945 r. star szy re fe rent Sek cji 5 Wy dzia łu I UBP Po mo rza
Za chod nie go; od 25 III 1946 r. star szy re fe rent PUBP w My śli bo rzu; od 29 VIII 1946 r. star szy re fe rent i p.o.
sze fa PUBP w My śli bo rzu; od 2 I 1948 r. za stęp ca sze fa i p.o. sze fa PUBP w My śli bo rzu; od 1 VI 1948 r. star -
szy re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu V WUBP w Szcze ci nie; od 1 VIII 1948 r. star szy re fe rent przy Kie row nic twie
PUBP w Zło to wie; od 1 IX 1949 r. słu chacz Rocz nej Szko ły Ofi cer skiej w Cen trum Wy szko le nia MBP w Le -
gio no wie; od 21 VIII 1950 r. w dys po zy cji dy rek to ra De par ta men tu Kadr MBP; od 1 IX 1950 r. szef PUBP
w No wym Są czu; od 1 V 1952 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I WUBP w Kra ko wie; od 1 V 1953 r. w dys -
po zy cji dy rek to ra De par ta men tu Kadr MBP; od 1 VI 1953 r. na czel nik Wy dzia łu XI WUBP w Kra ko wie; od
1 VII 1954 r. na eta cie Gru py Po li tycz nej WUBP/WUdsBP w Kra ko wie; od 1 IX 1955 r. za stęp ca kie row ni ka
WUdsBP w Kra ko wie; od 28 XI 1956 r. star szy in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa ds. Bez pie czeń stwa
KW MO w Kra ko wie; od 10 X 1957 r. II za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. Bez pie czeń stwa
w Kra ko wie; od 31 VII 1959 r. w dys po zy cji ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Kra ko wie; od 1 VIII 1959 r.
in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa ds. Bez pie czeń stwa KW MO w Kra ko wie; od 1 VII 1962 r. na czel nik
Wy dzia łu IV KW MO w Kra ko wie; od 5 X 1966 r. za wie szo ny w czyn no ściach służ bo wych; od 15 X 1966 r.
w dys po zy cji I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa w Kra ko wie; od 16 XII 1966 r.
in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa ds. bez pie czeń stwa KW MO w Kra ko wie; od 1 VII 1969 r. star szy in -
spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa SB KW MO w Kra ko wie; od 1 I 1975 r. kie row nik In spek to ra tu Kie row -
nic twa SB KW MO w Kra ko wie; od 1 VI 1975 r. star szy in spek tor Wy dzia łu In spek cji – Ze spo łu ds. SB KW MO
w Kra ko wie; 15 IV 1977 r. zwol nio ny z re sor tu. Zob. W. Fra zik, F. Mu siał, M. Szpyt ma, M. We nklar, op.�cit.,
s. 213 i nn. 

2 Wła dy sław Ży ła (ur. 1925 r.). Awan se: plut. od 22 VII 1946 r.; sierż. od 3 VII 1947 r.; chor. od 12 IV
1949 r.; ppor. od 1 I 1951 r.; por. od 22 VII 1952 r.; kpt. od 1956 r. (?); kpt. MO od 8 II 1957 r.; mjr MO od
22 VII 1960 r.; ppłk MO od 22 VII 1968 r., na stęp nie płk MO. Prze bieg służ by: od 18 V 1945 r. re fe rent gmin -
ny przy PUBP w Ol ku szu; od 1 X 1947 r. re fe rent Re fe ra tu V PUBP w Ol ku szu; od 28 I 1948 r. słu chacz Rocz -
nej Szko ły Ofi cer skiej BP w Cen trum Wy szko le nia MBP w Le gio no wie; od 1 I 1949 r. re fe rent PUBP w Ol -
ku szu; od 15 IV 1949 r. star szy re fe rent Re fe ra tu III PUBP w Kra ko wie; od 1 III 1951 r. star szy re fe rent przy
Kie row nic twie PUBP w Kra ko wie; od 1 V 1952 r. kie row nik Re fe ra tu Ochro ny Fa bry ki Wy ro bów Ognio trwa -
łych w Ska wi nie; od 1 VII 1952 r. za stęp ca sze fa PUBP w Kra ko wie; od 1 IV 1955 r. za stęp ca kie row ni ka
PUdsBP w Kra ko wie; od 1 VIII 1955 r. kie row nik PUdsBP w Kra ko wie; od 1 I 1957 r. za stęp ca ko men dan ta
ds. bez pie czeń stwa KD MO w Kra ko wie -N owej Hu cie; od 5 do 15 X 1966 r. za wie szo ny w czyn no ściach służ -
bo wych; od 16 IV 1971 r. na czel nik Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie; od 1 VI 1975 r. na czel nik Wydzia -
łu IV SB KM MO w Kra ko wie; 15 VII 1976 r. zwol nio ny z re sor tu. W. Fra zik, F. Mu siał, M. Szpyt ma,
M. Wen klar, op.�cit., s. 564–565.



od dzia ły wa nie przez oso bę przy szłe go TW na pro fil pro gra mo wy od dzia łu, szcze gól nie na
od cin ku pra cy z mło dzie żą oraz po li ty ki wy daw ni czej Sto wa rzy sze nia.

Na obec nym eta pie opra co wa nia po zy ska nie bę dzie mo men tem fi nal nym wie lo let nie go
dia lo gu po li tycz no -opr esy jn ego.

Fi gu rant prze ka zał do tych czas sze reg in for ma cji do ty czą cych spraw we wnętrz nych Sto -
wa rzy sze nia, przy jąć na le ży, że bio rąc pod uwa gę je go po sta wę i za an ga żo wa nie spo łecz -
no -p ol ityc zne, kan dy dat wy ra zi zgo dę na przed sta wio ną pro po zy cję współ pra cy na za sa dzie
współ od po wie dzial no ści oby wa tel skiej. Głów nym mo ty wem roz pra co wa nia bę dzie wy two -
rze nie prze ko na nia o po trze bie po sia da nia in for ma cji ze stro ny SB o pla nach i za mie rze -
niach Ko ścio ła ka to lic kie go na od cin ku dzia łal no ści po stę po wych sto wa rzy szeń o pro fi lu
ka to lic kim.

Pro szę o ak cep ta cję przed ło żo ne go ra por tu.

Wy�kon[ano] w 1 egz.
T[ecz ka] oprac[owa nia] kand[yda ta na TW] Ppłk Jó zef Bielc

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�3,�k.�11–13,�ory�gi�nał,�mps.�
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Nr 8

1980�lu�ty�21,�Kra�ków – No�tat�ka�służ�bo�wa�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�SB�KW�MO�w Kra�ko�wie
ppłk.�Jó�ze�fa�Bie�la�do�ty�czą�ca�za�re�je�stro�wa�nia�Mie�czy�sła�wa�Sta�chu�ry�w Wy�dzia�le�„C”�KW
MO�w Kra�ko�wie�ja�ko�kan�dy�da�ta�na�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka

Kra ków, dnia 21 lu te go 1980 r. 
Taj�ne

Egz. po je dyn czy

No�tat�ka�służ�bo�wa

Z dniem 20 lu te go 1980 r. fi gu rant kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go kryp to nim „Pre�zes”,
nr ewi den cyj ny 9987, zo stał [za]re je stro wa ny w tut. Wydz[ia le] „C” w cha rak te rze kan dy -
da ta na TW.

Ma te ria ły z pro wa dzo ne go roz pra co wa nia w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go zo -
sta ną włą czo ne do tecz ki per so nal nej kan dy da ta ps. „M-80”.

1 egz. Na czel nik Wy dzia łu IV
ppłk Jó zef Bie la

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�3,�k.�194,�ory�gi�nał,�mps.�
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a Po�ni�żej nie�czy�tel�ny�pod�pis�ppłk.�Józefa�Biela.�



Nr 9

1980�lu�ty�26,�Kra�ków�– Ra�port�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�SB�KW�MO�w Kra�ko�wie�ppłk.�Jó�ze�fa
Bie�la�z po�zy�ska�nia�Mie�czy�sła�wa�Sta�chu�ry�na�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka�

„Za�twier�dzam”a Kra ków, dnia 26b lu te go 1980 r.
Taj�ne�spec. zna�cze�nia

Egz. po je dyn czy

Z[astęp]ca�ko�men�dan�ta�wo�je�wódz�kie�go�MO
do�spraw�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa
puł�kow�nik�Ste�fan�Go�łę�biow�ski1

Ra�port

Mel du ję, że w dniu 26�II�1980�r. do ko na łem po zy ska nia na za sa dzie lo jal no ści oby wa -
tel skiej ob. Mie�czy�sła�wa�Sta�chu�rę.

W trak cie pół to ra go dzin nej roz mo wy prze pro wa dzo nej w po miesz cze niach Oddz[ia łu]
Wo�jew[ódz kie go] PAX kan dy dat prze ka zał istot ne in for ma cje oraz zo bo wią zał się do
udzie la nia po mo cy Służ bie Bez pie czeń stwa i za cho wa nia te go fak tu w ta jem ni cy. Prze bieg
roz mo wy oraz fakt przy ję cia zo bo wią za nia utrwa lo ny zo stał na ta śmie ma gne to fo no wej,
któ ra za łą czo na zo sta nie do tecz ki per so nal nej TW.

Pro szę o ak cep ta cję przed ło żo ne go ra por tu. 

Za�łącz�nik:
Ste no gram roz mo wy
z kan[dy da tem] na TW Ppłk�Jó�zef�Bielc

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�3,�k.�15,�ory�gi�nał,�mps.�
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a Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�płk.�Ste�fa�na�Go�łę�biow�skie�go.�
b Cy�fra�1 od�ręcz�nie�po�pra�wio�na�na�cy�frę�6. 
c Pro�sto�kąt�na�pie�częć:�Na czel nik Wy dzia łu IV KW MO w Kra ko wie oraz�nie�czy�tel�ny�pod�pis�ppłk.�Jó�ze�fa

Bie�la.
1 Ste fan Go łę biow ski (1925–1999). Awan se: mjr MO od 1 IX 1972 r.; ppłk MO od 7 IX 1974 r.; płk MO

od 22 VII 1977 r. Prze bieg służ by: od 1 IX 1972 r. III za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Ka -
to wi cach; od 13 XI 1972 r. uczest nik 10-mi esięc zn ego prze szko le nia w Wyż szej Szko le KBP (KGB) w ZSRR;
od 1 VII 1973 r. w dys po zy cji dy rek to ra De par ta men tu Kadr MSW; od 31 VIII 1972 r. za stęp ca ko men dan ta
wo je wódz kie go MO ds. SB w Ka to wi cach; od 3 IX 1974 r. I za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go KW MO
ds. SB w Kra ko wie; od 1 VI 1975 r. za stęp ca ko men dan ta miej skie go/wo je wódz kie go KW MO ds. SB w Kra -
ko wie; od 20 II 1981 r. w dys po zy cji dy rek to ra De par ta men tu Kadr MSW; 31 V 1981 r. zwol nio ny z re sor tu.
W. Fra zik, F. Mu siał, M. Szpyt ma, M. We nklar, op.�cit., s. 223–224. 



Nr 10

1980�maj�5,�Kra�ków�– Za�da�nia�dla�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka�ps.�„M-80”�w cza�sie�kam�pa�-
nii�spra�woz�daw�czo�-w�ybo�rczej�i Wal�ne�go�Ze�bra�nia�Sto�wa�rzy�sze�nia�PAX

Kra ków, dnia 5 ma ja 1980 r.
Taj�ne

Egz. nr 1

aZa�da�nia
dla TW ps. „M-80” zwią za ne z kam pa nią wy bor czą i Wal nym Ze bra niem PAX 

w War sza wie w dniu 8 VI [19]80 r.

1. Ini cja ty wy i pro po zy cje pro gra mo we PAX w kam pa nii spra woz daw czo -w ybo rczej.
2. Przy miar ki per so nal no -k adr owe w Kra ko wie.
3. Ukła dy per so nal ne w przy szłym kie row nic twie Sto wa rzy sze nia PAX (dy rek ty wy cen -

tra li PAX do ty czą ce wy bo rów w Kra ko wie oraz kan dy da tur do Pre zy dium Za rzą du Sto wa -
rzy sze nia PAX).

Odb.�w 2 egz.
Egz. nr 1 – t[ecz ka] pra cy TW
Egz.�nr�2 –�spr[awa] „Dzia�ła�cze”

Insp[ek tor] T[ade usz] Mi sie wicz b1

Druk: EW

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�2,�k.�10,�ory�gi�nał,�mps.
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a W le�wym�gór�nym�ro�gu�do�ku�men�tu�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja: Wyk[onać], po�ni�żej�od�ręcz�ne� ini�cja�ły J[ózef]
B[iel].

b Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�funk�cjo�na�riu�sza.�
1 Ta de usz Mi sie wicz (ur. 1946 r.). Awan se: st. szer. MO od 2 XI 1976 r.; ka pral MO od 3 X 1977 r.; st. ka -

pral MO od 24 IX 1979 r.; plut. MO od 19 IX 1980 r.; mł. chor. MO od 24 IX 1982 r.; chor. MO od 29 IX
1985 r. Prze bieg służ by: od 2 XI 1976 r. in spek tor Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie; od 1 XI 1979 r.
funk cjo na riusz Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie, na stęp nie star szy in spek tor Wy dzia łu IV SB RUSW
w Krze szo wi cach; od 20 XII 1989 r. st. in spek tor Gru py SB RUSW w Krze szo wi cach; 31 VII 1990 r. zwol -
nio ny z re sor tu. Zob. AIPN Kr, 0162, Kar to te ka oso bo wa funk cjo na riu szy SB WUSW Kra ków, Kar ta ewi den -
cyj na funk cjo na riu sza MO Ta de usza Mi sie wi cza.



Nr 11

1980�maj�16,�Kra�ków�– No�tat�ka�służ�bo�wa�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�SB�KW�MO�w Kra�ko�wie
ppłk.�Jó�ze�fa�Bie�la�ze�spo�tka�nia�z taj�nym�współ�pra�cow�ni�kiem�ps.�„M-80”�w dniu�14�ma�ja
1980�r.

Kra ków, dnia 16 ma ja 1980 r.
Taj�ne spec. zna cze nia

Egz. nr 1

No�tat�ka�służ�bo�wa
z od by te go spo tka nia z TW ps. „M-80” dnia 14 V [19]80 r.

W trak cie od by te go spo tka nia taj ny współ pra cow nik prze ka zał na stę pu ją ce in for ma cje:
W dniu 8 czerw ca br. w War sza wie od bę dzie się Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw czo -

-W ybo rcze PAX. Z kra kow skie go od dzia łu de le ga ta mi na Wal ne Zgro ma dze nie zo sta li:
a1. Wój cik Jó ze f1 – czło nek Prez[ydium] Stow[arzy sze nia] PAX – przed sta wi ciel cen tra li; 
2. Sta chu ra Mie czy sław – prze wod ni czą cy kra kow skie go od dzia łu;
3. Wnuk Wło dzi mie rz2 – li te rat;
4. Ję kot Mie czy sła w3 – rad ny D[ziel ni co wej] R[ady] N[aro do wej] Śród mie ście w Kra -

ko wie;
5. Ja ra czew ski Le onar d4 – czło nek za rzą du kra kow skie go od dzia łu;
6. Pio trow ska Eu ge nia5;
7. Elż bie ta Sta chu ra -Cza rne cka6 – rad na D[ziel ni co wej] R[ady] N[aro do wej] Kro wo drza

[w Kra ko wie]. 
Zda niem TW skład de le ga tów gwa ran tu je wła ści wą ich po sta wę i pod po rząd ko wa nie się

wcze śniej szym usta le niom.
Z te re nu Kra ko wa w skład Za rzą du PAX wcho dzi li: Wnuk Wło dzi mierz, Bia łec ki Ber -

nar d7, Sta chu ra Mie czy sław i Gór ski Ta de usz8. We dług wstęp nych usta leń Wnuk, Bia łec ki
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a Na�le�wym�mar�gi�ne�sie�od�ręcz�nie�za�pi�sa�no: Ese zo – 0604 [frag�ment�od�ręcz�nie�pod�kre�ślo�ny] 17 V [19]80 [r.]. 
1 Brak bliż szych da nych.
2 Wło dzi mierz Wnuk (1915–1992), li te rat, pro za ik. W 1937 r. ab sol went Wy dzia łu Pra wa na Uni wer sy te -

cie Po znań skim, a w la tach 1945–1946 Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Pod czas
II woj ny świa to wej w kon spi ra cji, po wsta niec war szaw ski. Wię zień KL Stut thof, KL Sach sen hau sen i KL Gu -
sen. W la tach 1947–1953 re dak tor „Sło wa Po wszech ne go” oraz dłu go let ni czło nek In sty tu tu Wy daw ni cze go
PAX. W la tach 1962–1981 czło nek Za rzą du Sto wa rzy sze nia PAX. Zob. Kto�jest�kim�w Pol�sce�1984..., s. 1080;
C. Ku ta, op.�cit., s. 103–104. 

3 Mieczysław Ję kot (ur. 1925 r.), dzia łacz kra kow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia PAX. Zob. C. Ku ta, op.
cit., s. 299. 

4 Le onard Ja ra czew ski (ur. 1943 r.), czło nek kie row nic twa kra kow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia PAX,
a w póź niej szych la tach kie row nik Po wia to we go Od dzia łu Sto wa rzy sze nia PAX w Pro szo wi cach. Zob. C. Kuta,
op.�cit., s. 299. 

5 Eu ge nia Pio trow ska (ur. 1922 r.), dzia łacz ka kra kow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia PAX. Dy rek tor ka
Zjed no czo ne go Ze spo łu Go spo dar cze go „Ve ri tas”. AIPN Kr, 0142, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na WUSW
Kra ków, No wy Sącz, Tar nów, Kar ta EO-13-A do ty czą ca Eu ge nii Pio trow skiej; C. Ku ta, op.�cit., s. 299.

6 Elż bie ta Sta chu ra -Cza rne cka (ur. 1952 r.), cór ka Mie czy sła wa Sta chu ry.
7 Ber nard Bia łec ki (ur. 1930 r.), ger ma ni sta, re dak tor. Dzia łacz za rzą du kra kow skie go od dzia łu Sto wa rzy -

sze nia PAX. Opra co wy wa ny przez kra kow ską „bez pie kę” do wer bun ku na TW. 16 IX 1974 r. Wy dział IV SB 



i Sta chu ra po now nie wej dą w skład Za rzą du PAX, na to miast w miej sce Gór skie go Ta de usza
pro po no wa ny jest Ka zi mierz Ka nia9.

W ubie głym ty go dniu TW ps.b „M-80” roz ma wiał z prze wod ni czą cym PAX Re if fem
Ryszar de m10. Roz mo wa do ty czy ła m.in. zbli ża ją cych się wy bo rów. Re iff za pre zen to wał
pogląd, iż do tych cza so wy skład Pre zy dium PAX po wi nien być za cho wa ny.

W Kra ko wie po śmier ci red[ak to ra] Ta de usza Gór skie go wi ce prze wod ni czą cym kra kow -
skie go od dzia łu wy bra ny zo stał Ka zi mierz Ka nia.

We wrze śniu br. prze wod ni czą cy kra kow skie go od dzia łu po seł Mie czy sław Sta chu ra za -
mie rza zło żyć re zy gna cję z zaj mo wa ne go sta no wi ska, któ re zaj mo wał przez 25 lat. Ostat -
nio Mie czy sław Sta chu ra za czął na rze kać na nad miar obo wiąz ków wy ni ka ją cych przede
wszyst kim z man da tu po sel skie go. Ja ko po seł M[ie czy sław] Sta chu ra jest człon kiem dwóch
ko mi sji sej mo wych, po nad to na wnio sek prze wod ni czą ce go PAX R[yszar da] Re if fa zo stał
wy bra ny kie row ni kiem biu ra po sel skie go PAX. Do obo wiąz ków Sta chu ry ja ko kie row ni ka
biu ra na le ży tak że ko or dy na cja dzia łal no ści rad nych szcze bla gmin ne go, miej skie go, dziel -
ni co we go i wo je wódz kie go. W Pre zy dium PAX usta lo no tak że, iż kon tak ty z wła dza mi par -
tyj ny mi i ad mi ni stra cyj ny mi utrzy my wać bę dą prze wod ni czą cy R[yszard] Re iff i M[ie czy -
sław] Sta chu ra. No we obo wiąz ki te go ostat nie go wy ma ga ją bar dzo czę stych wy jaz dów do
War sza wy i w te ren, stąd też de cy zja o re zy gna cji.

M[ie czy sław] Sta chu ra mi mo pro po zy cji nie za mie rza prze nieść się do War sza wy. M[ie -
czy sław] Sta chu ra na prze wod ni czą ce go od dzia łu w Kra ko wie for su je kan dy da tu rę do tych -
cza so we go kie row ni ka Wy dzia łu Spo łecz no -Ek on omic zn ego PAX Ja na Kró la 11, któ ry jest
je go wy cho wan kiem. Jan Król jest ab sol wen tem kra kow skiej Aka de mii Eko no micz nej.

W ostat nich mie sią cach zmie ni ła się po li ty ka kra kow skiej ku rii wo bec PAX. Znaj du je to
wy raz w za pro sze niu dzien ni ka rzy pak sow skich na uro czy sto ści ko ściel ne bądź o nie czy -
nie nie wstrę tów, by ta ko we otrzy ma li, np. na so bot nie (17 ma ja br.) uro czy sto ści be ne dyk -
tyń skie za pro sze nia otrzy ma li Ry szard Du de k12 i Zo fia So ba kie wi cz13.
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KW MO w Kra ko wie zre zy gno wał z pozyskania. Zob. AIPN Kr, 0142, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na WUSW
Kra ków, No wy Sącz, Tar nów, Kar ta EO-4/62 do ty czą ca Ber nar da Bia łec kie go; C. Ku ta, op.�cit., s. 298. 

b W ory�gi�na�le�pa.
8 Ta de usz Gór ski, dłu go let ni czło nek za rzą du kra kow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia PAX. Zob. C. Ku ta,

op.�cit., s. 298. 
9 Ka zi mierz Ka nia, dzia łacz kra kow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia PAX. TW ps. „Bru tus”. Zob. C. Ku -

ta, op.�cit., s. 287–288. 
10 Ry szard Re iff (1923–2007), praw nik. Pod czas II woj ny świa to wej współ pra co wał z Bo le sła wem Pia sec -

kim w Kon fe de ra cji Na ro du. W la tach 1944–1946 wię zio ny w ZSRR. Po po wro cie zwią za ny z ty go dni kiem
„Dziś i Jutro”, a w la tach 1950–1953 re dak tor na czel ny „Sło wa Po wszech ne go”. W la tach 1965–1969 po seł
IV ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał ja ko bez par tyj ny dzia łacz Sto wa rzy sze nia PAX z Okrę gu wy bor cze go
nr 52 w Iła wie. Uczest ni czył w pra cach sej mo wych ko mi sji: Pla nu Go spo dar cze go, Bu dże tu i Fi nan sów oraz
Wy mia ru Spra wie dli wo ści. Po seł VIII ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał ja ko bez par tyj ny dzia łacz Sto wa rzy -
sze nia PAX z Okrę gu wy bor cze go nr 57 w Sie dl cach. Uczest ni czył w pra cach sej mo wych ko mi sji: Spraw We -
wnętrz nych i Wy mia ru Spra wie dli wo ści oraz Nad zwy czaj nej do kon tro li re ali za cji po ro zu mień z Gdań ska,
Szcze ci na i Ja strzę bia. W la tach 1981–1982 czło nek Ra dy Pań stwa PRL. W la tach 1989–1991 se na tor. Uczest -
ni czył w pra cach se nac kich ko mi sji: Spraw Emi gra cji i Po la ków za Gra ni cą, Obro ny Na ro do wej oraz Kon sty -
tu cyj nej. W PRL roz pra co wy wa ny przez funk cjo na riu szy SB. Po zy ska ny ja ko TW ps. „Bliź ni”, „Ja cek”, „De -
ma gog”. A. Frisz ke, op.�cit., s. 339; C. Ku ta, op.�cit., s. 301–302; http://or ka.sejm.gov.pl/Ar chAl l2.nsf, 15 IX
2010 r.; http://www.se nat.gov.pl/arch.htm, 15 IX 2010 r. 

11 Brak bliż szych da nych.
12 Brak bliż szych da nych.
13 Brak bliż szych da nych.



W dniu 11 ma ja br. uro czy sto ści 70-l ecia uro dzin ob cho dzi Jan Do bra czyń ski 14. Z Kra -
ko wa w uro czy sto ściach tych wzię li udział: Mie czy sław Sta chu ra, Ka zi mierz Ka nia i ks. Al -
fons Schelt z15– mi sjo narz, re dak tor na czel ny „Na szej Prze szło ści”.

Ks. Al fons Scheltz ak tu al nie przy go to wu je spe cjal ne wy da nie „Na szej Prze szło ści” po -
świę co ne be ne dyk tyń skiej ro dzi nie mo no stycz nej. 

Za�da�nie:
W roz mo wie z de le ga ta mi na Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw czo -W ybo rcze pro szę

lan so wać kon cep cję, iż kie row nic two po win no być zin te gro wa ne, iż je go do tych cza so wy
skład za bez pie cza pra wi dło wą po li ty kę dzia ła nia Sto wa rzy sze nia. 

Uwa�gi�z od�by�te�go�spo�tka�nia:
Spo tka nie od by łem w miej scu pra cy TW po go dzi nach urzę do wa nia. Jak wy ni ka z prze -

bie gu spo tka nia, TW nie ma żad nych obiek cji co do współ pra cy. In for ma cje prze ka zu je bez
żad nych obiek cji czy skru pu łów. 

W trak cie spo tka nia miał miej sce po czę stu nek (ka wa, wo da mi ne ral na). „M-80” zwró cił
się z proś bą o przy spie sze nie wy da nia pasz por tu dla ob. Li dii Ja dwi gi Szy moń skie j16. Po -
in for mo wa łem, by w tej spra wie za in te re so wa na na pi sa ła po da nie do na czel ni ka Wydz[ia -
łu] Pasz por tów tut. ko men dy (dla kon spi ra cji TW), a ja po sta ram się o po zy tyw ną de cy zję.

Na stęp ne spo tka nie wy wo ła ne zo sta nie te le fo nicz nie.

Przed�się�wzię�cia:
1. Ko pię do nie sie nia prze ślę do Wydz[ia łu] II Dep[ar ta men tu] IV MSW, a dru gi eg zem -

plarz prze ka żę Sek cji 2 wm.
2. Treść do nie sie nia wy ko rzy sta na zo sta nie w mel dun kach w try bie ESE ZO.

Odb.�w 3 egz.� Za zgod ność:
Egz. nr 1 – t[ecz ka] pra cy ppłk J[ózef] Bielc

Egz. nr 2 – W[ydział] II Dep[ar ta men tu] IV
Egz.�nr�3 –�Sek�cja�2 wm.
Druk: EW

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�2,�k.�7–9,�ory�gi�nał,�mps.�
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c Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�ppłk.�Jó�ze�fa�Bie�la.
14 Jan Do bra czyń ski (1910–1994), pi sarz, gen. bryg. W 1932 r. ab sol went Wyż szej Szko ły Han dlo wej

w War sza wie. Żoł nierz w kam pa nii wrze śnio wej, ZWZ-AK, po wsta niec war szaw ski, po ka pi tu la cji osa dzo ny
w obo zie je niec kim. Po woj nie re dak tor m.in. „Sło wa Po wszech ne go”. Po seł I ka den cji Sej mu PRL, kan dy -
do wał z Okrę gu wy bor cze go nr 20 w Gnieź nie. Od czerw ca 1972 r. do lip ca 1983 r. czło nek Pre zy dium OK
FJN. Od wrze śnia do grud nia 1982 r. prze wod ni czą cy Ko mi sji Ini cju ją cej utwo rze nie Tym cza so wej Ra dy Kra -
jo wej PRON, a od grud nia 1982 r. do ma ja 1983 r. prze wod ni czą cy Tym cza so wej Ra dy Kra jo wej PRON. Od
ma ja 1983 r. do li sto pa da 1989 r. prze wod ni czą cy Ra dy Kra jo wej PRON. W la tach 1985–1989 po seł IX ka -
den cji Sej mu PRL, kan dy do wał z li sty kra jo wej. Kto�jest�kim�w Pol�sce�1984…, s. 166; Sejm�Pol�skiej�Rzecz�-
po�spo�li�tej�Lu�do�wej�IX�ka�den�cja..., s. 167; T. Moł da wa, op.�cit., s. 345; http://or ka.sejm.gov.pl/Ar chAl l2.nsf,
15 IX 2010 r. 

15 Brak bliż szych da nych.
16 Brak bliż szych da nych.



Nr 12

1980�paź�dzier�nik�19,�Kra�ków�–�No�tat�ka�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�SB�KW�MO�w Kra�ko�wie
ppłk.�Jó�ze�fa�Bie�la�spo�rzą�dzo�na�19�paź�dzier�ni�ka�1980�r.�z do�nie�sie�nia�taj�ne�go�współ�pra�cow�-
ni�ka�ps.�„M-80”

Źró dło: TW ps. „M-80” Kra ków, dnia 19 paź dzier ni ka 1980 r.
Przy jął: ppłk J[ózef] Biel Taj�ne spec. zna cze nia
Miej sce: rest[au ra cja] „Dniepr” Egz. nr [a]
Dnia 18 X [19]80 r.

bIn�for�ma�cja�ope�ra�cyj�na
(spi sa na ze słów taj ne go współ pra cow ni ka)

Przed trze ma dnia mi TW otrzy mał list od dr. Le ona Bro dow skie go1, ro ze sła ny do wszyst -
kich człon ków Za rzą du Głów ne go PAX. W li ście tym Bro dow ski po stu lu je, by na naj bliż -
szym ze bra niu Za rzą du Głów ne go do ko nać taj ne go gło so wa nia w od nie sie niu do skła du
pre zy dium. L[eon] Bro dow ski pro po nu je ja ko wa ru nek po zo sta nia w skła dzie pre zy dium
otrzy ma nie 50 proc. gło sów.

Oso ba Le ona Bro dow skie go, czło wie ka peł ne go ini cja tyw i nie prze my śla nych pro po zy -
cji, za słu gu je na szcze gól ną uwa gę. Ten że Bro dow ski po wy da rze niach w 1956 r. za pro po -
no wał Bo le sła wo wi Pia sec kie mu, by Sto wa rzy sze nie PAX roz dzie lić na dwie or ga ni za cje,
na cze le jed nej sta nął by B[ole sław] Pia sec ki, na dru giej on. We dług kon cep cji Bro dow skie -
go or ga ni za cje te re pre zen to wać mia ły dwie róż nią ce się od sie bie kon cep cje i mo de le poli -
tycz ne go dzia ła nia. W mia rę roz wo ju sy tu acji na stą pi ło by po now ne przy łą cze nie Sto wa rzy -
sze nia do te go odła mu, któ ry ob rał słusz niej szą kon cep cję dzia ła nia. Ta kie usta wie nia – wg
Bro dow skie go – da wa ło PAX sze ro kie po le ma new ru po li tycz ne go. Bo le sław Pia sec ki kon -
cep cję tę od rzu cił.

TW ps. „M-80” uwa ża, że przy czyn nie za do wo le nia wśród człon ków Za rzą du Głów ne -
go Sto wa rzy sze nia na le ży szu kać w fak cie, że Ry szard Re iff przed wal nym zgro ma dze niem,
któ re do ko na ło je go wy bo ru na prze wod ni czą ce go, obie cał nie tyl ko człon kom pre zy dium,
ale [tak że] eta to we mu ak ty wo wi cen tra li, że je że li zo sta nie wy bra ny prze wod ni czą cym, to
po zo sta ną na swo ich sta no wi skach. Tak się też sta ło. W skła dzie pre zy dium (15 osób)
reprezentowało centralę a teren tylko prze wod ni czą cy od dzia łu w Ka to wi cach po seł Jan
Wa le cze k2, a ostat nio tak że Jan Kró l3, któ ry ob jął sta no wi sko prze wod ni czą ce go kra kow -
skie go od dzia łu, ale do 29 IX [1980 r.] pra co wał w cen tra li.

Nie za do wo le nie z te go sta nu rze czy ma miej sce wśród te re no wych dzia ła czy – głów nie
prze wod ni czą cych od dzia łów. Dal szy za rzut do ty czy sta gna cji w PAX, co w sy tu acji, kie dy
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a W ory�gi�na�le�pu�ste�miej�sce.
b Na�le�wym�mar�gi�ne�sie�od�ręcz�nie�za�pi�sa�no:�ESE ZO [frag�ment�od�ręcz�nie�pod�kre�ślo�ny] nr 1710. Dn. 22 X

[19]80 r. 
1 Brak bliż szych da nych. 
2 Jan Wa le czek (ur. 1932 r.), w la tach 1976–1980 po seł VII ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał z Okrę gu

wy bor cze go nr 20 w Ka to wi cach. Uczest ni czył w pra cach sej mo wych ko mi sji: Oświa ty i Wy cho wa nia oraz
Zdro wia i Kul tu ry Fi zycz nej. Zob. http://or ka.sejm.gov.pl/Ar chAl l2.nsf, 15 IX 2010 r.

3 Brak bliż szych da nych.



wła dze pań stwo we ko kie tu ją pra wi cę ka to lic ką (Ma zo wiec ki4 i in ni), mo że do pro wa dzić do
ze pchnię cia Sto wa rzy sze nia na dal szy plan. Wie lu kie row ni ków od dzia łów wo je wódz kich
(Opo le, Wro cław, Kra ków) uwa ża, że do tych cza so wy skład pre zy dium (m[ię dzy] in ny mi
z uwa gi na po de szły wiek) nie jest w sta nie wy pra co wać wła ści we go pro gra mu dzia ła nia,
któ ry za pew ni wła ści wą ran gę w ży ciu po li tycz no -sp ołec znym kra ju, i wszyst ko spa da na
bar ki Re if fa.

W skła dzie do tych cza so we go pre zy dium naj bar dziej kon tro wer syj ne są po sta cie Hag ma -
je ra [Je rzego]5 i Rut kow skie go6. Pierw szy z uwa gi na po de szły wiek i al ko ho lizm, dru gi
jako dy rek tor ZZG nie prze ja wia żad nej ak tyw no ści.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją gło sy, iż na le ży pod jąć pró by prze kształ ce nia Sto wa rzy -
sze nia w Stron nic two PAX.

Opi nia wła sna TW, że na wet ewen tu al ne zmia ny w skła dzie pre zy dium nie zmie nią pro -
fi lu po li tycz ne go Sto wa rzy sze nia.

W dniu 29 wrze śnia w kra kow skim od dzia le PAX na stą pi ła zmia na na sta no wi sku prze -
wod ni czą ce go. Do tych cza so wy prze wod ni czą cy Mie czy sław Sta chu ra ob jął sta no wi sko
kie row ni ka biu ra po sel skie go PAX. Ry szard Re iff obie cał tak że Sta chu rze do dat ko we sta -
no wi sko re dak to ra jed ne go z cza so pism.

No wym prze wod ni czą cym od dzia łu w Kra ko wie zo stał Jan Król, któ ry uprzed nio był
dyrek to rem Wy dzia łu Eko no micz ne go w cen tra li. Ry szard Re iff prze wi dy wał do Kra ko wa
ak tu al ne go prze wod ni czą ce go z Olsz ty na, któ ry nie wy ra ził zgo dy. Za su ge stią M[ie czy sła -
wa] Sta chu ry za de cy do wał, iż do Kra ko wa skie ro wa ny zo sta nie Jan Król, któ ry pra co wał
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4 Ta de usz Ma zo wiec ki (ur. 1927 r.), dzia łacz opo zy cyj ny w PRL, praw nik, po li tyk. W la tach 1949–1955
współ pra cow nik ty go dni ka „Dziś i Ju tro”, a póź niej Sto wa rzy sze nia PAX. W la tach 1950–1952 re dak tor na -
czel ny „Sło wa Po wszech ne go”, a w la tach 1953–1955 re dak tor na czel ny „Wro cław skie go Ty go dni ka Ka to li -
ków”. Ok. 1952 r. sta nął na cze le opo zy cji we wnątrz pak sow skiej, w 1955 r. usu nię ty wraz z in ny mi dzia ła cza -
mi z PAX. W 1956 r. współ or ga ni za tor Klu bu Okrą głe go Sto łu, a w paź dzier ni ku 1956 r. współ or ga ni za tor
Ogól no pol skie go Klu bu Po stę po wej In te li gen cji Ka to lic kiej. Współ twór ca i wie lo let ni dzia łacz Klu bu In te li -
gen cji Ka to lic kiej w War sza wie. W 1958 r. or ga ni za tor mie sięcz ni ka „Więź”, do 1981 r. re dak tor na czel ny.
W la tach 1961–1965 po seł III ka den cji Sej mu PRL, kan dy do wał ja ko bez par tyj ny z Okrę gu wy bor cze go nr 8
we Wro cła wiu. W la tach 1965–1969 po seł IV ka den cji Sej mu PRL, a w la tach 1969–1972 po seł V ka den cji
Sej mu PRL. Dzia łacz NSZZ „So li dar ność”, je den z do rad ców Le cha Wa łę sy. Od 1981 r. p.o. re dak to ra na czel -
ne go „Ty go dni ka So li dar ność”. Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go in ter no wa ny do 1982 r. W 1988 r. do rad -
ca ko mi te tu straj ko we go w Stocz ni Gdań skiej. W 1989 r. uczest nik roz mów przy Okrą głym Sto le. Od sierp -
nia 1989 r. do grud nia 1990 r. pre mier PRL. W la tach 1991–1994 współ twór ca i prze wod ni czą cy Unii
De mo kra tycz nej, a w la tach 1994–1995 prze wod ni czą cy Unii Wol no ści. W la tach 1991–1993 po seł I ka den -
cji Sej mu RP, kan dy do wał z Okrę gu wy bor cze go nr 18 w Po zna niu z li sty wy bor czej Unii De mo kra tycz nej.
W la tach 1993–1997 po seł II ka den cji Sej mu RP, kan dy do wał z Okrę gu wy bor cze go nr 35 w Po zna niu z li sty
wy bor czej Unii De mo kra tycz nej. W la tach 1992–1995 spe cjal ny wy słan nik Ko mi sji Praw Czło wie ka ONZ
do b. Ju go sła wii. W la tach 1997–2001 po seł III ka den cji Sej mu RP, kan dy do wał z Okrę gu wy bor cze go
nr 21 w Kra ko wie z li sty wy bor czej Unii Wol no ści. T. Moł da wa, op.�cit., s. 393; K.A. Pasz kie wicz, Par�tie
i koali�cje� III� Rzecz�po�spo�li�tej, Wro cław 2000, s. 133–135, 146–148; A. Frisz ke, op.� cit., s. 606; http://or -
ka.sejm.gov.pl/Ar chAl l2.nsf, 15 IX 2010 r.

5 Jerzy Hagmajer (1913–1998), chirurg, żołnierz AK, działacz PAX. Aresztowany w 1934 r. po zamachu
na ministra Pierackiego i osadzony w Berezie Kartuskiej w listopadzie 1934 r. W la tach 1935–1939 działacz
Ruchu Narodowo-Radykalnego. W 1939 r. ukończył Wydział Lekarski na UW, we wrześniu 1939 r. podczas
obrony Warszawy był zastępcą komendanta szpitala. W czasie okupacji został działaczem Konfederacji
Narodu, a później zastępcą komendanta głównego KN Bolesława Piaseckiego. W okresie od 1941 do 1942 był
więźniem Pawiaka, powstaniec warszawski. Po zakończeniu II wojny światowej był w 1945 r. współzałoży-
cielem tygodnika „Dziś i Jutro” i Stowarzyszenia PAX. Poseł na Sejm PRL kadencji: III, IV, V, VI. Więcej zob.
Marzec�1968�w�dokumentach�MSW, t. 2: Kronika�wydarzeń, cz. I, Warszawa 2009, s. 392.

6 Brak bliż szych da nych.



w prze szło ści w Kra ko wie. Tu ukoń czył Aka de mię Eko no micz ną, pod jął na stęp nie stu dia
filo zo ficz ne na UJ, któ re prze rwał w związ ku z przej ściem do pra cy w cen tra li PAX. Tam
począt ko wo kie ro wał Cen tral nym Ośrod kiem Szko le nia Kadr, a na stęp nie [peł nił funk cję]
kie row ni ka Wy dzia łu Eko no micz ne go ZG PAX.

TW „M-80” oce nia go ja ko czło wie ka lo jal ne go.

Za�da�nie:
Prze ka za łem zgod nie z szy fro gra mem, su ge ru jąc pu blicz ne prze ciw sta wie nie się wnio -

sko wi [Le ona] Bro dow skie go. Oso bi ście od nio słem wra że nie, że „M-80” ma pew ne obiek -
cje co do proś by, ja ką skie ro wa łem pod je go ad re sem. Nie ule ga jed nak wąt pli wo ści, że
opo wie się za li nią R[yszar da] Re if fa.

Uwa�gi�z od�by�te�go�spo�tka�nia:
Z uwa gi na sta tus TW roz mo wie nada łem cha rak ter to wa rzy ski. Po zwo li ło to na uzy ska -

nie in for ma cji za war tych w do nie sie niu. Na proś bę TW prze sze dłem na for mę „per ty”.
Za cho wa nie TW bar dzo spo koj ne, od nio słem wra że nie, że re la cje je go by ły bar dzo

szcze re. Nie ukry wał kry ty ki, któ ra na sku tek de cy zji władz mi ni ma li zo wa ła po zy cję PAX,
np. sys te ma tycz ne zmniej sza nie na kła du „Sło wa Po wszech ne go”, któ re przed la ty wy cho -
dzi ło w na kła dzie ok. 180 tys., a ak tu al nie wy no si 68 tys. 

Spo tka nie mia ło miej sce w re stau ra cji „Dniepr”, gdzie na ce le kon sump cyj ne wy da łem
kwo tę 320 zł (4 kie lisz ki ko nia ku, 2 ka wy, 2 bu tel ki wo dy mi ne ral nej).

Z „M-80” uzgod ni łem, że po po wro cie z War sza wy (przy pusz czal nie 24 lub 25 bm.)
skon tak tu je się te le fo nicz nie.

Przed�się�wzię�cia:
1. Treść do nie sie nia wy ko rzy stać w mel dun ku do Wy dzia łu II De par ta men tu IV MSW,

a na stęp nie ko pię do nie sie nia prze ka żę do te go.
2. Treść do nie sie nia wy ko rzy stać w try bie ESE�ZO.
3. Ko pię do nie sie nia wy ko rzy sty wać do spra wy obiek to wej krypt. „Dzia ła cze”.

ppłk J[ózef] Bielc

Odb.�w 3 egz.
Egz. nr 1 – t[ecz ka] pra cy
Egz. nr 2 – W[ydział] II Dep[ar ta men tu] IV
Egz.�nr�3 –�sp[ra wa] „Dzia�ła�cze”
Druk: EW

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�2,�k.�12–14,�ory�gi�nał,�mps.�
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c Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�ppłk.�Jó�ze�fa�Bie�la.



Nr 13

1981�sty�czeń�26,�Kra�ków�–�Do�nie�sie�nie�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka�ps.�„M-80”�z 26�stycz�nia
1981�r.�spi�sa�ne�przez�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�SB�KW�MO�w Kra�ko�wie�ppłk.�Jó�ze�fa�Bie�la

Źró dło: TW ps. „M-80” Kra ków, dnia 26 stycz nia 1981 r.
Przy jął: ppłk J[ózef] Biel Taj�ne�spec. zna cze nia
Miej sce: miesz ka nie TW Egz. nr [a]
Dnia 23 I [19]81 r.

bDo�nie�sie�nie
(spi sa ne ze słów taj ne go współ pra cow ni ka)

W śro do wi sku dzia ła czy PAX – szcze gól nie szcze bla cen tral ne go – tu i ów dzie od zy wa -
ją się kry tycz ne gło sy pod ad re sem prze wod ni czą ce go Sto wa rzy sze nia R[yszar da] Re if fa, że
roz pra wił się zbyt ostro z Prze ta kie wi czem1 i Hag majerem. We dług tych opi nii spra wę ich
odej ścia moż na było za ła twić spo koj nie już rok temu. Ra dy kal ne zmia ny, ja kie prze pro wa -
dził R[yszard] Reiff, przy pi su je się du cho wi od no wy, w ja ki ak tu al ny prze wod ni czą cy mu -
siał się włą czyć.

Wo kół PAX ma miej sce wie le bez za sad nych mi tów (na le ży się li czyć, że bę dą one na ra -
stać) na te mat for mu ły po li tycz nej Sto wa rzy sze nia. Zda niem taj ne go współ pra cow ni ka nie
na stą pią zmia ny w for mu le po li tycz nej PAX – R[yszard] Re iff jest bo wiem zbyt wy traw -
nym po li ty kiem, by pod jąć nie bez piecz ny za kręt w dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia. Nie spo -
sób jed nak po mi nąć fak tu, że wszy scy człon ko wie PAX zgło si li ak ces do NSZZ „So li dar -
ność”, mo że to w wie lu przy pad kach mieć de cy du ją cy wpływ na ich po sta wę. W Kra ko wie
prze wod ni czą cym Ko ła NSZZ przy Od dzia le Wo je wódz kim zo stał B[er nard] Bia łec ki2.
Pra cow ni ków PAX zbul wer so wa ła wia do mość, że An drzej Gwiaz da3 i Adam Mich ni k4

repre zen to wa li opi nię, że pak sow ców na le ży wy klu czyć z „So li dar no ści”.
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a W ory�gi�na�le�pu�ste�miej�sce.
b W le�wym�gór�nym�ro�gu�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�płk.�Jó�ze�fa�Bie�la�od�ręcz�na�ad�no�ta�-

cja: Za pozn[ać] tow. płk. St[efa�na] Go łę biow skie go, 28 I 1981 r.
1 Zygmunt Przetakiewicz (1932–2005), dziennikarz, działacz społeczny. Członek Ruchu Narodowo-

Radykalnego, a od 1935 r. szef Wydziału Bojowego, następnie od 1937 r. szef Narodowej Organizacji Bojowej
„Życie i Śmierć dla Na rodu”. W czasie II wojny światowej żołnierz PSZ na Zachodzie, m.in. w latach
1944–1945 w 1. DPanc. Od listopada 1945 r. związany ze środowiskiem tygodnika „Dziś i Jut ro”. Redaktor,
zastępca redaktora naczelnego, redaktor naczelny „Słowa Powszechnego”, kie row nik Wydziału Prasy i Pro pa -
gandy, wiceprzewodniczący i członek ZG Stowarzyszenia PAX. Według zapisów ewidencji operacyjnej SB
26 I 1973 r. miał zostać zarejestrowany na wniosek dyrektora Departamentu IV MSW pod nr 34413 jako TW
ps. „Dziennikarz”. 22 I 1990 r. został usunięty z czynnej sieci agenturalnej przez Wydział VI DOKPP MSW.
Zob.  Marzec�1968�w�dokumentach..., t. 2, cz. I, s. 700–701.    

2 Brak bliż szych da nych. 
3 An drzej Gwiaz da (ur. 1935 r.), dzia łacz opo zy cyj ny w PRL. W la tach 1940–1946 na ze sła niu w Ka zach -

sta nie. Po po wro cie do Pol ski stu dent na Po li tech ni ce Gdań skiej, któ rą ukoń czył w 1973 r. W mar cu 1968 r.
uczest nik pro te stów stu denc kich na Po li tech ni ce Gdań skiej. Od 29 IV 1978 r. współ or ga ni za tor i dzia łacz Ko -
mi te tu Za ło ży ciel skie go Wol nych Związ ków Za wo do wych Wy brze ża. W 1980 r. ini cja tor straj ku ro bot ni cze go
w „El mo dzie”, na stęp nie czło nek pre zy dium Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go w Stocz ni Gdań skiej
im. Le ni na. Je den ze współ twór ców 21 po stu la tów. Uczest nik ro ko wań z przed sta wi cie la mi rzą du PRL. Od
kwiet nia 1981 r. po zo sta wał w opo zy cji do prze wod ni czą ce go NSZZ „So li dar ność” – Le cha Wa łę sy. 13 XII
1981 r. in ter no wa ny w Strze bie lin ku, a póź niej na Bia ło łę ce. W związ ku ze zmia ną przez komunistyczne 



W śro do wi sku dzia ła czy PAX sy tu ację w Pol sce oce nia się ja ko bar dzo kry tycz ną, któ ra
szcze gól nie ostro wy stę pu je w trzech płasz czy znach:

– au ten tycz ne go kry zy su eko no micz ne go,
– kry zy su au to ry te tu wła dzy par tyj nej i rzą do wej, u pod staw któ re go le ża ła pry wa ta,
– kry zys[u] per spek tyw dla mło de go po ko le nia. 
No wy prze wod ni czą cy kra kow skie go od dzia łu PAX Jan Król za miesz kał wraz z ro dzi ną

w bu dyn ku PAX w Kra ko wie przy ul. [...]. Po przyj ściu do Kra ko wa pod jął bar dzo ak tyw -
ne dzia ła nia. Roz po czął od zło że nia kur tu azyj nych wi zyt I se kre ta rzo wi KK PZPR tow.
K[ry sty nowi] Dą bro wie5 oraz dy rek to ro wi ds. wy znań Urzę du Mia sta. God nym od no to wa -
nia jest opi nia, ja ką wy ra ził o nim TW: „Jest to czło wiek lo jal ny, ale trze ba pa mię tać, że na -
le ży do mło de go po ko le nia, po nad to moc no jest za an ga żo wa ny w od no wę i w nią wie rzy”.

Spra wa mia no wa nia Ma zo wiec kie go re dak to rem na czel nym pe rio dy ku pt. „So li dar ność”
wy wo ła ła wie le za in te re so wań wśród dzia ła czy PAX. Jest to rze czą zro zu mia łą z uwa gi na
ro do wód T[ade usza] Ma zo wiec kie go – był dzia ła czem PAX i re dak to rem na czel nym
„W[ro cław skie go] T[ygodnika] K[ato li ków]”. We dług krą żą cych opi nii kontr kan dy da tem
był An drzej Mi cew ski (tak że dzia łacz PAX), któ ry prze grał ry wa li za cję, po nie waż zapro po -
no wał kie row nic twu KKP NSZZ „So li dar ność”, iż sam do bie rze so bie współ pra cow ni ków.
KKP nie wy ra zi ła zgo dy na tę pro po zy cję. Za T[ade uszem] Ma zo wiec kim prze ma wiał
ponad to ar gu ment, że od sierp nia ub.r. za an ga żo wa ny był bez po śred nio w wy da rze nia na
Wy brze żu.

T[ade usz] Ma zo wiec ki po sia da ogrom ne do świad cze nie po li tycz ne. Jest uzna wa nym
dzien ni ka rzem i pu bli cy stą. Nie ule ga naj mniej szej wąt pli wo ści, że dą żył bę dzie do ob ję cia
li de ro wa nia w „So li dar no ści”. Zda niem TW po mo cy udzie lą mu za gra nicz ne ośrod ki sy jo -
ni stycz ne, z uwa gi na ży dow skie po cho dze nie T[ade usza] Ma zo wiec kie go.

Wra ca jąc do A[ndrze ja] Mi cew skie go, ma on zo stać re dak to rem ty go dni ka, któ ry ma wy -
da wać epi sko pat.
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władze sta tu su za trzy ma nia A. Gwiaz da od 23 XII 1982 r. osa dzo ny był w aresz cie przy ul. Ra ko wiec kiej
w War sza wie. Nie wy ra ził zgo dy na za prze sta nie dzia łal no ści opo zy cyj nej oraz wy jazd za gra ni cę. Na pod sta -
wie ogło szo nej amne stii w lip cu 1984 r. wy szedł na wol ność. Kry tyk po ro zu mień przy Okrą głym Sto le. Od -
zna czo ny Or de rem Or ła Bia łe go. Zob. Z. Pu żań ska, An�drzej�Gwiaz�da [w:] Opo�zy�cja�w PRL.�Słow�nik�bio�gra�-
ficz�ny�1956–1989, t. 1, red. J. Skó rzyń ski, War sza wa 2000, s. 115–117.

4 Adam Mich nik (ur. 1946 r.), dzia łacz opo zy cyj ny w PRL, dzien ni karz. Pod czas stu diów na Uni wer sy te -
cie War szaw skim wie lo krot nie za wie sza ny w pra wach stu den ta za udział lub or ga ni zo wa nie stu denc kich pro -
te stów. W mar cu 1968 r. re le go wa ny ze stu diów za sprzeciw prze ciw ko zdję ciu Dzia�dówAda ma Mic kie wi cza
ze sce ny Te atru Na ro do we go. W 1969 r. po raz pierw szy ska za ny na trzy la ta wię zie nia za dzia łal ność an ty -
pań stwo wą. Po wyj ściu z wię zie nia w 1970 r. ro bot nik w Za kła dach im. R. Luk sem burg. W 1975 r. sy gna ta -
riusz Li stu 59 ad re so wa ne go do Sej mu PRL. Współ twór ca KOR. Współ twór ca i działacz NSZZ „So li dar ność”
na Ma zow szu. 13 XII 1981 r. in ter no wa ny na Bia ło łę ce. Zwol nio ny z aresz tu po ogło sze niu amne stii w lip cu
1984 r. W lu tym 1985 r. po now nie aresz to wa ny i ska za ny na trzy la ta wię zie nia za dzia  łal ność na rzecz Tym -
cza so wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej. Po opusz cze niu wię zie nia w 1986 r. prze niósł się do Gdań ska, gdzie zo -
stał jed nym z naj bliż szych współ pra cow ni ków Le cha Wa łę sy, a w grud niu 1988 r. człon kiem Ko mi te tu Oby -
wa tel skie go przy Prze wod ni czą cym NSZZ „So li dar ność”. W 1989 r. uczest nik roz mów i usta leń przy
Okrą głym Sto le. Re dak tor na czel ny „Ga ze ty Wy bor czej”. Zob. J. Skó rzyń ski, Adam�Mich�nik [w:] Opo�zy�cja
w PRL..., t. 1, s. 234–237; M. Kar now ski, P. Za rem ba, Ko�niec�świa�ta�Re�dak�to�ra, „New swe ek” 2005, nr 17,
s. 24–30. 

5 Kry styn Dą bro wa (ur. 1934 r.), dzia łacz ko mu ni stycz ny. Od 12 V 1972 r. do 13 IV 1973 r. za stęp ca kie row -
ni ka Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go KC PZPR. Od 13 IV 1973 r. do 8 III 1977 r. I za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu
Orga ni za cyj ne go KC PZPR. Od 8 III 1977 r. do 25 II 1980 r. kie row nik Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go KC PZPR.
Od 23 II 1980 r. do 26 X 1982 r. I se kre tarz Komitetu Krakowskiego PZPR. Zob. J. Wiel gosz, op.�cit., s. 61.



Uwa�gi�z od�by�te�go�spo�tka�nia:
Zgod nie z przy ję tą tak ty ką TW nie przy dzie lam za dań. Ma ją one miej sce tyl ko w szcze -

gól nych przy pad kach. Prze ka za ne przez TW in for ma cje po sia da ją war tość ope ra cyj ną.
Świad czą tak że o więk szym za ufa niu TW do Służb[y] Bez pie czeń stwa.

Przed�się�wzię�cia:
1. Ko pię do nie sie nia prze ślę do Wydz[ia łu] II Dep[ar ta men tu] IV MSW oraz do Sek cji 2 wm.
2. Treść do nie sie nia wy ko rzy sta na zo sta nie w try bie ESE ZO.

Odb.�w 3 egz.
Egz. nr 1 – t[ecz ka] pra cy TW ppłk J[ózef] Bielc

Egz. nr 2 – W[ydział] II Dep[ar ta men tu] IV MSW
Egz.�nr�3 –�Sek�cja�2 wm.
Druk: EW/125

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�2,�k.�15–16,�ory�gi�nał,�mps.
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c Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�ppłk.�Jó�ze�fa�Bie�la.



Nr 14

1984�kwie�cień�10,�Kra�ków�–�Cha�rak�te�ry�sty�ka�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka�ps.�„M-80”�spo�-
rzą�dzo�na�przez�in�spek�to�ra�Sek�cji�2 Wy�dzia�łu�IV�SB�WUSW�w Kra�ko�wie�młod�sze�go�cho�rą�że�-
go�An�drze�ja�Ra�ka�

Kra ków, dnia 10 kwiet nia 1984 r.
Taj ne spec. zna�cze�nia

Egz. po je dyn czy

aCha�rak�te�ry�sty�ka
dot. taj ne go współ pra cow ni ka ps. „M-80”

TW ps. „M-80”, nr rej. 9978, zo stał po zy ska ny z po bu dek pa trio tycz nych dnia 26 II 1980 r.
ja ko fi nał pro wa dzo ne go z nim od 1972 r. dia lo gu po li tycz no -op er acy jn ego. Ce lem po zy -
ska nia by ło kon tro lo wa nie sy tu acji w Sto wa rzy sze niu PAX, a w szcze gól no ści w je go kra -
kow skim od dzia le, a tak że za bez pie cze nie kon tak tów i ich in wi gi la cja na li nii PA X– ep isko -
pat. TW miał tak że moż li wo ści re ali za cji za dań na szcze blu cen tral nym Sto wa rzy sze nia.

TW był dłu go let nim człon kiem Za rzą du Sto wa rzy sze nia PAX i prze wod ni czą cym
O[ddzia łu] W[oje wódz kie go] PAX w Kra ko wie. Zaj mo wał się tak że ak tyw nie pra cą spo -
łecz ną i po li tycz ną ja ko rad ny oraz po seł do Sej mu PRL.

W sto sun ku do władz był lo jal ny, ro zu mie ją cy ko niecz ność pro wa dze nia dia lo gu z SB,
po przez któ ry Służ ba [Bez pie czeń stwa] od dzia ły wa ła na pro fil pro gra mo wy cen tra li Sto wa -
rzy sze nia i kra kow skie go od dzia łu.

W okre sie 1982–1984 wy łą czył się z czyn nej dzia łal no ści po li tycz nej w Sto wa rzy sze niu,
przyj mu jąc po sta wę wy cze ki wa nia na roz wój wy pad ków. Ak tyw ność swą ogra ni czył je dy -
nie do spraw zwią za nych z peł nie niem funk cji po sła. Od su nię cie się TW od spraw or ga ni -
za cyj nych i me ry to rycz nych PAX na le ży wią zać z po li ty ką by łe go prze wod ni czą ce go PAX
R[yszar da] Re if fa, któ ry wy klu czył wy mie nio ne go ze ści słe go kie row nic twa or ga ni za cji,
po zba wia jąc wpły wu na pro fil pro gra mo wy cen tra li i od dzia łu.

Ze wzglę du na wiek i stan zdro wia TW no si się obec nie z za mia rem przej ścia na eme ry -
tu rę i po wy ga śnię ciu je go man da tu po sel skie go cał ko wi te go wy łą cze nia się z ży cia spo -
łecz no -p ol ityc zn ego i or ga ni za cyj ne go.

1 egz. Insp[ek tor] Wydz[ia łu] IV Sek[cji] 2
mł. chor. A[ndrzej] Rak�b1

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�3,�k.�40,�ory�gi�nał,�mps.�

Paweł�Skorut

364

D
O
K
U
M
EN

T
Y a W le�wym�gór�nym�ro�gu�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja:�12 IV [19]84 [r.], obok�nie�czy�tel�ny�pod�pis�funk�cjo�na�riu�sza. 

b Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�mł.�chor.�An�drze�ja�Ra�ka.�
1 An drzej Rak (ur. 1954 r.). Awan se: mł. chor. MO od 27 IX 1982 r.; chor. MO od 23 IX 1985 r.; ppor. MO

od 24 VI 1986 r. Prze bieg służ by: od 16 III 1980 r. młod szy in spek tor Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie;
od 1 III 1981 r. in spek tor Wy dzia łu IV SB KW MO w Kra ko wie; 8 IX 1985 r. za li czo ny w nie eta to wy stan
słu cha czy SB ASW w Pia secz nie; 4 VII 1986 r. od wo ła ny i skie ro wa ny do dys po zy cji sze fa WUSW w Kra -
ko wie; od 16 I 1987 r. star szy in spek tor Wy dzia łu IV WUSW w Kra ko wie; od 1 VIII 1987 r. star szy in spek -
tor Gru py IV SB DUSW Kra ków -Kr ow odrza; 30 VI 1988 r. prze nie sio ny do dys po zy cji sze fa WUSW
w Ostro łę ce; od 1 VIII 1988 r. star szy in spek tor Gru py IV RUSW w Ostro wi Ma zo wiec kiej; od 1 IX 1989 r.
star szy in spek tor Wy dzia łu V RUSW w Sta lo wej Wo li; 31 I 1989 r. zwol nio ny z re sor tu. Zob. C. Ku ta, op.�cit.,
s. 448.



Nr 15

1984�sierpień�17,�Kra�ków�– Prośba�in�spek�to�ra�Sek�cji�2 Wy�dzia�łu�IV�SB�WUSW�w Kra�ko�wie
młod�sze�go� cho�rą�że�go�An�drze�ja�Ra�ka do� na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� IV� SB�WUSW�w Kra�ko�wie
o wy�eli�mi�no�wa�nie�z czyn�nej�sie�ci�agen�tu�ralnej�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka�ps.�„M-80”

„Za�twier�dzam”ab Kra ków, dnia 17 sierp nia 1984 r.
Taj ne spec. zna�cze�nia

Egz. po je dyn czy

Na�czel�nik�Wy�dzia�łu�IV
w miej scu

Ra port
dot. eli mi na cji TW ps. „M-80”

Pro szę o udzie le nie zgo dy na do ko na nie eli mi na cji z czyn nej służ by sie ci agen tu ral nej
TW ps. „M-80”, nr ew. 9978. Wy mie nio ny od 1982 r. wy łą czył się z czyn nej dzia łal no ści
w kon tro lo wa nym przez nas śro do wi sku, ogra ni cza jąc swo ją ak tyw ność je dy nie do pra cy
w ko mi sjach sej mo wych. Ze wzglę du na wiek oraz stan zdro wia, ukła dy per so nal ne w cen -
tra li PAX unie moż li wia ją ce w dal szej per spek ty wie pod trzy ma nie ak tu al ne go sta nu, TW
no si się obec nie z za mia rem przej ścia na eme ry tu rę i po wy ga śnię ciu je go man da tu po sel -
skie go cał ko wi te go wy łą cze nia się z ży cia spo łecz no -p ol ityc zn ego i or ga ni za cyj ne go. 

Po nie waż TW izo lu je się od dzia łal no ści w Sto wa rzy sze niu PAX i utra cił moż li wość
kon tro li [i] kształ to wa nia re ali zo wa ne go przez cen tra lę i od dział wo je wódz ki pro gra mu,
pro szę o wy ra żenie zgo dy na do ko na nie eli mi na cji z czyn nej służ by agen tu ral nej i zło że nie
ma te ria łów do ar chi wum tut. Wy dzia łu „C”. Okres prze cho wy wa nia ma te ria łów 5 lat.

1 egz. 
Insp[ek tor] Wydz[ia łu] IV Sek[cji] 2

Mł. chor. A[ndrzej] Rak�c

Źró�dło:�AIPN�Kr,�009/2780,�t.�3,�k.�41,�ory�gi�nał,�mps.
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a Czę�ścio�wo�nie�czy�tel�na�pro�sto�kąt�na�pie�częć:�Za stęp ca na czel ni ka [...] WUSW w Kra ko wie mjr [...] Wal -
de mar Chmu rzyń ski.

b Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�mjr.�Wal�de�ma�ra�Chmu�rzyń�skie�go.�
c Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis�mł.�chor.�An�drze�ja�Ra�ka.




