
H
  Jan Paweł II 

wyjeżdża z rezydencji 

kard. Stefana Wyszyńskiego 

przy ul. Miodowej 17/19, 

2 czerwca 1979 roku; 

zdjęcie wykonane 

w ramach sprawy 

obiektowej „Lato-79”
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„Habemus Papam” –  te 
słynne  słowa, wypo-
wiedziane 16 paździer-
nika 1978 roku przez 

kardynała Pericle Feliciego z balkonu 
Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, 
obwieszczały światu wybór pierwsze-
go Polaka na Stolicy Piotrowej. Jed-
nocześnie były zapowiedzią wielkich 
przemian w historii Polski.
Już sama decyzja kardynałów zgro-

madzonych w Watykanie wzbudziła 
w polskim społeczeństwie ogromną 
radość  i poruszenie, wielkie zaś za-
skoczenie oraz niemal strach w krę-
gu władz PRL. Zdawano sobie sprawę 
z faktu, że wizyta papieża Polaka w oj-
czyźnie stała się nieunikniona, a pol-
skie władze były na nią zupełnie nie-
przygotowane. Początkowo rządząca 
wtedy ekipa Edwarda Gierka starała 
się odwlec ją w czasie, proponując jako 
termin rok 1982 – przy okazji sześć-
setlecia istnienia klasztoru na Jasnej 
Górze. Upór strony kościelnej i oba-
wa przed reakcjami polskich katolików 
sprawiły jednak, że wyrażono zgodę, 
aby pielgrzymka doszła do skutku już 
w roku 1979. Ostatecznie po niemal 
trzech miesiącach negocjacji ustalono, 
że papież będzie gościł w Polsce od 
2 do 10 czerwca 1979 roku. Tak też się 

stało, a Jan Paweł II odwiedził w tym 
czasie Warszawę, Gniezno, Częstocho-
wę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, 
Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ.
Obsługa wizyty  papieża  była  naj-

większą jak dotąd operacją logistycz-
ną  tego  typu w  powojennej  Polsce. 
15 marca 1979 roku powołano sztab 
akcji o kryptonimie „Lato-79” – jak na-
zwano zabezpieczenie operacyjne piel-
grzymki Jana Pawła II. Szefem sztabu 
został wiceminister wpraw wewnętrz-
nych gen. Bogusław Stachura. Najważ-

niejszym zadaniem operacji „Lato-79” 
stało się „rozwijanie działań operacyj-
no-rozpoznawczych i profi laktyczno-
-neutralizujących wobec grup i środo-
wisk kontrolowanych przez MO i SB”, 
a dopiero w dalszej kolejności zapew-
nienie bezpieczeństwa papieżowi. Pracą 
operacyjną kierował Departament IV 
MSW,  który wykorzystał  najaktyw-
niejszych  tajnych  współpracowni-
ków do penetracji środowisk związa-
nych z Kościołem w celu wybadania 

PAPIEŻ W OBIEKTYWIE 
BEZPIEKI
radosław Morawski

Służba Bezpieczeństwa bacznie obserwowała trzy kolejne pielgrzymki Jana Pawła II 

do Polski. Zachowały się tysiące zdjęć wykonanych z ukrycia przez esbeków.



  Jan Paweł II w asyście ochrony i milicji przed bramą wjazdową 
do rezydencji prymasa Polski w Warszawie, 2 czerwca 1979 roku; 
zdjęcie wykonane w ramach sprawy obiektowej „Lato-79”

 Jan Paweł II w asyście ochrony i milicji przed bramą wjazdową 
do rezydencji prymasa Polski w Warszawie, 2 czerwca 1979 roku; 
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  Wierni na błoniach Parku Kultury 
(Łęgi Dębińskie, obecnie Park Jana Pawła II) 
w Poznaniu podczas odprawianej przez 
Jana Pawła II mszy św. beatyfi kacyjnej 
m. Urszuli Ledóchowskiej, 
20 czerwca 1983 roku
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nastrojów  społecznych  przed  piel-
grzymką i w jej trakcie.
Mimo dezinformacji społeczeństwa, 

propagandy ideologicznej w mediach 
i prób odwracania uwagi od pielgrzym-
ki – a także niszczenia kart wstępu do 
sektorów przeznaczonych dla pielgrzy-
mów – na spotkaniach z papieżem po-
jawiły się tłumy wiernych. Zdawano 
sobie sprawę z tego, że mimo rozmiesz-
czenia w tłumie funkcjonariuszy i agen-
tów może dojść do manifestowania wro-
gich wobec władzy opinii, których nie 
da się wyeliminować za pomocą działań 
prewencyjnych. Zastosowano więc na 
szeroką skalę nowoczesne środki tech-
niki operacyjnej. Pielgrzymów śledzi-
ło bacznie  trzydzieści kamer  telewi-
zyjnych, a na miejscach mszy i trasach 
przejazdu Jana Pawła II rozmieszczono 
wiele punktów zakrytych, skąd z ukry-
cia robiono zdjęcia pielgrzymom, do-
kumentowano wykonywane przez nich 
gesty oraz treść rozwijanych transpa-
rentów. Później fotografi e te mogły być 
wykorzystane jako dowody w sprawach 
przeciw osobom jawnie manifestują-
cym swoje niezadowolenie z sytuacji 
w Polsce.

O masowości  tak  tworzonej doku-
mentacji świadczy fakt, że do dziś za-
chowało się co najmniej kilka  tysię-
cy wykonanych w  ten sposób zdjęć. 
Z samego punktu zakrytego kryptonim 
„Kopuła” – umiejscowionego na pię-
trze w szpitalu przy ulicy Miodowej 18, 
naprzeciwko bramy wjazdowej do sie-
dziby arcybiskupów warszawskich – 
pochodzi 3380 zdjęć znajdujących się 
w archiwum IPN. Na fotografi ach tych, 
wykonanych w dniu przyjazdu papieża 
do stolicy, widać osoby wchodzące do 
siedziby prymasa Stefana Wyszyńskie-
go lub wychodzące z niej, gromadzą-
cych się przed bramą wiernych i dzia-
łania kościelnych służb porządkowych. 
Sam Jan Paweł II widoczny jest na kil-
kudziesięciu zdjęciach, sfotografowa-
ny w momentach przyjazdu i wyjazdu 
przez bramę. Zdjęcia te zostały zrobione 
w bardzo krótkim odstępie czasu, oglą-
da się je jak serię stopklatek w fi lmie. 
Bardzo dokładnie fotografowane były 
osoby podchodzące do Jana Pawła II 
i rozmawiające z nim. Może to wyni-
kać z faktu, że władze obawiały się nie-
kontrolowanego przekazania papieżowi 

jakiejś korespondencji czy petycji, co 
najłatwiej było uczynić podczas takich 
właśnie spontanicznych spotkań na tere-
nie kościelnym. Charakterystyczny jest 
moment, w którym Jan Paweł II wyjeż-
dża z bramy. Widać, że fotograf utrwa-
lający to wydarzenie ukrył się za jakąś 
przeszkodą w pomieszczeniu punktu 
zakrytego – wskazują na to zaciemnie-
nia na bokach kilku fotografi i. Najpraw-
dopodobniej autor zdjęć obawiał się, że 
zostanie zauważony i zdemaskowany.
Oprócz przytoczonych wyżej przy-

kładów fotografi i z punktu zakrytego, 
wykonywano  również  zdjęcia  z  ru-
chomych punktów zakrytych, umiesz-
czanych najczęściej w samochodach. 
Część fotografi i zrobiono pod tak zwa-
ną legendą. Metoda ta polegała na tym, 
że wywiadowca SB robił zdjęcia jaw-
nie, podając się za dziennikarza lub 
fotoreportera gazety. Zdjęcia wyko-
nane w ten sposób powstały m.in. na 
terenie Warszawy, Krakowa, Często-
chowy i Wadowic. Większość poka-
zywała tłumy pielgrzymów na mszach 
i trasach przejazdów papieża – obrazy 



  Transparenty 
Solidarności 
i NZS z tekstami 
poświęconymi 
ks. Jerzemu 
Popiełuszce na płocie 
ogrodzenia kościoła 
św. Stanisława 
Kostki, tuż przed 
nawiedzeniem grobu 
kapelana Solidarności 
przez Jana Pawła II, 
Warszawa, 14 czerwca 
1987 roku; zdjęcie 
wykonane w ramach 
sprawy obiektowej 
„Zorza II”

  Pielgrzymi na ulicach Warszawy 
trzymający transparenty Solidarności, 
14 czerwca 1987 roku; zdjęcie wykonane 
w ramach sprawy obiektowej „Zorza II”
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jakże inne od tych z transmisji  tele-
wizyjnych, gdzie kadrowano głównie 
postać Jana Pawła II i ołtarz.
Następna pielgrzymka Ojca Święte-

go miała się odbyć w 1982 roku, we 
wspomniane  sześćsetlecie  istnienia 
klasztoru na  Jasnej Górze. Niestety, 
trwający stan wojenny sprawił, że wła-
dze zgodziły się na wizytę Jana Paw-
ła II dopiero w roku następnym.
Miała być ona dowodem postępują-

cej w kraju normalizacji. Pielgrzymka 
trwała od 16 do 23 czerwca 1983 roku 
i  objęła:  Warszawę,  Niepokalanów, 
Częstochowę, Poznań, Katowice, Wroc-
ław, Górę Świętej Anny, Kraków i Za-
kopane. Tym razem sprawa obiektowa 

zabezpieczenia wizyty papieża 
otrzymała kryptonim „Zorza”. 
Władze, bogatsze w doświad-
czenia z pierwszej pielgrzym-
ki, zdecydowały się na wiele 
działań  prewencyjnych,  po-
legających  na  aresztowaniu 
bądź odizolowaniu od udziału 
w spotkaniach z Janem Paw-
łem II wielu działaczy Soli-
darności.  Ingerowały  rów-
nież w liczbę wejściówek do 
sektorów dla pielgrzymów. 
Działania te na niewiele jed-
nak się zdały. Zdjęcia wyko-
nane przez funkcjonariuszy 
Biura „B” znów pokazują 

tłumy wiernych na mszach papie-
skich. Wśród pielgrzymów widoczne 
są liczne transparenty i fl agi z hasłem 
„Solidarność” lub inne napisy, najczęś-
ciej nazwy miast stylizowane na cha-
rakterystyczne logo zdelegalizowanego 
związku zawodowego. Najczęstszym 
motywem na fotografi ach są setki rąk 
wzniesionych w geście zwycięstwa.
Zachowało się kilkaset zdjęć opera-

cyjnych z drugiej pielgrzymki. Doku-
mentują one wizyty papieża w Warsza-
wie, Częstochowie i Poznaniu. Wiele 
z tych fotografi i było dołączanych do 
sprawozdań z operacji „Zorza”, część 
trafi ała do analiz i opracowań do wyż-
szych szkół ofi cerskich MSW.
Ostatnia w czasach PRL pielgrzymka 

Jana Pawła II do Polski miała miejsce 
od 8 do 14 czerwca 1987 roku. Papież 
odwiedził wówczas: Warszawę, Lub-
lin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdy-

nię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź. Tak-
że w przypadku tej wizyty nie obyło 
się bez zgrzytów. Władze długo nie 
chciały  umieścić w  programie  piel-
grzymki Gdańska, obawiając się soli-
darnościowych konotacji tego miejsca. 
Sprawa obiektowa zabezpieczenia wi-
zyty otrzymała kryptonim „Zorza II” 
i opierała się na podobnych działaniach 
operacyjnych jak w operacji „Zorza” 
z  roku  1983. Nowością  był  –  prze-
prowadzany przed pielgrzymką przez 
agentów SB – kompleksowy przegląd 
kazań we wszystkich parafi ach w kraju. 
Również tematyka zdjęć operacyjnych 
jest podobna jak w przypadku analo-
gicznych fotografi i z drugiej pielgrzym-
ki. Na ponad 760 fotografi ach z pobytu 
papieża w Warszawie widzimy tłumy 
ludzi z transparentami Solidarności. Na 
kilku zdjęciach można dostrzec trans-
parenty zawieszone na płocie otacza-
jącym kościół  św.  Stanisława Kost-
ki. Hasła nawiązują do pochowanego 
na terenie tej parafi i księdza Jerzego 
Popiełuszki, którego grób nawiedził 
wówczas Jan Paweł II. Zachowało się 
również kilkadziesiąt zdjęć z mszy od-
prawianej przez papieża w Gdańsku-
-Zaspie, w tym zdjęcia demonstracji, 
która uformowała się po uroczystości.
Wszystkie fotografi e operacyjne wy-

konane przez Służbę Bezpieczeństwa 
w trakcie pielgrzymek papieskich do 
Polski miały służyć udokumentowa-
niu wrogich antypaństwowych dzia-
łań wiernych przeciwko władzy „ludo-
wej” i wyeliminowaniu takich postaw 
w przyszłości. Mimowolnie po latach 
stały się świadectwem wiary i patrio-
tyzmu milionów Polaków, manifestu-
jących chęć zmian ustrojowych, któ-
rych początek nastąpił w roku 1989. 
Fotografi e te musiały robić wrażenie 
na kierownikach poszczególnych ko-
mórek MSW. Ich raporty i sprawozda-
nia z przeprowadzenia poszczególnych 
operacji – poza wymienieniem kilku-
nastu mało znaczących sukcesów – nie 
tryskały optymizmem.

Radosław Morawski – pracownik Sekcji 
Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej Biura 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN




