
Woj�ciech�Ku�ja�wa

Spra�wa�kryp�to�nim�„Pal�lo�ty�ni”.
Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�
wo�bec�war�szaw�skie�go�

dusz�pa�ster�stwa�prawników
(1960–1965)

Względ ne i krót ko trwa łe zła go dze nie ży cia spo łecz no -p ol ityc zn ego za po cząt ko wa -
ne w 1956 r. zak ty wi zo wa ło śro do wi ska in te li gen cji ka to lic kiej. Ukształ to wa ły
się wów czas róż no rod ne for my dzia łal no ści ka to li ków świec kich. Nie zwy kłe za -

nie po ko je nie władz ko mu ni stycz nych wzbu dza ły dusz pa ster stwa za wo do we, któ re we dług
wi ce dy rek to ra De par ta men tu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ppłk. Sta ni sła wa
Moraw skie go by ły jed nym z istot nych „ele men tów pro gra mu współ cze snej dzia łal no ści
Ko ścio ła”, a tak że „in stru men tem od zy ski wa nia przez kler utra co nych wpły wów etycz no -
-m ora lnych oraz po li tycz nych na ma sy wier nych”1. 

Rów nież pra cow ni cy wy mia ru spra wie dli wo ści, sku pie ni w mniej lub bar dziej for mal -
nych gre miach, za po cząt ko wa li re li gij ne spo tka nia2. W 1957 r. pod ję ła dzia łal ność war szaw -
ska gru pa praw ni ków -k at ol ików, zło żo na w zde cy do wa nej więk szo ści z ad wo ka tów oraz nie -
licz nych sę dziów, m.in. udzie la li się w niej me ce na si: Fe liks Ma li szew ski, Bo gu mił Bud ka,
Wa cław Bit ner, Wa cław Reyn del, Lu dwik Szczer biń ski, Ju liusz Po mor ski, An to ni na Gra -
bow ska, Prze my sław Kło sie wicz, Sta ni sław Szo nert, oraz sę dzio wie: Teo do zja Ko tec ka, Lu -
cjan Wit kow ski, Bo le sław Do brzań ski3. Or ga ni za cją kon fe ren cji zaj mo wał się przede
wszyst kim Fe liks Ma li szew ski, któ ry bez po śred nio kon tak to wał się ze spra wu ją cy mi opie kę
nad dusz pa ster stwem praw ni ków w War sza wie księ dzem Wła dy sła wem Pa da czem oraz

1 A. Du dek, Pań�stwo�i Ko�ściół�w Pol�sce�1945–1970, Kra ków 1995, s. 131; AIPN, 01283/363, Pi smo wi -
ce dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk. Sta ni sła wa Mo raw skie go do za stęp ców ko men dan tów KW MO i KM
MO, War sza wa, 27 II 1961 r., b.p.

2 Szcze gól nie ak tyw ną ka te chi za cję praw ni ków pro wa dził ks. Ste fan Mar szow ski, or ga ni zu jąc na uki po -
cząt ko wo w ko ścio łach w Kra ko wie, a na stęp nie w ska li ca łe go kra ju. W ma ju 1960 r. pry mas Ste fan Wy szyń -
ski przy słał mu pi sem ne po dzię ko wa nie za pra cę wśród kra kow skich praw ni ków. AIPN, 01283/363, In for ma -
cja na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Kra ko wie ppłk. Ja na Gib skie go do ty czą ca dusz pa ster stwa
sta no wo -z aw od ow ego, Kra ków, 5 IV 1962 r., b.p.

3 AIPN, 0236/447, t. 3, Ana li za sy tu acji po li tycz nej i prze ja wów an ty so cja li stycz nej dzia łal no ści nie któ -
rych ele men tów w ad wo ka tu rze opra co wa na przez za stęp cę na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW
ppłk. Ste fa na Mi ko łaj skie go i star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rze go
Ko ściu czu ka, War sza wa, 25 II 1960 r., k. 77; AIPN, 0208/2079, t. 1, cz. I, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych
do spra wy ob ser wa cji ope ra cyj nej krypt. „Pal lo ty ni” opra co wa ny przez ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III
K MO m.st. War sza wy sierż. Sta ni sła wa Sty kow skie go, War sza wa, 13 XI 1963 r., k. 14.
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bisku pem Je rzym Mo dze lew skim. Me ce nas Ma li szew ski in for mo wał po zo stałe osoby o ter mi -
nach spo tkań, od by wa ją cych się po cząt ko wo nie re gu lar nie, naj czę ściej w ko ście le św. An ny,
rza dziej w ko ściołach wi zy tek i św. Ja ku ba. Do pie ro pod czas piel grzym ki praw ni ków na
Jasną Gó rę w li sto pa dzie 1957 r. usta lo no sta ły ter min na trze ci pią tek każ de go mie sią ca
w ko ście le św. An ny4. Nie zwy kłe zna cze nie dla praw ni ków mia ły tak że or ga ni zo wa ne każ -
de go ro ku uro czy sto ści opłat ko we z pry ma sem Ste fa nem Wy szyń skim oraz kil ku dnio we dni
sku pie nia pro wa dzo ne przez pal lo ty nów w Otwoc ku5. Pod czas kon fe ren cji po dej mo wa no
tema ty przede wszyst kim re li gij ne i spo łecz ne (np. udział praw ni ków w po stę po wa niach roz -
wo do wych), lecz na wet one dla wła dzy by ły prze ja wem an ty sys te mo wej po sta wy6.

Wy jąt ko wym wy da rze niem w dusz pa ster skiej dzia łal no ści praw ni ków by ła I Piel grzym -
ka Praw ni ków -K at ol ików na Ja sną Gó rę w dniu 3 li sto pa da 1957 r.7 Or ga ni za cją piel grzym -
ki zaj mo wa ły się ko mi te ty do spraw zjaz du, two rzo ne w więk szych mia stach (pierw szy po -
wstał w Kra ko wie) i skła da ją ce się z przed sta wi cie li du cho wień stwa oraz śro do wi ska
praw ni cze go8. Za da niem ich by ło przede wszyst kim upo wszech nia nie pro gra mu zjaz du,
infor mo wa nie o moż li wo ściach prze jaz du i noc le gach, a tak że zbie ra nie szcze gó ło wych

4 AIPN, 0208/2079, t. 1, cz. II, Do nie sie nie TW „Lo lek” dla star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III
K MO m.st. War sza wy kpt. Wła dy sła wa Czy ża, War sza wa, 14 IX 1962 r., k. 81–82.

5 Służ ba Bez pie czeń stwa w ce lu po zy ska nia da nych per so nal nych uczest ni ków spo tkań na ło ży ła na za kon
obo wią zek dys cy pli ny mel dun ko wej. W lip cu 1962 r. du chow nym ode bra no 19 po miesz czeń do bu do wa nych
w 1957 r. do sie dzi by za ko nu, prze zna cza jąc je na ośro dek zdro wia MRN w Otwoc ku. Za kon ni cy nie za prze -
sta li or ga ni zo wa nia sta no wych re ko lek cji, acz kol wiek ogra ni cze nie wa run ków lo ka lo wych przy czy ni ło się do
zmniej sze nia licz by ich uczest ni ków. Ibidem, Do nie sie nie TW „Frie se” dla ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu
I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka, War sza wa, 8 II 1960 r., k. 42; AIPN, 0201/256, t. 1, Cha -
rak te ry sty ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Re fe ra tu KP MO ds. SB w Otwoc ku por. Bo le sła wa Droż dża do -
ty czą ca za gad nie nia kle ru świec kie go i za kon ne go na te re nie mia sta i po wia tu otwoc kie go, Otwock, 20 XII
1962 r., k. 21, 24.

6 Ana lo gicz ne te ma ty po dej mo wa no tak że pod czas piel grzym ki praw ni ków na Ja sną Gó rę w 1957 r. Ofi -
cer ope ra cyj ny Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rzy Ko ściu czuk ra por to wał, że „mia ła ona wy raź ny
cha rak ter zjaz du po li tycz ne go. W wy gło szo nych re fe ra tach po ru szo no ca ły sze reg aspek tów spo łecz no -p oli -
tyc znych obo wią zu ją ce go usta wo daw stwa, któ re po zo sta ją w ko li zji z re li gią ka to lic ką, np. sprze ci wia nie się
usta wie o prze ry wa niu cią ży, usta wie pra wa ro dzin ne go”. AIPN, 01283/369, In for ma cja ofi ce ra ope ra cyj ne go
Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka do ty czą ca piel grzym ki praw ni ków -k at ol ików na
dzień 3 XI 1957 r., War sza wa, 21 XI 1957 r., b.p.

7 Por. Je rzy Ko ściu czuk in for mo wał, iż ce lem piel grzym ki mia ło być „na wią za nie łącz no ści z Epi sko pa -
tem oraz omó wie nie w gro nie za wo do wym naj ak tu al niej szych za gad nień i pro ble mów”. Ibi�dem, In for ma cja
ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka do ty czą ca zjaz du praw ni -
ków -k at ol ików w li sto pa dzie 1957 r. w Czę sto cho wie, War sza wa, 1957 r., b.p. W po dob nym to nie do no sił KO
„Gó ral”, któ ry z po le ce nia SB wziął udział w piel grzym ce. Zjazd ten je go zda niem za po cząt ko wać miał or ga -
ni zo wa nie się ak ty wu in te lek tu ali stów ka to lic kich. AIPN, 00225/83, t. 8, Do nie sie nie KO „Gó ral” przy ję te
przez star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. Wal de ma ra Woł piu ka, War sza -
wa, 15 X 1957 r., k. 8; ibi�dem, Do nie sie nie KO „Gó ral” przy ję te przez star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy -
dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. Wal de ma ra Woł piu ka, War sza wa, 5 XI 1957 r., k. 15–19. 

8 W związ ku z or ga ni zo wa ną piel grzym ką praw ni ków na Ja sną Gó rę 20 IX 1957 r. w pi śmie do wszyst -
kich KW i KM MO na czel nik Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW za le cił „wy ko rzy stać sieć in for ma cyj ną re -
kru tu ją cą się spo śród praw ni ków, któ rej za da niem by ło by wej ście w skład ko mi te tów i bra nie udzia łu w sa -
mym zjeź dzie”. AIPN, 01283/363, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW ppłk. Sta ni sła wa
Mo raw skie go do KW i KM MO do ty czą ce pla no wa nej piel grzym ki praw ni ków na Ja sną Gó rę, War sza wa,
20 IX 1957 r., b.p. Po za koń cze niu piel grzym ki SB po przez agen tu rę sta ra ła się uzy skać da ne osób bio rą cych
w niej udział, aby – jak po da wał por. Je rzy Ko ściu czuk – prze ka zać je „do KW PZPR w ce lu usta le nia na tej
pod sta wie przez po szcze gól ne KW PZPR uczest ni ków piel grzym ki człon ków par tii, w związ ku z obec nie od -
by wa ją cą się we ry fi ka cją”. AIPN, 01283/369, In for ma cja ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III
MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka do ty czą ca piel grzym ki, War sza wa, 21 XI 1957 r., b.p.
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danych o licz bie osób wy bie ra ją cych się do Czę sto cho wy. W War sza wie po wstał Ko mi tet
Ogól no pol ski Piel grzym ki Praw ni ków Ka to li ków, na cze le któ re go sta nął ksiądz Wła dy sław
Pa da cz9. W sto li cy or ga ni za cją piel grzym ki z ra mie nia pa le stry zaj mo wa li się głów nie Bo -
gu mił Bud ka, Fe liks Ma li szew ski oraz woź ny Cze sław Po dol ski, któ ry na ich proś bę pro wa -
dził li sty kan dy da tów. Z War sza wy wy ru szy ły czte ry au to ka ry, znacz na część praw ni ków
zde cy do wa ła się jed nak na po dróż ko le ją 10. Na bo żeń stwo ce le bro wał pry mas Ste fan
Wyszyń ski, któ ry wy gło sił ka za nie pt.: Praw da – Spra wie dli wość – Su mie nie 11. Na stęp nie
od czy ta no trzy re fe ra ty – dru gim pre le gen tem był me ce nas Bo gu mił Bud ka, któ ry za pre zen -
to wał te mat „Ety ka i mo ral ność praw ni ków -k at ol ików w dzi siej szej rze czy wi sto ści”12. Pod -
czas piel grzym ki usta lo no, że w każ dej die ce zji ja ko kon ty nu acja zjaz du ma ją od by wać się
co mie sięcz ne kon fe ren cje, przy czym za wzór po sta wio no war szaw ską gru pę, któ ra już
wcze śniej z wła snej ini cja ty wy roz po czę ła ich or ga ni zo wa nie 13. W spo tka niu wzię  ło udział
kil ka ty się cy osób, Służba Bezpieczeństwa sza co wa ła 2–3 tys., na to miast „Ty go dnik Po -
wszech ny” pi sał o 4 tys. piel grzy mów zgro ma dzo nych na Ja snej Gó rze 14.

* * *

Od po ło wy 1958 r. rząd usztyw nił swo je sta no wi sko wo bec epi sko pa tu. Dzia łal ność apa -
ra tu bez pie czeń stwa ukie run ko wy wa ły Wy tycz ne w dzie dzi nie zwal cza nia wro giej dzia łal -
no ści kle ru i ak ty wu ka to lic kie go z 17 lip ca 1958 r.15, opracowane przez wicedyrektora

9 AIPN, 01283/369, In for ma cja ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko -
ściu czu ka do ty czą ca zjaz du w dniu 3 XI 1957 r., War sza wa, 1957 r., b.p.

10 Ibi�dem, Do nie sie nie TW „Frie se” przy ję te przez ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III
MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka do ty czą ce or ga ni za cji piel grzym ki, War sza wa, 8 X 1957 r., b.p. TW „Gó ral”
do no sił, że „naj licz niej szą gru pę sta no wi li praw ni cy z War sza wy (prze waż nie zresz tą ad wo ka ci), we dług da -
nych z punk tu in for ma cyj ne go miesz czą ce go się na te re nie klasz to ru, ilość praw ni ków z War sza wy by ła okre -
śla na na oko ło 800 osób, z te go 600 na zor ga ni zo wa nych kwa te rach, zaś oko ło 200 osób in dy wi du al nie”.
AIPN, 01283/363, Do nie sie nie TW „Gó ral” przy ję te przez star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO
m.st. War sza wy por. Wal de ma ra Woł piu ka, War sza wa, 5 XI 1957 r., b.p.

11 M.P. Ro ma niuk, Ży�cie,�twór�czość�i po�słu�ga�Ste�fa�na�Kar�dy�na�ła�Wy�szyń�skie�go�Pry�ma�sa�Ty�siąc�le�cia, t. 2:
1956–1965, War sza wa 1996, s. 112–113; por. Z ży�cia�ko�ściel�ne�go, „Rocz ni ki Teo lo gicz no -K an onic zne” 1958,
t. V, z. 2, s. 132.

12 Po zo sta łe re fe ra ty wy gło si li bi skup Zdzi sław Go liń ski – „Ety ka i mo ral ność a pra wo” oraz prof. Wła -
dy sław Wol ter z Kra ko wa – „Za gad nie nie ro dzi ny w wal ce z de mo ra li za cją mło dzie ży”. AIPN, 01283/363, In -
for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Byd gosz czy kpt. Hen ry ka Do jar skie go do ty czą ca piel -
grzym ki praw ni ków do Czę sto cho wy, Byd goszcz, 11 XI 1957 r., b.p.; Łub, Praw�ni�cy� na� Ja�snej� Gó�rze,
„Ty go dnik Po wszech ny” 1957, nr 45 (460), s. 1.

13 AIPN, 01283/363, Mel du nek za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Kra ko wie kpt. Zbi gnie wa
Fary ny, Kra ków, 19 XI 1957 r., b.p.

14 Ibi�dem, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW ppłk. Sta ni sła wa Mo raw skie go do ty -
czą ca prze bie gu piel grzym ki praw ni ków na Ja snej Gó rze, War sza wa, 5 XI 1957 r., b.p.; Łub, op.�cit., s. 1.

15 Przed SB po sta wio no m.in. za da nia: a) „ujaw nia nie, roz pra co wy wa nie i zwal cza nie dzia łal no ści go dzą -
cej w pod sta wy ustro jo we na sze go pań stwa, sprzecz nej z obo wią zu ją cy mi usta wa mi, upra wia nej przez wro gie
ele men ty spo śród kle ru świec kie go i za kon ne go, związ ki i or ga ni za cje ka to lic kie w for mach nie le gal nych, jak
i przy wy ko rzy sta niu le gal nych form or ga ni za cyj nych; b) ujaw nia nie, prze ciw dzia ła nie dzia łal no ści kle ru na ru -
sza ją cej obo wią zek praw no -p ublic zny, po le ga ją cej na nie prze strze ga niu za rzą dzeń ad mi ni stra cyj nych i zmie -
rza ją cej do in ge ren cji w pra cę in sty tu cji pań stwo wych oraz or ga ni za cji spo łecz nych; c) ob ser wa cja re ak cyj nych
ele men tów spo śród kle ru świec kie go i za kon ne go oraz świec kich dzia ła czy ka to lic kich dla zdo by wa nia in for -
ma cji o ich za mie rze niach, pla nach, for mach i me to dach dzia łal no ści spo łecz nej, ma ją cej na ce lu ide olo gicz ną
wal kę z so cja li zmem”. Do ku ment opu bli ko wa no w: Me�to�dy�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�wo�bec
ko�ścio�łów�i związ�ków�wy�zna�nio�wych�1945–1989, red. A. Dziu rok, War sza wa 2004, s. 211–217.

Sprawa kryptonim „Pallotyni”...

223

D
O
K
U
M
EN

T
Y



Wojciech�Kujawa

224

D
O
K
U
M
EN

T
Y

Pierwsza�strona�arkusza�rejestracyjnego�Lucjana�Witkowskiego�
z�akt�sprawy�kryptonim�„Pallotyni”�(AIPN,�0208/2079,�t.�2)
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Depar ta mentu III ppłk. Stanisława Morawskiego. Pod ję to wal kę o świec kość na ucza nia –
lik wi do wa no za ję cia z re li gii w szko łach, usu wa no krzy że z sal lek cyj nych, re zy gno wa no
z umiesz cza nia ocen z ka te che zy na świa dec twa ch16. Szko ły za kon ne pod da no dro bia zgo -
wym wi zy ta cjom, rozwiązano więk szość niż szych se mi na riów du chow ny ch17. Prze pro wa -
dzo no bru tal ną re wi zję w In sty tu cie Pry ma sow skim na Ja snej Gó rze 18. Pię trzo no trud no ści
w uzy ski wa niu zgo dy na wzno sze nie no wych bu dow li sa kral nych, za rów no ko ścio łów
(wstrzy ma nie zgo dy w 1959 r. na bu do wę świą ty ni w No wej Hu cie), jak i przy droż nych
krzy ży i ka pli cze k19. Roz po czę to po bór alum nów do woj ska 20. Za ini cjo wa no in te gra cję ak -
ty wu świec kie go, two rząc Sto wa rzy sze nie Ate istów i Wol no my śli cie li oraz To wa rzy stwo
Szko ły Świec kiej, re ak ty wo wa no ruch księ ży pa trio tó w21. W mar cu 1959 r. na mo cy za rzą -
dze nia mi ni stra fi nan sów za ini cjo wa no re pre syj ną po li ty kę po dat ko wą 22. Dzia ła niom tym
to wa rzy szy ła an ty ko ściel na kam pa nia pro pa gan do wa. Se kre tarz KC PZPR Je rzy Mo raw ski
pod czas po sie dze nia Ko mi sji Pra so wej przy KC 10 wrześ nia 1957 r. kon sta to wał, iż
„w spra wach re li gii kie ru je my się za sa dą swo bo dy wy zna nia i upra wia nia kul tu re li gij ne go.
Ale nie ozna cza to bier ne go przy glą da nia się ofen sy wie kle ry kal nej, to le ro wa nia nie to le ran -
cji. Nie znaj dą po par cia rów nież w ma sach wie rzą cych fak ty fa na ty zmu i ter ro ru mo ral ne -
go, sto so wa ne go przez fa na ty ków, je śli fak ty te bę dą wła ści wie i mą drze oświe tla ne”23.
Akcja przy bra ła tak sze ro ki za kres, że bi sku pi ze bra ni w 1958 r. na Kon fe ren cji Ple nar nej
Epi sko pa tu Pol ski na Ja snej Gó rze wy sto so wa li apel do Ra dy Mi ni strów sprze ci wia ją cy się
in sy nu acjom umiesz cza nym w pra sie 24.

Re stryk cyj na kam pa nia nie omi nę ła rzecz ja sna dusz pa sterstw za wo do wy ch25. Pod czas
wy stą pie nia na kra jo wej na ra dzie SB w paź dzier ni ku 1958 r. kie row nik Urzę du do spraw
Wy znań Je rzy Szta chel ski 26 za po wie dział, iż piel grzym ki sta no we bę dą zwal cza ne z ca łą

16 H. Ko nop ka, Re�li�gia� w szko�łach� Pol�ski� Lu�do�wej.� Spra�wa� na�ucza�nia� re�li�gii� w po�li�ty�ce� pań�stwa
(1944–1961), Bia ły stok 1997, s. 222–239; J. Ża ryn, Dzie�je�Ko�ścio�ła�ka�to�lic�kie�go�w Pol�sce�1944–1989, War -
sza wa 2003, s. 191–192. 

17 A. Me zglew ski, Nad�zór�pań�stwo�wy�nad�ka�to�lic�ki�mi�se�mi�na�ria�mi�du�chow�ny�mi�w okre�sie�Pol�ski�Lu�do�-
wej, „Stu dia z Pra wa Ka no nicz ne go” 2004, t. 7, s. 64–94; E. Jar moch, Sy�tu�acja�Ko�ścio�ła�ka�to�lic�kie�go�w Pol�-
sce� po�wo�jen�nej [w:] Sto�sun�ki� mię�dzy� wła�dzą� pań�stwo�wą� a Ko�ścio�łem� ka�to�lic�kim� w Pol�sce� po�wo�jen�nej
(1944–1989), red. W. Waż niew ski, Sie dl ce 1997, s. 51–53. 

18 A. Du dek, T. Mar szał kow ski, Wal�ka�z Ko�ścio�łem�1958–1966, „Więź” 1991, nr 4, s. 117–119.
19 A. Du dek, R. Gryz, Ko�mu�ni�ści�i Ko�ściół�w Pol�sce�(1945–1989), Kra ków 2003, s. 163–171; T. Gą sio -

row ski, Wal�ki�o no�wo�huc�ki�krzyż�w kwiet�niu�1960�r.�w do�ku�men�tach�Urzę�du�Bez�pie�czeń�stwa�Pu�blicz�ne�go�prze�-
cho�wy�wa�nych�w ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�w Kra�ko�wie [w:] No�wa�Hu�ta�–�mia�sto�wal�ki�i pra�cy,
red. R. Ter lec ki, M. La so ta, J. Sza rek, Kra ków 2002, s. 18–22. 

20 A. Le siń ski, Służ�ba�woj�sko�wa�kle�ry�ków�w PRL�1959–1980, Olsz tyn 1995, s. 32–35; E. Szu mie c-Zi eli ńska,
Kle�ry�cy�w mun�du�rach, „No we Pań stwo” 2003, nr 3 (333), s. 32–33; W. Frąt czak, Służ�ba�woj�sko�wa�alum�nów�die�-
ce�zji�wło�cław�skiej�ja�ko�for�ma�re�pre�sji�wo�bec�Ko�ścio�ła, „Ate neum Ka płań skie” 2005, t. 144, z. 1, s. 29–31.

21 K. Sta che wicz, Dzie�je�ru�chu�„księ�ży�pa�trio�tów”�w Pol�sce�Lu�do�wej, „Ethos” 1997, nr 37, s. 229–230;
A. Du dek, Pań�stwo�i Ko�ściół..., s. 58, 121–126.

22 Dat ki wier nych zo sta ły opo dat ko wa ne we dług sta wek tzw. IV gru py, w któ rej obo wią zy wa ła pro gre sja
po dat ko wa wy no szą ca 65 proc. A. Du dek, T. Mar szał kow ski, Wal�ka�z Ko�ścio�łem..., s. 135. 

23 A. Du dek, Pań�stwo�i Ko�ściół..., s. 59.
24 B. Fi jał kow ska, Par�tia�wo�bec�re�li�gii�i Ko�ścio�ła�w PRL, t. 2: 1956–1963, Olsz tyn 2000, s. 78.
25 Opra co wa ne przez epi sko pat w kwiet niu 1958 r. za sa dy dzia łal no ści dusz pa sterstw za wo do wych zo sta -

ły przez PZPR ode bra ne ja ko pró ba za wład nię cia ca łym ży ciem spo łecz nym pań stwa. Zob. A. Du dek, Pań�-
stwo�i Ko�ściół..., s. 54.

26 Je rzy Szta chel ski (1911–1975), dzia łacz ko mu ni stycz ny. Ab sol went USB w Wil nie, na czel nik Wy dzia -
łu Zdro wia w Wil nie (1939–1941), le karz w Ar mii Czer wo nej (1941–1943), ofi cer PSZ w ZSRR (1943–1944),
se kre tarz ge ne ral ny ZG ZPP (1944 r.), wo je wo da bia ło stoc ki (1944–1945), mi ni ster apro wi za cji i han dlu 
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bez względ no ścią, „wy cią ga ne bę dą kon se kwen cje od wszyst kich osób świec kich bio rą cych
udział w te go ro dza ju piel grzym kach, zwłasz cza w sto sun ku do sę dziów i pro ku ra to rów”27.
Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk Sta ni sław Mo raw ski pi smem z lu te go
1961 r. do wszyst kich KW MO i KM MO za le cał m.in.: przy spie sze nie kro ków zmie rza ją -
cych do prze cię cia wię zi za wo do wych z kle rem, usta le nie uczest ni ków dusz pa ster stwa sta -
no wo -zaw od ow ego i za ło że nie spraw ope ra cyj nych, za bez pie cze nie do pły wu in for ma cji,
ana li zo wa nie dzia łal no ści ak ty wu ka to lic kie go za rów no w miej scu pra cy, w ży ciu pry wat -
nym i spo łecz nym, usta le nie fak tów nie to le ran cji re li gij nej i w „sto sun ku do osób do pusz -
cza ją cych się tych wy kro czeń wy cią ganie sank cji zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi”,
prze pro wa dza nie roz mów ostrze gaw czych i „sto so wa nie okre ślo nych przed się wzięć ope ra -
cyj nych, któ re mia ły by na ce lu ob ni że nie po zy cji i zna cze nia kle ru w śro do wi skach za wo -
do wych”, in for mo wa nie in stan cji par tyj nych o oso bach za an ga żo wa nych w dzia łal ność
dusz pa ster ską 28. Zgod nie z wy tycz ny mi apa rat bez pie czeń stwa środ ka mi ope ra cyj ny mi
i ad mi ni stra cyj ny mi pod jął dzia ła nia re pre syj ne, np. w Kra ko wie za bro nio no or ga ni zo wa nia
na uk sta no wych, ja ko „nie tra dy cyj nej for my dzia łal no ści Ko ścio ła”29; w Ka to wi cach pi -
sem nie za ka za no spo tkań praw ni ków, zaś z opie ku ją cym się ni mi księ dzem Re mi giu szem
So bań skim prze pro wa dzo no roz mo wę ostrze gaw czą 30; w Kie lec kiem na ło żo no ka ry na 22
księ ży za nie za re je stro wa nie punk tów ka te che tycz nych, skłó ca no księ ży z ak ty wem ka to lic -
kim, roz pusz cza no fał szy we po gło ski 31; w Zgie rzu usu nię to ze sta no wi ska wi ce prze wod ni -
czą ce go Miejskiej Rady Narodowej adw. Sta ni sła wa Bo ru nia, wi ce dzie ka no wi de ka na tu
zgier skie go księ dzu Szcze pa no wi Rem bow skie mu ogra ni czo no moż li wość za ku pu ma te ria -
łów na bu do wę ko ścio ła 32. Sta ra no się rów nież skom pro mi to wać czo ło wych dzia ła czy
dusz pa ster stwa praw ni ków, np. w Wiel ko pol sce pla no wa no prze pro wa dzić przed się wzię cia
zmie rza ją ce do wy two rze nia wo kół Hen ry ka Jes se go, rad cy praw ne go ku rii bi sku piej w Gorzo -
wie Wiel ko pol skim i ku rii ar cy bi sku piej w Po zna niu, at mos fe ry nie uf no ści, m.in. po przez
roz po wszech nia nie in for ma cji, że nie cie szy się za ufa niem władz pań stwo wych i w związ -
ku z tym mo że mieć pro ble my z re ali zo wa niem za dań dla epi sko pa tu 33.

(1945–1947), pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Zdro wia (1947–1951), mi ni ster zdro wia (1951 r.), kie row -
nik Urzę du do spraw Wy znań (1956–1961), mi ni ster zdro wia i opie ki spo łecz nej (1961–1968), po seł do KRN,
na Sejm Usta wo daw czy i Sejm PRL (1944–1965, 1969–1972), czło nek PPR i PZPR (czło nek KC 1948–1968).

27 H. Do mi ni czak, Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�PRL�w wal�ce�z Ko�ścio�łem�ka�to�lic�kim�1944–1990�w świe�tle�do�-
ku�men�tów�MSW, War sza wa 2000, s. 169.

28 AIPN, 01283/363, Pi smo wi ce dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk. Sta ni sła wa Mo raw skie go do za -
stęp ców ko men dan tów KW MO i KM MO, War sza wa, 27 II 1961 r., b.p.

29 Ibi�dem, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Kra ko wie ppłk. Ja na Gib skie go do ty czą ca
duszpa ster stwa sta no wo -z aw od ow ego, Kra ków, 5 IV 1962 r., b.p.

30 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Katowicach mjr. Lu cja na Pi ku ły do ty -
czą ca dzia łal no ści dusz pa ster stwa sta no wo -z aw od ow ego, Ka to wi ce, 30 III 1962 r., b.p.

31 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO ds. SB woj. kie lec kie go ppłk. Mie czy sła wa Sta ni sław skie -
go do ty czą ca dusz pa ster stwa sta no wo -z aw od ow ego, Kiel ce, 2 IV 1962 r., b.p.

32 Ibi�dem, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu III K MO w Ło dzi mjr. Hen ry ka Za szkie wi cza do ty czą ca dzia -
łal no ści sta no wo -z aw od owej, Łódź, 30 III 1962 r., b.p.

33 Wy ko rzy sty wa no w tym ce lu m.in. pro ces, ja ki wy to czy ła se ra fit kom (za kon ni ce re pre zen to wał Hen ryk
Jes se) usu nię ta ze zgro ma dze nia w 1956 r. Ja dwi ga Li jew ska, do ma ga jąca się m.in. „od szko do wa nia” za dwu -
dzie sto let nią pra cę. W prze bieg po stę po wa nia od po cząt ku in ge ro wa ła SB, co wię cej, „dla stwo rze nia więk -
sze go efek tu i skom pro mi to wa nia za ko nu SS Se ra fi tek, spra wę tę wy ko rzy sta no w pra sie, w związ ku z tym
uka za ły się do bre ar ty ku ły w «Ga ze cie Po znań skiej» i w «Ku li sach» pt. «Wyj ście z klasz to ru» oraz w «Ar gu -
men tach» pt. «Lu ka w pra wie»”. W dniu 19 VIII 1961 r. Sąd Po wia to wy m. Po zna nia wy dał ko rzyst ny wy rok
dla Jadwigi Li jew skiej. Po wnie sie niu skar gi re wi zyj nej przez se ra fit ki, SB roz po czę ła dzia ła nia zmie rza ją ce
do utrzy ma nia wy ro ku w mo cy. Miał on bo wiem nie tyl ko skom pro mi to wać zgro ma dze nie, lecz  
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*  *  *

W grud niu 1960 r. Wy dział III Ko men dy MO m.st. War sza wy za ło żył spra wę obserwa-
cji op er acy jnej34 o kryp to ni mie „Pal lo ty ni” na gru pę praw ni ków -k at ol ików „prze ja wia ją cą
wro gą dzia łal ność prze ciw ko PRL”. Pro te sto wa li oni przede wszyst kim prze ciw ko pró bom
ogra ni cze nia uzy ska nych w 1956 r. ele men tów sa mo rzą du ad wo kac kie go 35. Ini cja to rem
wal ki o je go za cho wa nie był m.in. me ce nas Wa cław Bit ner, któ ry pod czas wy bo rów do
War szaw skiej Ra dy Ad wo kac kiej w 1959 r. pod jął sta ra nia wpro wa dze nia do władz pa le stry
lu dzi cie szą cych się po wszech nym sza cun kiem. Po mi mo dzia łań apa ra tu bez pie czeń stwa 36

w 24- os ob owym skła dzie WRA zna la zły się je dy nie dwie oso by z PZPR37. 
Śro do wi sko to by ło bacz nie ob ser wo wa ne przez Wy dział I De par ta men tu III MSW już

od Ogól no pol skiej Piel grzym ki Praw ni ków na Ja snej Gó rze w li sto pa dzie 1957 r. Wy ko rzy -

tak że uru cho mić la wi nę rosz czeń fi nan so wych oraz spo wo do wać ko lej ne wy stą pie nia za kon nic. AIPN,
01283/1299, No tat ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu K. Ol szew skie go do -
ty czą ca pro ce su Ja dwi gi Li jew skiej i se ra fi tek, Po znań, 22 XI 1961 r., b.p.

34 W latach sześćdziesiątych funkcjonariusze SB często stosowali nieprawidłową, starą nazwę kategorii
„spra wa ewidencyjno-obserwacyjna”, która obowiązywała do wprowadzenia Instrukcji nr 03/60 z dnia 2 VII
1960 r. o podstawowych środkach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa.

35 Usta wa z 19 XI 1956 r. wpro wa dzi ła m.in. in sty tu cję zjaz du ad wo ka tów, od da ła w rę ce pa le stry są dow -
nic two dys cy pli nar ne, okre śli ła ka den cję or ga nów sa mo rzą du na 3 la ta. W 1956 r. NRA uzy ska ła moż li wość
wy da wa nia „Biu le ty nu Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej”, prze kształ co ne go w mar cu na stęp ne go ro ku w „Pa le -
strę” – pi smo śro do wi ska ad wo kac kie go, na wią zu ją ce go ty tu łem do przed wo jen ne go pe rio dy ku wy da wa ne go
przez Ra dę Ad wo kac ką w War sza wie. Zor ga ni zo wa no wy bo ry do rad ad wo kac kich, a tak że w dniach 24–25 X
1959 r. I Zjazd Ad wo ka tu ry Pol skiej, pod czas któ re go wy bra no w taj nym gło so wa niu człon ków Na czel nej
Rady Ad wo kac kiej, Wyż szej Ko mi sji Dys cy pli nar nej i Ko mi sji Re wi zyj nej. Przy wró co no tak że do za wo du
wie lu ad wo ka tów, wy eli mi no wa nych na mo cy we ry fi ka cji z 1951 r. Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta -
men tu III mjr Sta ni sław Mi ko łaj ski okre ślał ich mia nem by łych dzia ła czy po li tycz nych, „któ rzy w prze szło -
ści w re ak cyj nych or ga ni za cjach po li tycz nych w róż nych for mach wal czy li z so cja li zmem”, na to miast „oży -
wie nie po li tycz ne re ak cyj nych ele men tów w ad wo ka tu rze wy ni ka ło z na dziei na dal szy roz wój sy tu acji
po li tycz nej w kie run ku po wro tu do re form ustro ju bur żu azyj ne go”. AIPN, 0236/447, t. 3, No tat ka za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu III mjr. Sta ni sła wa Mi ko łaj skie go, War sza wa, 20 V 1958 r., k. 15; zob.
M. Kal las, A. Li tyń ski, Hi�sto�ria�ustro�ju�i pra�wa�Pol�ski�Lu�do�wej, War sza wa 2000, s. 282; Od�re�dak�cji, „Pa le -
stra” 1957, nr 1, s. 3–4; F. Sa dur ski, I Zjazd�Ad�wo�ka�tu�ry, „Pa le stra” 1997, nr 9–10, s. 104–107; idem, Ad�wo�-
ka�tu�ra�pol�ska�w la�tach�1944–1988, „Pa le stra” 1988, nr 11–12, s. 96–99.

36 Star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. Wal de mar Woł piuk opra co wał kil -
ku na sto punk to wy „Plan przed się wzięć za bez pie cze nia śro do wi ska ad wo ka tu ry w związ ku z wy bo ra mi do Ra -
dy Ad wo kac kiej”, w któ rym po stu lo wał m.in. wy ko rzy sta nie ist nie ją cej sie ci agen tu ral nej, pod ję cie no wych
osób na kon takt, prze pro wa dza nie roz mów z ad wo ka ta mi – człon ka mi PZPR, prze pro wa dze nie roz mów pro -
fi lak tycz nych, per lu stra cję ko re spon den cji, wy ko rzy sta nie pod słu chów te le fo nicz nych, na gry wa nie sa mych
wy bo rów. AIPN, 0999/34, t. 8, Plan przed się wzięć za bez pie cze nia śro do wi ska ad wo ka tu ry w związ ku z wy -
bo ra mi do Ra dy Ad wo kac kiej opra co wa ny przez star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st.
War sza wy por. Wal de ma ra Woł piu ka, War sza wa, 7 II 1959 r., k. 327–330.

37 W. Chrza now ski, Pół�wie�ku�po�li�ty�ki.�Roz�mo�wa, War sza wa 1997, s. 276. Sa mo dziel ność śro do wi ska ad wo -
kac kie go nie od po wia da ła oczy wi ście re sor to wi spra wie dli wo ści, któ ry po wo li za czął przy go to wy wać pro jek ty
ak tów praw nych od cho dzą cych od paź dzier ni ko wej li be ra li za cji. Osta tecz nie usta wą z 19 XII 1963 r. znacz nie
ogra ni czo no sa mo rząd ad wo kac ki i roz sze rzo no nad zór Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści oraz zli kwi do wa no zjaz -
dy ad wo ka tu ry. F. Sa dur ski, Ad�wo�ka�tu�ra..., s. 98. War to za uwa żyć, że gru pa praw ni ków -k at ol ików po strze ga na
by ła przez SB ja ko je den z istot niej szych krę gów opo zy cyj nych wy stę pu ją cych wów czas w ad wo ka tu rze, zaś
denuncjacje sie ci agen tu ral nej tyl ko utwier dza ły apa rat re pre sji w tym prze ko na niu. KO „Gó ral” w do nie sie niu
z 1964 r., charakteryzując naj waż niej sze gru py opo zy cyj ne wo bec sta no wi ska Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści,
wy mie nił ad wo ka tów ka to lic kich, „orien tu ją cych się na Ko ło Po sel skie Znak i utrzy mu ją cych kon tak ty z przed -
sta wi cie la mi Ku rii Me tro po li tar nej”. AIPN, 00225/83, t. 10, Do nie sie nie KO „Gó ral” przy ję te przez kie row ni ka
Gru py II Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. An to nie go Fe li sia, War sza wa, 16 I 1964 r., k. 70–72.
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sty wa no wów czas in for ma cje uzy ski wa ne przede wszyst -
kim od sie ci agen tu ral nej, zwłasz cza od TW „Frie se”, rza -
dziej od współ pra cow ni ków dzia ła ją cych w śro do wi sku
ad wo kac kim, np. KO „Gó ral”. We wrze śniu 1960 r. Wy -
dział I De par ta men tu III MSW prze ka zał ma te ria ły agen tu -
ral ne Wy dzia ło wi III K MO m.st. War sza wy z za le ce niem
wsz czę cia spra wy ope ra cyj nej. Funk cjo na riu szem pro wa -
dzą cym zo stał kpt. Wła dy sław Czyż, jed nak że w sierp niu
1963 r. na wła sną proś bę prze niósł się on do De par ta men -
tu II MSW38. Spra wę krypt. „Pal lo ty ni” prze jął wów czas
sierż. Sta ni sław Sty kow ski.

Wa chlarz pla no wa nych tech nik ope ra cyj nych wo bec in -
wi gi lo wa nej gru py był dość sze ro ki: po zy ska nie od po wied -
nie go źró dła in for ma cji za rów no w śro do wi sku ad wo kac -
kim, jak i na te re nie sie dzi by za ko nu pal lo ty nów
w Otwoc ku, perlustracja ko re spon den cji, pod słu chy te le fo -
nicz ne, re je stro wa nie spo tkań z pry ma sem Wy szyń ski m39.
Wszyst kie ob cią ża ją ce ma te ria ły mia ły zo stać wy ko rzy sta -

ne do „kom pro mi ta cji i neu tra li zo wa nia naj bar dziej ak tyw nych or ga ni za to rów spo tkań”.
Przy kła dem kom bi na cji ope ra cyj nej zmie rza ją cej do roz bi cia śro do wi ska by ło roz po wszech -
nia nie pod ko niec lat pięć dzie sią tych, m.in. przez TW „Frie se”, nie praw dzi wej po gło ski, iż
Fe liks Ma li szew ski współ pra co wał z „bezpieką”.

Pod sta wo wym pro ble mem SB by ło po zy ska nie od po wied nie go źró dła in for ma cji.
Począt ko wo po sił ko wa no się do nie sie nia mi TW „Frie se” po zo sta ją ce go na kon tak cie
por. Je rze go Ko ściu czu ka z Wy dzia łu I De par ta men tu III,
jed nak że w 1961 r. in for ma tor zmie nił miej sce pra cy i za -
miesz ka nia, tra cąc tym sa mym moż li wość dal szej in wi gi -
la cji śro do wi ska ad wo kac kie go. Od te go mo men tu apa rat
bez pie czeń stwa po zo stał bez sta łe go do pły wu in for ma cji.
W sierp niu 1961 r. Wła dy sław Czyż za mie rzał po now ne
pod ję cie na kon takt by łe go współ pra cow ni ka ps. „Wła dy -
sław”, ale plan za koń czył się fia skiem z po wo du prze pro -
wadz ki TW do in ne go mia sta 40. Na stęp nie pró bo wa no
pozy skać ad wo ka ta Lu dwi ka Szczer biń skie go, wy ko rzy -
stu jąc w tym ce lu fakt je go roz łą ki z cór ką Wan dą, prze by -
wa ją cą od 1957 r. w Pa ry żu. W li sto pa dzie 1961 r. Wła dy -
sław Czyż, uwzględ nia jąc zło że nie przez Lu dwi ka
Szczer biń skie go wnio sku pasz por to we go, prze pro wa dził
z nim roz mo wy son du ją ce poświęcone ewen tu al nej współ -
pra cy. Po mi mo za pew nień mecenasa o przy chyl nym na -
sta wie niu do apa ra tu bez pie czeń stwa, za de kla ro wał wy co -

38 AIPN, 0327/22, Wnio sek star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy kpt. Wła -
dy sła wa Czy ża do I za stęp cy ko men dan ta MO ds. SB K MO m.st. War sza wy płk. Wi tol da Kasz ku ra o prze -
nie sie nie do pra cy w MSW, War sza wa, 10 VII 1963 r., k. 40.

39 W ak tach spra wy brak jest in for ma cji z pod słu chów te le fo nicz nych bądź kon tro li ko re spon den cji.
40 AIPN, 0208/2079, t. 1, cz. III, No tat ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War -

sza wy kpt. Wła dy sła wa Czy ża, War sza wa, 15 VIII 1961 r., k. 19.
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fa nie się z roz pra co wy wa ne go śro do wi ska, sta jąc się tym
sa mym bez war to ścio wym dla dal szych po czy nań „bez pie -
ki”41. Do pie ro 20 stycz nia 1962 r. po zy ska no TW „Ł”,
a w na stęp nym mie sią cu na wią za no po dłuż szej prze rwie
współ pra cę z KO „Brat”. Ostat nim, lecz nie zwy kle cen -
nym źró dłem in for ma cji, „za an ga żo wa nym” przez SB we
wrze śniu 1962 r., był TW „Lo lek”. Ilość źró deł in for ma cji
zo sta ła uzna na za wy star cza ją cą 42. Pro blem na to miast sta-
no wi ło „lep sze wy ko rzy sta nie po sia da nej sie ci, zwią za nie
jej z «bezpieką» i prze ła ma nie wewnętrz nych opo rów”43.

Pod ję te przez aparat represji dzia ła nia za czę ły przy no sić
efek ty już od po cząt ku lat sześć dzie sią tych. Zmniej szy ła się
ak tyw ność ka to lic kich praw ni ków. W kwiet niu 1962 r. kie -
row nik Gru py V Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy Ry -
szard Pa rol po in for mo wał wi ce dy rektora De par ta men tu III
MSW płk. Sta ni sła wa Mo raw skie go, że „na od cin ku praw -
ni ków za bez pie czo no od by wa ją ce się dla nich w ko ście le
św. An ny na uki, a w wy ni ku na sze go prze ciw dzia ła nia in ge -
ren cji kle ru w tym śro do wi sku spo wo do wa ło zwol nie nie z Wy dzia łu Zdro wia za trud nio ne go
tam na sta no wi sku rad cy ad wo ka ta kle ry kal ne go. Prze pro wa dzo no też roz mo wy z wie lo ma
in ny mi ad wo ka ta mi z ko ściel ne go ak ty wu praw ni cze go, skut kiem cze go za prze sta li dzia łal -
no ści kle ry kal nej”44. W po dob nym to nie kon sta to wał w grud niu 1964 r. za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW kpt. Wi told Mi ros: „Dość czę ste i sku pia ją ce w po przed -
nich la tach uczest ni ków ak cje ka to li ków (Mo dze lew ski, Szczer biń ski, Gru dziń ski, Bud ka,
Bit ner), w ro dza ju piel grzy mek do Czę sto cho wy, dni sku pie nia itp., w ro ku 1964 od by wa ły
się spo ra dycz nie i ogra ni cza ły do na uki w ko ście le św. An ny, przy czym bra ło w nich udział
za le d wie po kil ku ad wo ka tów w wie ku po nad 60 lat”45. W związ ku z ma le ją cą ak tyw no ścią
praw ni ków na po lu re li gij nym oraz co raz rzad szy mi spo tka nia mi, w lip cu 1965 r. ofi cer

41 Ibi�dem, t. 2, No tat ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy kpt. Wła dy sła -
wa Czy ża, War sza wa, 29 XI 1961 r., k. 67–69; ibi�dem, No tat ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III
K MO m.st. War sza wy kpt. Wła dy sła wa Czy ża, War sza wa, 17 I 1962 r., k. 70–71.

42 W li sto pa dzie 1963 r. sierż. Sta ni sław Sty kow ski pro po no wał wy ko rzy stać do dat ko wo TW „Le onard”
i KO „Zo sia”. Ibi�dem, t. 1, cz. I, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO
m.st. War sza wy sierż. Sta ni sła wa Sty kow skie go do spra wy ob ser wa cji ope ra cyj nej krypt. „Pal lo ty ni”, War sza -
wa, 13 XI 1963 r., k. 14–16. 

43 Kie row nik Gru py II Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. An to ni Fe liś tak cha rak te ry zo wał we
wrześ niu 1963 r. wy ko rzy sty wa ną w spra wie „Pal lo ty ni” sieć agen tu ral ną: „Moż li wo ści TW «Fr[i]ese» nie są
nam zna ne; moż li wo ści TW «Ł» są ogra ni czo ne, mi mo że zna sze reg ad wo ka tów ka to lic kich bio rą cych udział
w spo tka niach (sam był kil ka ra zy na spo tka niach św. An ny), m.in. Gra bow skie go, Grzan kow skie go. Mniej
zna Bud kę, Ma li szew skie go, Ko tec ką; TW «Lo lek» wy wo dzi się z ak ty wu praw ni ków -k at ol ików, zwią za ny
z ku rią, pra cu je nie zbyt chęt nie, moż li wo ści dość do bre; KO «Brat» – zna ny ad wo kat ze śro do wi ska praw ni -
ków-ka to li ków, zna kil ka osób, lecz jest z ni mi luź no zwią za ny. Był obec ny na nie któ rych spo tka niach. Moż -
li wo ści ogra ni czo ne. Do pra cy nie zbyt chęt ny”. AIPN, 0999/34, t. 11, Ana li za dzia łań SB wo bec ad wo ka tów
na prze ło mie lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych opra co wa na przez kie row ni ka Gru py II Wy dzia łu III K MO
m.st. War sza wy por. An to nie go Fe li sia, War sza wa, 28 IX 1963 r., b.p.

44 AIPN, 01283/363, In for ma cja kie row ni ka Gru py V Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy kpt. Ry szar da
Pa ro la do ty czą ca dzia łal no ści dusz pa ster stwa spe cjal ne go na te re nie War sza wy, War sza wa, 5 IV 1962 r., b.p.

45 AIPN, 0236/447, t. 4, No tat ka za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW kpt. Wi tol da Mi -
ro sa o sy tu acji w ad wo ka tu rze w 1964 r., War sza wa, 31 XII 1964 r., k. 180–187.
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opera cyj ny Sta ni sław Sty kow ski wy stą pił z wnio skiem o za mknię cie i zar chi wi zo wa nie
w Biu rze „C” MSW spra wy obserwacji op er acy jnej krypt. „Pal lo ty ni”. W uza sad nie niu po -
dał, iż kon ty nu owa ne spo tka nia nie wy ka zu ją zna mion ak tyw no ści po li tycz ne j46. For mal ne
za koń cze nie spra wy nie ozna cza ło, iż SB prze sta ła in te re so wać się kon tak ta mi praw ni ków
z przed sta wi cie la mi epi sko pa tu. W dal szym cią gu po przez dzia ła ją cych w tym krę gu współ -
pra cow ni ków zbie ra ła ona wia do mo ści o śro do wi sku ka to lic kich ad wo ka tów.

46 AIPN, 0208/2079, t. 1, cz. III, Wnio sek ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy o za -
koń cze nie spra wy ewi den cyj no -obserwacy jnej krypt. „Pal lo ty ni”, War sza wa, 5 VII 1965 r., k. 21–24.
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TEKST�ŹRÓ�DŁA

Nr 1

1960�gru�dzień�7,�War�sza�wa�–�Po�sta�no�wie�nie�o za�ło�że�niu�spra�wy�kryptonim�„Pal�lo�ty�ni”

Za�twier�dza�ma Ści�śle�taj�neb

cPo�sta�no�wie�nie
o�za�ło�że�niu�spra�wy�ewi�den�cyj�no�-o�bse�rw�acy�jnej

Mia sto dWar�sza�wad d7�grud�niad 19d 60d

dSt.�of[icer] oper[acyj ny]Wydz[ia łu] III�kpt.�Czyż�Wła�dy�sław�d1.
Roz pa trzyw szy ma te ria ły do ty czą ce: 
d1)�Ma�li�szew�ski�Fe�liks�Piotr,�s.�Ja�na,�ur.�18�V�1905�r.,�Pia�ski;
2)�Szczer�biń�ski�Lu�dwi�k2,�s.�Ja�na,�ur.�25�VIII�1890�r.,�Dę�bi�ca;
3)�Po�mor�ski�Ju�liu�sz3,�s.�Fry�de�ry�ka,�ur.�7 IV�1896�r.,�Sta�ni�sła�wów;
4)�Wit�kow�ski�Lu�cja�n4,�s.�Ju�lia�na,�ur.�6 IX�1900�r.,�War�sza�wad,
stwier dzi łem, że ww. dw�cho�dzą� w skład� gru�py� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików� kie�ro�wa�nej

przez�ku�rię�war�szaw�ską�w oso�bie�ks.�Pa�da�cza5 i bisk[upa] Mo�dze�lew�skie�go6.�Gru�pa�ta

a Opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�i da�tą 22 XII 1960 r. pie�cząt�ka�o tre�ści: Na czel nik Wy dzia łu III Ko -
men dy MO m.st. War sza wy.

b Po�ni�żej�miej�sce�na�fo�to�gra�fię.
c Po�wy�żej�od�ręcz�nie�wpi�sa�no: „Pa lo ty ni”.
d-d Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
1 Wła dy sław Czyż (ur. 1924 r.), kpt. Funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach 1944–1967,

m.in.: od lu te go 1958 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy, od sierp nia 1963 r. ofi -
cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VII De par ta men tu II MSW, od lip ca 1964 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VII
De par ta men tu II MSW, od kwiet nia 1967 r. in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu II MSW. AIPN, 0327/22,
Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza.

2 Lu dwik Szczer biń ski (1890–1968), praw nik. Ab sol went pra wa UJ, apli kant są do wy, pro wa dził kan ce la -
rię praw ni czą w War sza wie (do 1939 r.), żoł nierz w kam pa nii wrze śnio wej, in ter no wa ny w Ru mu nii, w Pol -
sce (od 1945 r.), czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 3 i 6 w War sza wie, prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
Izby Ad wo kac kiej w War sza wie. 

3 Ju liusz Po mor ski, „Pi stol” (ur. 1896 r.), praw nik. Ab sol went UJK we Lwo wie, pro wa dził kan ce la rię ad -
wo kac ką w Prze my śla nach (do 1939 r.), sę dzia po lo wy Po dol skiej Bry ga dy Ka wa le rii (1939 r.), je niec ofla gu
w Gross born (1939–1945), kie row nik Wo je wódz kie go Biu ra Kon tro li Pra sy w Gdań sku (1945 r.), pro wa dził
kan ce la rię adwokacką (do 1952 r.), czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 24, czło nek SD. AIPN, 728/16367;
AIPN, 0194/2122.

4 Lu cjan Wit kow ski (ur. 1900 r.), praw nik. Sę dzia Są du Wo je wódz kie go dla m.st. War sza wy, Naj wyż sze -
go Try bu na łu Ubez pie cze nio we go, czło nek PSL.

5 Wła dy sław Pa dacz (1900–1974), du chow ny. Dy rek tor Niż sze go Se mi na rium Du chow ne go (1932–1939),
wy kła dow ca Se mi na rium Me tro po li tar ne go (od 1934 r.), po seł na Sejm RP z li sty OZN (1938–1939), w kam -
pa nii wrze śnio wej prze szedł szlak bo jo wy z 1. Puł kiem Lot ni czym, in ter no wa ny w Ru mu nii, po uciecz ce
z inter no wa nia uczest nik walk we Fran cji, je niec Ofla gu XVII A, dusz pa sterz aka de mic ki i rek tor ko ścio ła
św. An ny w War sza wie (1947–1952), ka pe lan pry ma sa Wy szyń skie go (1952–1974), ofi cjał Są du Me tro po li -
tar ne go w War sza wie (1964–1974).

6 Je rzy Mo dze lew ski (1905–1986), bi skup. Stu dio wał w War sza wie i Lu bli nie, pre fekt szkół war szaw skich
i dusz pa sterz śro do wisk aka de mic kich, pro boszcz w Mi la nów ku, Ząb kach i pa ra fii św. Te re sy w War sza wie, 
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zaj�mu�je�się�or�ga�ni�zo�wa�niem�piel�grzy�mek�do�Czę�sto�cho�wy,�kon�fe�ren�cji,�re�ko�lek�cji,�od�-
czy�tów�itp.�oraz�prze�ciw�sta�wia�niem�się�róż�nym�za�rzą�dze�niom�władz,�m.in.�o prze�ry�-
wa�niu�cią�ży�d7, wno szę o za ło że nie spra wy ewi den cyj no -o bse rw acy jnej na dMa�li�szew�skie�-
go� Fe�lik�sa� i in�ny�chd, ja ko na dgru�pę� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików� prze�ja�wia�ją�cych� wro�gą
dzia�łal�ność�p[rze ciw]ko�PRLd i za re je stro wa nie w De par ta men cie X (Wy dzia le X8)e.

Zga dzam się
Kie row nik Sek cji …
Wy dzia łu … Dep. …
Ko mi te tu ds. Bezp. Pu blicz ne go
(Wo jew. Urzę du ds. Bezp. Publ.)
…....……………………195…r.

Za re je stro wa no wf (Wy dzia le X) dnia d27�XII�1960d pod nr d135d

Wzór nr EO-27e

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�I,�k.�3,�mps.

kanc lerz Ku rii Me tro po li tar nej War szaw skiej i ka no nik ka pi tu ły me tro po li tar nej, czło nek Ko le gium Re dak cyj -
ne go „Wia do mo ści Ar chi die ce zjal nych War szaw skich”, prze wod ni czą cy Ko mi sji Dusz pa ster stwa Sta no wo -
-Zaw od ow ego, wi zy ta tor Zgro ma dze nia Sióstr Lo re ta nek, bi skup ty tu lar ny Da onium (mia no wa ny w 1958 r.,
sa krę bi sku pią przy jął w lu tym 1959 r.) i su fra gan war szaw ski, wi ka riusz ge ne ral ny ar chi die ce zji war szaw -
skiej, prze wod ni czą cy Ra dy Pry ma sow skiej Bu do wy Ko ścio łów War sza wy.

e Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis.
f Skre�ślo�no: De par ta men cie X. 
7 Obo wią zy wa ła wów czas Usta wa o wa run kach do pusz czal no ści prze ry wa nia cią ży z 27 IV 1956 r. (DzU,

nr 12, poz. 61). Do pusz cza ła prze ry wa nie cią ży, je że li wy stą pi ła jed na z trzech oko licz no ści: wska za nie le ka -
rza, trud ne wa run ki ży cio we ko bie ty, uza sad nio ne po dej rze nie, że cią ża po wsta ła w wy ni ku prze stęp stwa. 

8 Pra wi dło wo: w Wy dzia le „C”. Wnio sek spo rzą dzo no jesz cze na sta rych for mu la rzach EO-27 uży wa nych
przez KdsBP w la tach 1955–1956. Wy dział X od po wia dał wów czas za kwe stie ewi den cji ope ra cyj nej.
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Nr 2

1961�sier�pień�11,�War�sza�wa�–�Ana�li�za�ma�te�ria�łów�spra�wy�kryptonim�„Pal�lo�ty�ni”

War sza wa, dnia a11�VIIIa 1961 r.
Taj�ne

Egz. nr a1a

bA�na�li�za
ma te ria łów w spra wie ob ser wa cji oper[acyj nej] krypt. „Pal lo ty ni” i kie run ko wy plan

przed się wzięć ope ra cyj nych

I.�Cha�rak�te�ry�sty�ka�spra�wy
Wy dział I De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych prze ka zał w dniu 16 IX

1960 r. ma te ria ły agen tu ral ne dot. dzia łal no ści war szaw skiej gru py praw ni ków -k at ol ików
z za le ce niem wsz czę cia roz pra co wa nia. Z ma te ria łów TW ps. „Frie se” wy ni ka, że od 1957 r.
war szaw skie śro do wi sko praw ni ków -k at ol ików sta no wi zor ga ni zo wa ną gru pę za wo do wą
in te li gen cji, kie ro wa ną przez ku rię war szaw ską w oso bie bi sku pa Mo�dze�lew�skie�go
i ks. Pa�da�cza. Gru pie tej pa tro nu je pry mas Wy�szyń�ski1, któ re mu skła da ne są spra woz da -
nia z dzia łal no ści praw ni ków. Jak do tych czas usta lo no, w skład tej gru py wcho dzi sze reg
ad wo ka tów war szaw skich, zna nych ze swo jej an ty so cja li stycz nej po sta wy po li tycz nej, jak:
Bit�t�ner� Wa cła w2, Bud�ka� Bo gu mi ł3, Ra eyn�de�la Wa cław, Ma�li�szew�ski� Fe liks, Szo�nert

a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
b Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�pie�cząt�ką: Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu III Ko men dy MO m.st.

War sza wy oraz�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�i da�tą 11 VIII [19]61 [r.] od�ręcz�na�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Zga dzam się.
Na le ży jed nak w pra cy na sta wić się na szyb kie uzy ska nie źró deł in for ma cji. Za sto so wać się do uwag.

1 Ste fan Wy szyń ski (1901–1981), pry mas Pol ski. Stu dent WSD we Wło cław ku i KUL, czło nek Ra dy Spo -
łecz nej przy Pry ma sie Pol ski (od 1937 r.), ka pe lan AK, współ or ga ni za tor i ka pe lan szpi ta la po wstań cze go
w La skach (1944 r.), rek tor WSD we Wło cław ku (od 1945 r.), bi skup lu bel ski (1946–1948), pry mas, ar cy bi -
skup me tro po li ta gnieź nień ski i war szaw ski (1948–1981), wy nie sio ny do god no ści kar dy na ła (w 1953 r. ko -
mu ni stycz ne wła dze nie ze zwo li ły mu na wy jazd do Rzy mu i ode bra nie ka pe lu sza kar dy nal skie go, uczy nił to
do pie ro w 1957 r.), wię zio ny przez ko mu ni stycz ne wła dze w Ry wał dzie, Stocz ku War miń skim, Prud ni ku Ślą -
skim i Ko mań czy (1953–1956), za ini cjo wał pro gram na wie dze nia ca łej Pol ski przez ko pię Cu dow ne go Ob ra -
zu NMP Ja sno gór skiej (1957 r.), au tor pro gra mu Wiel kiej No wen ny przed ob cho da mi Mi le nium Chrztu Pol -
ski, peł nił ro lę me dia to ra mię dzy „So li dar no ścią” a wła dza mi pań stwo wy mi (1980 r.).

2 Wa cław Bit ner (Bit t ner) (1893–1981), praw nik. Ab sol went pra wa uni wer sy te tu w Pe ters bur gu, wy kła -
dow ca Ty go dni Spo łecz nych „Od ro dze nia”, po seł na Sejm RP (od 1922 r.), wi ce pre zes ZG ChD (od 1924 r.),
od 1934 r. w roz ła mo wym Klu bie Chrze ści jań sko -L ud owym, do rad ca praw ny pre mie ra gen. Si kor skie go we
Fran cji, or ga ni za tor opie ki w Kon su la cie RP w Tu lu zie dla żoł nie rzy pol skich, w USA (1941–1945), czło nek
Oby wa tel skiej Li gi War sza wy, skre ślo ny z li sty ad wo ka tów (1951–1956), czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go
nr 8 w War sza wie.

3 Bo gu mił Bud ka (1900–1981), praw nik. Czło nek Sto wa rzy sze nia Ka to lic kiej Mło dzie ży Aka de mic kiej
„Od ro dze nie” (od 1919 r.), ab sol went pra wa UW (1926 r.), dzia łacz Chrze ści jań skie go Związ ku Mło dzie ży
Pra cu ją cej „Od ro dze nie” (od 1926 r.), Chrze ści jań skie go Uni wer sy te tu Ro bot ni cze go, żoł nierz w kam pa nii
wrze śnio wej, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 13, Ra dy Ad wo kac kiej w War sza wie, do rad ca kar dy na ła
Wyszyń skie go. In wi gi lo wa ny przez Wy dział II De par ta men tu III i Wy dział II De par ta men tu IV MSW.
AIPN, 0222/140.
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Stani sła w4, Gra�bow�ska An to ni na5, Szczer�biń�ski Lu dwik, Po�mor�ski Ju liusz, Kło�siń�ski
Ta de usz, Ko�tec�ka Zo fia6, Kło�sie�wicz Prze my sła w7, Do�li�wa�-Śl�edzi�ński8, Pio�trow�ski Cze -
sła w9, Jan�czew�ski Sta ni sław c10 oraz sze reg sę dziów, m.in. Wit�kow�ski, Ga�liń�ski, Do brzań -
ski 11, Ko�tec�ka�12. Nie któ rzy z człon ków tej gru py, jak Bit�t�ner, Reyn�de�l13, po zo sta ją w ope -
ra cyj nym za in te re so wa niu Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW.

Jak zdo ła no do tych czas usta lić, dzia łal ność gru py praw ni ków -k at ol ików po le ga m.in. na
po zy ski wa niu no wych człon ków – szcze gól nie mło dych, or ga ni zo wa niu róż nych piel grzy -
mek do Czę sto cho wy, Gnie zna i oko lic pod war szaw skich, od by wa niu tzw. dni sku pie nia,
kon fe ren cji, od czy tów oraz prze ciw sta wia nie się na od cin ku swo jej pra cy za wo do wej róż -
nym za rzą dze niom władz pań stwo wych, jak usta wie o do pusz czal no ści prze ry wa nia cią ży,
roz wo dów itp. Ze bra nia ww. gru py od by wa ją się w okre ślo nych ter mi nach w ko ście le
św. An ny, ku rii war szaw skiej, u księ ży pal lo ty nów w Otwoc ku oraz w pry wat nych dmiesz -
ka niach. Nie któ rzy z ww. osób są rów nież zna ni ze swo jej dzia łal no ści i wro giej po sta wy
w okre sie wy bo rów do Ra dy Ad wo kac kiej i Sej mu PRL. Usta lo no, że jed nym z głów nych
or ga ni za to rów wspo mnia nych piel grzy mek, ze brań itp. jest adw. Ma�li�szew�ski – po zo sta ją cy
w bez po śred nim kon tak cie z ks. aPa�da�cze�ma i Mo�dze�lew�skim. Gru pa ta po sia da po nad to
swo je go dusz pa ste rza w oso bie ks. Rusz�cza�ka�e14, zam. [w] Płu dach k. War sza wy i ks. Sko�-
wro�na�i Wój�ci�ka oraz sze reg księ ży -w ykł ado wców, któ rych na zwisk nie usta lo no. W dniu

c W tek�ście: Ste fan.
d Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja�o tre�ści: U ko go w pry -

wat nych miesz ka niach.
e W tek�ście: Ru szak.
4 Sta ni sław Szo nert (1903–1978), praw nik. Uczest nik ak cji roz bra ja nia Niem ców w War sza wie, po wsta -

niec wiel ko pol ski, ochot nik w woj nie pol sko -bo lsz ewi ckiej, ab sol went pra wa UW (1927 r.), czło nek Stra ży
Oby wa tel skiej w War sza wie (1939 r.), pra cow nik fir my So lvay w Kra ko wie, or ga ni za tor po mo cy dla ro dzin
pro fe so rów UJ wię zio nych przez Niem ców, w War sza wie (od 1942 r.), po wsta niec war szaw ski, rad ca praw ny
w Mi ni ster stwie Prze my słu i Han dlu, Cen tral nym Za rzą dzie Ap tek, czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 3, 28,
30, Od dzia łu War szaw skie go Re dak cji Słow ni ka Bio gra ficz ne go Ad wo ka tów Pol skich.

5 An to ni na Gra bow ska (ur. 1903 r.), praw nik. Ad wo kat w po wo jen nych pro ce sach żoł nie rzy nie pod le gło -
ścio wych, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 25. AIPN, 1010/71313.

6 Zo fia Flo ren ty na Ko tec ka (ur. 1909 r.), praw nik. Ab sol went ka pra wa UŁ, rad ca praw ny w Miej skim Przed -
się bior stwie Wo do cią gów i Ka na li za cji w War sza wie. AIPN, 1010/76418.

7 Prze my sław Kło sie wicz (ur. 1929 r.), praw nik. Czło nek So da li cji Ma riań skiej (1948–1949), ab sol -
went pra wa UW (1951 r.), czło nek KIK w War sza wie, współ pra cow nik Ko ła Po sel skie go „Znak”, współ za ło -
ży ciel Pol skie go Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej (1976 r.), czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 12 w War sza wie.

8 Jan Do li wa -Śl edzi ński (ur. 1901 r.), praw nik. Ko mor nik przy Są dzie Grodz kim w Miń sku Ma zo wiec kim,
żoł nierz w kam pa nii wrze śnio wej, PAL, po wsta niec war szaw ski, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 24, czło -
nek PPS i PZPR, Związ ku Praw ni ków Pol skich. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III UdsBP oraz Wy dział III
K MO m.st. War sza wy. AIPN, 0208/1374.

9 Cze sław Ste fan Pio trow ski (ur. 1912), praw nik. Czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 21 w War sza wie.
10 Praw do po dob nie Sta ni sław Jan czew ski (1887–1970), praw nik. Se kre tarz (1924–1925), na stęp nie dzie -

kan Ra dy Ad wo kac kiej w War sza wie, wy kła dow ca SGH i UW (1947–1949), współ za ło ży ciel (1957 r.) i re -
dak tor na czel ny (do 1964 r.) „Pa le stry”, wi ce pre zes NRA (1957–1964), prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
NRA (1964–1967), czło nek Ra dy Pry ma sow skiej Od bu do wy Ko ścio łów War sza wy, Ko mi te tu Uczcze nia Ty -
siąc le cia Chrze ści jań stwa w Ar chi die ce zji War szaw skiej.

11 Bo le sław Do brzań ski, praw nik, pre zes Izby Cy wil nej Są du Naj wyż sze go, za uczest nic two w piel grzym -
ce praw ni ków w 1957 r. zo stał usu nię ty ze sta no wi ska. W. Chrza now ski, op.�cit., s. 262, 319. 

12 Teo do zja Ko tec ka (ur. 1903 r.), praw nik. Ab sol went ka pra wa UW, sę dzia Są du Po wia to we go w War sza -
wie. AIPN, 1005/169821.

13 Wa cław Reyn del (ur. 1898 r.), praw nik. Czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 24 w War sza wie.
14 Zyg munt Rusz czak (1909–1992), du chow ny. Wi ka ry na Tar cho mi nie, wię zio ny w KL Au schwitz, gdzie

był człon kiem Związ ku Or ga ni za cji Woj sko wej – kon spi ra cyj nej or ga ni za cji utwo rzo nej przez rtm. Wi tol da 
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2 VI 1959 r. od by ło się ze bra nie praw ni ków w pa ła cu ar cy bi sku pim przy ul. Mio do wej,
w któ rym uczest ni czy ło 13 osób, m.in. Ma�li�szew�ski, Szczer�biń�ski, Ra eyn�de�la, Kło�sie�wicz
i Bart�kie�wicz. Z in for ma cji TW ps. „Frie se” wy ni ka, że w dniu tym od by ło się ze bra nie spra -
woz daw cze gru py praw ni ków -k at ol ików dot. or ga ni zo wa nia na uk ko ściel nych u św. An ny
oraz re ko lek cji za mknię tych w Otwoc ku. Spra woz da nie zda wał bi sku po wi Mo�dze�lew�skie�-
mu�– adw. Ma�li�szew�ski. W dniu 11 VI 1959 r. prze pro wa dzo no ob ser wa cję pa ła cu ar cy bi -
sku pie go, w wy ni ku któ rej usta lo no, że by ło tam obec nych 11 osób, m.in. Szczer�biń�ski,�Kło�-
sie�wicz, Po�mor�ski, Wit�kow�ski, Bart�kie�wicz. Cha rak ter te go ze bra nia nie jest zna ny. 

W ma ju 1960 r. Ma�li�szew�ski zło żył re zy gna cję ze sta no wi ska kier[owni ka] gru py
w zwią z ku z wstą pie niem do ZSL i za mia rem wy ży cia się w pra cy spo łecz nej, lecz do gru -
py praw ni ków -k at ol ików oświad czył, że bę dzie w dal szym cią gu na le żał, ale pu blicz nie
w spra wach ka to lic kich wy stę po wać da lej nie za mie rza. W dniu 16 XII 1960 r. w ko ście le
św. An ny od by ła się na uka dla praw ni ków z udzia łem pry ma sa Wy szyń skie go, bisk[u]p[a]
Mo�dze�lew�skie�go i ks. Pa�da�cza. W cza sie na uki ww. na wo ły wa li praw ni ków do od wa gi
w dzia łal no ści ka to lic kiej oraz za le ca li prze trwać obec ny cięż ki okres dla ka to li cy zmu spo -
wo do wa ny róż ny mi za rzą dze nia mi władz. 

fOd stycz nia 1961 ro ku nie po sia da my dal szych in for ma cji o dzia łal no ści wspo mnia nej
gru py praw ni ków, po nie waż TW „Frie se” po zo sta ją cy na łącz no ści Wy dzia łu I Dep[ar ta -
men tu] III MSW zmie nił miej sce pra cy i za miesz ka nia, na to miast z na szej stro ny nie po zy -
ska no no we go źró dła in for ma cji, mi mo czy nio nych w tym kie run ku pew nych wy sił ków.
Z in for ma cji Wy dzia łu V Dep[ar ta men tu] III MSW z dnia 30 VI 1961 r. wy ni ka, że dzia łal -
ność gru py praw ni ków -k at ol ików jest na dal kon ty nu owa na.

W dniach 16–19 stycz nia br. od by ło się w Za ko pa nem po sie dze nie Ko mi sji gDusz pa ster -
skiej Epi sko pa tu, na któ rym ks. Ma ar�szow�skia 15 – dusz pa sterz praw ni ków w ska li kra jo wej
– stwier dził, że je że li cho dzi o pra cę na tym od cin ku, to na le ży roz po cząć dzia łal ność or ga -
ni za cyj ną w za sa dzie od pod staw. Brak jest ja kich kol wiek da nych z po szcze gól nych die ce -
zji o ja kiejś spe cjal nej pra cy wo kół te go za gad nie nia. W te re nie dusz pa ster stwo na po ty ka na
brak za in te re so wa nia ze stro ny księ ży ak ty wi za cją praw ni ków. Na re ko lek cjach w ub. ro ku
przy dość in ten syw nej pro pa gan dzie w ca łym kra ju uda ło się ze brać oko ło 1000 osób, prze -
waż nie z pro ku ra tu ry, sę dziów, naj mniej by ło ad wo ka tów. 

W ce lu uzdro wie nia tej sy tu acji dusz pa ster stwo praw ni ków za mie rza na 1961 r.:
– urzą dzić dla praw ni ków ogól no pol skie tzw. dni wspól nej mo dli twy w Czę sto cho wie,
– iść w or ga ni zo wa niu praw ni ków nie na ilość, ale na ja kość,
– two rzyć – gdzie się da – po rad nie apraw�ni�czea przy pa ra fiach,
– w dal szym cią gu pro wa dzić kon fe ren cje i na bo żeń stwa dla praw ni ków w die ce zjach.
W wy ni ku prze pro wa dzo nych czyn no ści ope ra cyj nych w sto sun ku do nie któ rych fi gu ran -

tów spra wy „Pal lo ty ni” ze bra no o nich bliż sze da ne. Ma�li�szew�ski jest po cho dze nia chłop skie -
go. W cza sie stu diów był kor po ran tem. W okre sie oku pa cji wraz z żo ną zaj mo wał się han dlem.
Po wy zwo le niu pra cu je w skar bo wo ści. Był p.o. dy rek to ra de par ta men tu NIK. Po zwol nie niu

Pi lec kie go, prze nie sio ny do KL Da chau (1942 r.), no ta riusz Ku rii Me tro po li tar nej War szaw skiej, prof. Me tro -
po li tar ne go Se mi na rium Du chow ne go, sę dzia Są du Me tro po li tar ne go.

f Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Tz[n.], że nic
nie ro bi my w tej spra wie.

g Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�dwie�opa�trzo�ne�nie�czy�tel�ny�mi�pod�pi�sa�mi�od�ręcz�ne�ad�no�ta�cje�o tre�ści: Skąd po -
sia da my te in for ma cje – pro szę mi przed sta wić. Dru�ga: Uwa żam, że te wia do mo ści moż na by ło ująć ogól nie. 

15 Ste fan Mar szow ski (ur. 1919 r.), du chow ny. Sę dzia -a ud ytor Są du Me tro po li tar ne go (od 1956 r.), wi ce -
kanc lerz ku rii me tro po li tar nej w Kra ko wie.
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z NIK apli ko wał w są dzie i udzie lał się czyn nie w róż nych or ga ni za cjach spo łecz nych, m.in.
ja ko czło nek Za rzą du Głów ne go L[igi] P[rzy ja ciół] Ż[oł nie rza] i czł[onek] Ko mi te tu Od bu do -
wy Ko ścio ła w Za kro czy miu. Je go dzia łal ność kle ry kal na da tu je się jesz cze sprzed 1939 r.
Dzie ci na le ża ły do Mi li cji Nie po ka la ne j16. W 1951 r. Ma�li�szew�ski był za trzy ma ny przez b.
MBP, ja ko po dej rza ny o pi sa nie ano ni mów po gróż ko wych do Wan dy Odol skiej, lecz z bra ku
do wo dów wi ny zo stał zwol nio ny. Z pi sma KP MO w No wym Dwo rze Maz[owiec kim] z dnia
18 V 1961 r. wy ni ka, że Ma�li�szew�ski utrzy mu je bli skie kon tak ty z fi gu ran tem ich spra wy
ks. Sku�rą�Pio tre m17. Źr[ódło] TW „Frie se” z dnia 4 VII 1959 r. po da je, że w tym okre sie krą ży -
ła hu por czy wie wer sja, że Ma�li�szew�ski jest agen tem MSW do śle dze nia praw ni ków -k at ol ik ów18. 

Wy ja śnie niem tej wer sji za jął się spe cjal nie adw. Bud�ka i prze gląd nął ak ta per so nal ne
Ma�li�szew�skie�go w Ra dzie Ad wo kac kiej. Usta lił, że Ma�li�szew�ski zgło sił się do ad wo ka tu -
ry w okre sie „sta li ni zmu”, tj. w 1950 r. i po wo łał się na re fe ren cje d[owód]cy KBW. Po nad -
to w ak tach jest no tat ka, że ww. był za trzy ma ny przez wła dze bezp[ie czeń stwa] i miał po -
waż ne za rzu ty, z któ rych wy szedł czy sto. Fak ty te uza sad nia ły moż li wość współ pra cy
Ma�li�szew�skie�go�z wła dza mi bezp[ie czeń stwa], lecz z uwa gi na brak kon kret nych da nych
Bud�ka i in ni do szli do wnio sku, że w tej spra wie na le ży po stę po wać z re zer wą do cza su jej
wy ja śnie nia. Jak fak tycz nie spra wa ta zo sta ła wy ja śnio na – nie wia do mo. Na le ży jed nak są -
dzić, że po zy tyw nie dla Ma�li�szew�skie�go, gdyż nie zo stał od su nię ty do obec nej chwi li z gru -
py praw ni ków -k at ol ików. 

Od no śnie adw. Szczer�biń�skie�go (71 lat) usta lo no, że jest czł[on kiem] [Z]SL przy Mi ni -
ster stwie Spra wie dli wo ści. Po nad to udzie la się ak tyw nie spo łecz nie ja ko prze wod[ni czą cy]
Kom[ite tu] Blo ko we go i przew[od ni czą cy] Pol skie go Kom[ite tu] Obroń ców Po ko ju, L[igi]
P[rzy ja ciół] Ż[oł nie rza] i Przy jaź ni Pol sko -R adzie ckiej. Cór�ka�ww.�wy�je�cha�ła�na�stu�dia
do�Pa�ry�ża�i od�mó�wi�ła�ipow�ro�tu�do�kra�ju.

h Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Wer sja ta by ła
wy ni kiem przed się wzięć Wydz[ia�łu] I De par ta men tu III MSW, któ ry w ten spo sób chciał zneu tra li zo wać „M”.

i Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Fakt ten mo że -
my wy ko rzy stać. Pro szę ze mną omó wić.

16 Mi li cja Nie po ka la nej (Ry cer stwo Nie po ka la nej) – ruch ma ryj ne go za wie rze nia utwo rzo ny w 1917 r.
przez o. Mak sy mi lia na Kol be go pod czas stu diów w Rzy mie. Po po wro cie do Pol ski ideę sze rzył po cząt ko wo
w śro do wi sku za kon nym, na stęp nie tak że wśród osób świec kich. W 1922 r. uka zał się pierw szy nu mer cza so -
pi sma or ga ni za cji „Ry cerz Nie po ka la nej” (w na stęp nych la tach wy da wa no tak że m.in. „Ry ce rzyk Niepo ka la -
nej” i „Ma ły Ry ce rzyk Nie po ka la nej”). W 1927 r. na dział ce otrzy ma nej od księ cia Ja na Druc kie go Lubec kie -
go wy bu do wał klasz tor – Nie po ka la nów, któ ry stał się cen trum Mi li cji Nie po ka la nej. II woj na świa to wa oraz
śmierć o. Mak sy mi lia na Kol be go spowodowały zawieszenie dzia łal ności or ga ni za cji w Pol sce. W 1945 r.
wzno wio no wy da wa nie „Ry ce rza Nie po ka la nej”, a tak że ksią żek i bro szur. Czte ry la ta póź niej, w 1949 r., ko -
mu ni stycz ne wła dze zli kwi do wa ły dru kar nię i szko łę w Nie po ka la no wie, a w 1952 r. za wie si ły wy da wa nie pi -
sma. Do pie ro w 1981 r. ze zwo lo no na po now ne ukazywanie się ga ze ty.

17 Piotr Sku ra (ur. 1905 r.), du chow ny. Pro boszcz pa ra fii w Za kro czy miu, uka ra ny grzyw ną za „nie le gal -
ne” zor ga ni zo wa nie zbiór ki pie nięż nej na ogro dze nie cmen ta rza (1959 r.).

18 Po gło skę pod sy ca ła SB. W „Ana li zie sy tu acji po li tycz nej i prze ja wów an ty so cja li stycz nej dzia łal no ści
nie któ rych ele men tów w ad wo ka tu rze oraz wnio ski do dal szej pra cy ope ra cyj nej” ppłk Ste fan Mi ko łaj ski
i por. Je rzy Ko ściu czuk stwier dza li: „Ostat nio na sku tek na szych po su nięć ope ra cyj nych adw. Ma li szew ski
(tech nicz ny or ga ni za tor tej gru py) zło żył de kla ra cję o wstą pie niu do ZSL i wy co fał się z ak tyw nej dzia łal no -
ści ka to lic kiej, o czym po wia do mił ks. Pa da cza i in nych z hie rar chii ko ściel nej. W za leż no ści od po trzeb i roz -
wo ju sy tu acji w tej gru pie, prze wi du je się dal sze ewent[ual ne] kom bi na cje ope ra cyj ne, za po mo cą któ rych
chce my do pro wa dzić do roz bi cia tej gru py”. AIPN, 0236/447, t. 3, Ana li za sy tu acji po li tycz nej i prze ja wów
an ty so cja li stycz nej dzia łal no ści nie któ rych ele men tów w ad wo ka tu rze opra co wa na przez za stęp cę na czel ni ka
Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW ppłk. Ste fa na Mi ko łaj skie go i star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu
I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka, War sza wa, 25 II 1960 r., k. 77.
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W sierp niu 1960 r. Szczer�biń�ski ubie gał się o wy jazd pry wat ny do Au strii na za pro sze nie
zna jo me go fa bry kan ta. B[iu ro] P[asz por tów] Z[agra nicz nych]19 za ła twi ło wy jazd od mow -
nie. Przez TW usta lo no, że Szczer�biń�ski pra gnął na te re nie Au strii spo tkać się z cór ką.

Je śli cho dzi o adw. Po�mor�skie�go (lat 65), to usta lo no, że pra cu je on w Zesp[ole]
Adw[okac kim] nr 24 oraz pro wa dzi rad co stwa. Miesz ka w Sko li mo wie, gdzie jest rad cą
praw nym MRN i jej rad nym (da ne przed ostat[ni mi] wy bo ra mi do rad na rod[owych]
w 1961 r.). W 1965 r. na se sji MRN w Sko li mo wie po sta wił wnio sek o usu nię cie czł[on -
ków] PZPR z pre zy dium, mo ty wu jąc tym, że są oni zwią za ni dys cy pli ną par tyj ną i po stę -
pu ją w pra cy spo łecz nej tak jak ka żą im wła dze par tyj ne. Obec nie Po�mor�ski czy ni sta ra nia
o prze nie sie nie się na sta ły po byt do War sza wy.

Adw. Kło�sie�wicz Prze my sław (lat 32) jest jed nym z naj młod szych wie kiem w gru pie praw -
ni ków -k at ol ików. Był człon kiem So da li cji Ma riań skiej na uczel ni. W 1950 r. był za trzy ma ny
przez b. UBP m.st. War sza wy za ak tyw ny udział w ma ni fe sta cji na cześć pry ma sa Wy�szyń�-
skie�go. Obec nie jest adw. w Ze spo le nr 12. Źr[ódło] „Gó ral”20 z dnia 11 XI 1960 r. cha rak te -
ry zu je Kło�sie�wi�cza, ja ko oso bę o prze ko na niach pra wi co wych i ka to lic kich, bie rze czyn ny
udział w po mo cy przy or ga ni zo wa niu wy cie czek na re ko lek cje do Czę sto cho wy, w or ga ni zo -
wa niu od czy tów itp., zna oso bi ście ks. Pa�da�cza, by wa czę sto w Ku rii Me tro po li tar nej.

II.�Ana�li�za�ma�te�ria�łów�

Ana li zu jąc ca łość do tych czas po sia da nych ma te ria łów w spra wie krypt. „Pal lo ty ni” na -
le ży stwier dzić, iż jest to spra wa cie ka wa i za słu gu ją ca na ak tyw ne roz pra co wa nie. Ze
wzglę du na ma łą ak tyw ność w pro wa dze niu spra wy i brak no we go do tar cia źró dła in for ma -
cyj ne go nie je ste śmy w sta nie okre ślić na czym po le ga obec na dzia łal ność wspo mnia nej
gru py, a szcze gól nie jak są re ali zo wa ne za mie rze nia Ko mi sji Dusz pa ster skiej Epi sko pa tu ze
stycz nia br. Dla te go też dal sze roz pra co wa nie po win no zmie rzać w kie run ku:

1. Po zy ska nie od po wied nie go źró dła in for ma cji do wspo mnia nej gru py ce lem jej roz pra co wa nia;
2. Ujaw nie nie dzia łal no ści an ty so cja li stycz nej gru py praw ni ków -k at ol ików, w tym no -

wych osób z młod szej ge ne ra cji;
3. Po ze bra niu do sta tecz nych ma te ria łów prze ciąć wspo mnia ną dzia łal ność.
W ce lu re ali za cji po wyż szych za mie rzeń pla nu je się na stę pu ją ce przed się wzię cia ope ra cyj ne:
1. Spo śród człon ków gru py praw ni ków -k at ol ików – Ma�li�szew�skie�go, Kło�sie�wi�cza

i jSzczer�biń�skie�go� – opra�co�wać� ewent[ual nych] kan dy da tów na TW, ma jąc na uwa dze

j Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Tow. Czyż. Z gru py
tej na le ży wy ty po wać, opra co wać i po zy skać kan dy da ta. Po co uży wać ewen tu al nie i co ma cie przez to na my śli.

19 Biu ro Pasz por tów Za gra nicz nych w 1958 r. zmie ni ło na zwę na Biu ro Pasz por tów MSW.
20 We dług za cho wa nych do ku men tów organów bezpieczeństwa państwa ja ko in for ma tor/TW/KO ps. „Gó ral”

miał zo stać po zy ska ny Bed nar czyk Je rzy. Je rzy Bed nar czyk (ur. 1927 r.), praw nik. Ab sol went pra wa UW (1949 r.),
czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 5. Miał on zo stać we zwa ny 5 IV 1950 r. przez Wy dział I UBP m.st. War sza wy
na 26. Ko mi sa riat MO w związ ku ze sta ra niem uzy ska nia świa dec twa lo jal no ści, nie zbęd ne go do apli ka tu ry. Na
tym spo tka niu miał on pod pi sać zo bo wią za nie do współ pra cy ja ko in for ma tor i przy jąć pseu do nim „Gó ral” (kon -
tak ty z apa ra tem re pre sji miał on utrzy my wać już od 1947 r.). Ce lem wer bun ku by ło roz pra co wa nie oby wa tel ki
fran cu skiej An dre Bay ard, lo ka tor ki wil li je go oj ca, a tak że po przez kon tak ty oj ca z księ dzem Ju lia nem Chro ści -
ckim po zy ski wa nie in for ma cji do ty czą cych war szaw skie go du cho wień stwa. Od mo men tu wpi sa nia na li stę ad wo -
ka tów w la tach pięć dzie sią tych miał in for mo wać o na stro jach w śro do wi sku praw ni czym. W lip cu 1956 r. z uwa -
gi na dwu krot ną de kon spi ra cję miał zo stać wy eli mi no wa ny z sie ci taj nych współ pra cow ni ków, a dwa mie sią ce
póź niej po now nie za re je stro wa ny przez Wy dział III UdsBP m.st. War sza wy. W paź dzier ni ku 1961 r. ze wzglę du
na przy ję cie w po czet kan dy da tów PZPR prze kwa li fi ko wa ny na KO. Do no sy koń czą się w 1978 r. Za cho wa ła się
tecz ka per so nal na i 16 to mów te czki pra cy. AIPN, 00225/83, t. 1–17; Ma�rzec�1968�w do�ku�men�tach�MSW, t. 2,
cz. I: Kro�ni�ka�wy�da�rzeń, red. F. Dą brow ski, P. Gon tar czyk, P. To ma sik, War sza wa 2009, s. 350.
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posia da ne już ma te ria ły i ich od po wied nie wy ko rzy sta nie (np. zo bo wią za nie Ma�li�szew�skie�-
go�w sto sun ku do władz bezp[ie czeń stwa])k. 

2. Wy ko rzy stać fakt ubie ga nia się adw. aŁam�za�kia Ma rii o wy jazd do Fran cji do prze -
pro wa dze nia roz mo wy ope ra cyj nej pod ką tem ewent[ual ne go] wy ko rzy sta nia do ob ser wa -
cji w miej scu pra cy uczest ni ka wspo mnia nej gru py adw. Szo�nert[a] Sta ni sła wa. W per spek -
ty wie mieć na uwa dze ewent[ual ne] wpro wa dze nie ww. do gru py praw ni ków -k at ol ików.

3. Zo rien to wać się w roz mo wie z kon takt[em] obyw[atel skim] „K.F.” o je go moż li wo ści
in for mo wa nia nas o dzia łal no ści gru py praw ni ków -k at ol ików. 

4. Ze brać bliż sze da ne przez TW „Wol nie wicz”, „Gó ral” i kont[ak ty] obyw[atel skie]l

z miej sca pra cy po zo sta łych człon ków gru py praw ni ków. 
ł5. Pro wa dzić in wi gi la cje ko re spon den cji na fi gu ran tów ce lem usta le nia ich kon tak tów,

ter mi nów ze brań, kon fe ren cji itp. 
6. Uzgod nić z Gru pą V Wydz[ia łu] III KW MO War sza wa moż li wo ści wy ko rzy sta nia ich

jed no stek sie ci na te re nie za kła du pal lo ty nów w Otwoc ku.
m7. Wy je chać do KP MO No wy Dwór [Ma zo wiec ki] ce lem zo rien to wa nia się o po sia da -

nych ma te ria łach na adw. Ma�li�szew�skie�go i ks. Sku�rę�oraz omó wie nia wspól nych przed -
się wzięć ope ra cyj nych.

W związ ku z tym, że część uczest ni ków wspo mnia nej gru py po zo sta je w roz pra co wa niu
Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW nie któ re przed się wzię cia ope ra cyj ne bę dą uzgad nia ne
z ww. jed nost kąn. 

Ter min za pla no wa nych czyn no ści do koń ca IV kwar ta łu.

Kier[ownik] Gr[upy] IV Wydz[ia łu] III St. of[icer] oper[acyj ny] Wy dzia łu III 
(–) W[al de mar] Woł piu k21 por. (–) W[al de mar] Czyż, kpt.

Od�bi�to�w 2.�egz.
Druk. K.R. nr 3139/61o

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�I,�k.�8–13,�mps.

k Z pra�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: ja kie zo bo wią za nie.
l Po�wy�żej�odręcz�nie�nad�pi�sa�ne�sło�wo: ja kie?
ł Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Na nie któ rych, na wszyst kich nie ma ce lu, gdyż

cho dzi nam tyl ko o za wia do mie nia.
m Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Na pi sać pi smo.
n Z pra�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: ja kie i co? Na le ży kon kret nie pi sać.
o Po�ni�żej� opa�trzo�na� nie�czy�tel�nym� pod�pi�sem� i da�tą 11 VIII [19]61 [r.] od�ręcz�na� ad�no�ta�cja� o tre�ści:

Odn[ośnie] pkt. 1 uwa żam, że w spra wie naj waż niej szym pro ble mem jest po zy ska nie TW, dla te go nie moż na
pla no wać al bo, al bo – lecz kon kret nie na sta wić się na jed ną lub dwie oso by, wsz cząć for mal nie opra co wa nie
i po zy skać do spra wy.

21 Wal de mar Jan Woł piuk (ur. 1933 r.), por./płk, dr hab. Funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa
od sierp nia 1953 r., m.in.: od mar ca 1958 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny, od wrze śnia 1961 r. kie row nik sek cji,
od lu te go 1963 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy, od li sto pa da 1965 r. na czel nik Wy -
dzia łu Kon tro li Ru chu Gra nicz ne go K MO m.st. War sza wy. Od paź dzier ni ka 1972 r. kie row nik Za kła du Me -
to dy ki Pra cy Kontr wy wia dow czej In sty tu tu Kry mi na li sty ki i Kry mi no lo gii ASW, pra cow nik na uko wy In sty -
tu tu Na uk Praw nych PAN, wy kła dow ca UW, Wyż szej Szko ły In for ma ty ki, Za rzą dza nia i Ad mi ni stra cji
w War sza wie, Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia i Pra wa im. He le ny Chod kow skiej w War sza wie. Ma�rzec�1968
w do�ku�men�tach�MSW, t. 1: Nie�po�kor�ni, red. F. Dą brow ski, P. Gon tar czyk, P. To ma sik, War sza wa 2008, s. 342.
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Nr 3

1961�li�sto�pad�22,�War�sza�wa�–�Wnio�sek�kpt.�Wła�dy�sła�wa�Czy�ża�o ze�zwo�le�nie�na�prze�pro�wa�-
dze�nie�roz�mo�wy�ope�ra�cyj�nej�z adw.�Lu�dwi�kiem�Szczer�biń�skim

aWar sza wa, dnia b22�XIb 1961 r.

Z[astęp]ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III
w�miej�scu

Wnio�sek
o ze zwo le nie na prze pro wa dze nie roz mo wy oper[acyj nej] z ob.

Szczer�biń�ski Lu dwik, s. Ja na, urodz[ony] 25 VIII 1890 r., ad wo kat, zam. War sza wa,
[…]

W[yżej] wym[ie nio ny] zło żył kwe stio na riusz na wy jazd z wy ciecz ką „Or bis” do Cze -
cho sło wa cji i Wied nia w okre sie 10 XII – 18 XII br. Szczer�biń�ski jest wdow cem, po sia da
cór kę Wan dę Szczer biń ską1, któ ra w ro ku 1957 wy je cha ła na stu dia do Pa ry ża i od mó wi ła
po wro tu do kra ju. W ub.r. Szczer biń ski ubie gał się o wy jazd pry wat ny do Wied nia, lecz od -
mó wio no mu. W grud niu 1960 r. za ło żo no spra wę gru po wą ope rac[yj nej] ob ser wa cji krypt.
„Pal lo ty ni” na gru pę praw ni ków -k at ol ików, m.in. Szczer biń skie go Lu dwi ka.

Dzia łal ność tej gru py, któ ra jest kie ro wa na przez ku rię war szaw ską w oso bie ks. Pa da -
cza, Ol szew skie go2, Mo dze lew skie go i pry ma sa Wy szyń skie go, po le ga m.in. na po zy ski wa -
niu no wych człon ków, or ga ni zo wa niu piel grzy mek, od by wa niu tzw. dni sku pie nia, kon fe -
ren cji, od czy tów oraz prze ciw sta wia niu się na od cin ku swo jej pra cy za wo do wej róż nym
za rzą dze niom władz pań stwo wych, jak usta wie o pra wie mał żeń skim i do pusz czal no ści
prze ry wa nia cią ży. Szczer biń ski na le ży do jed nych z ak ty wi stów tej gru py. Szczer biń ski
obok te go, iż jest bi go tem, jest rów nież nie wy ży tym spo łecz ni kiem. Na le ży do ZSL przy
Min[ister stwie] Spra wie dli wo ści, Przy jaź ni Pol sko -R adzie ckiej, L[igi] P[rzy ja ciół] Ż[oł nie -
rza], Ko mi te tu Obroń ców Po ko ju i [jest] prze wod ni czą cym Ko mi te tu Blo ko we go. Z da nych
agen tu ral nych wy ni ka, że Szczer biń ski ce lo wo ubie ga się o wy jazd do Wied nia, aby spo -
tkać się z cór ką, któ ra przy je cha ła by z Pa ry ża.

Ostat nio kont[akt] obyw[atel ski] – adw. „ŁM” – bę dąc w Pa ry żu, na proś bę Szczer biń -
skie go, ze tknę ła się z cór ką Wan dą. Z prze pro wa dzo nej roz mo wy wy ni ka, że Wan da nie za -
mie rza po wró cić do kra ju, gdyż urzą dzi ła się za wo do wo i ma te rial nie, lecz mi mo to obo je
b. tę sk nią za so bą.

Bio rąc pod uwa gę wiek Szczer biń skie go, pra cę za wo do wą i kup no w ub.r. no we go
miesz ka nia spół dziel cze go na le ży są dzić, iż nie ma on za mia ru po zo stać za gra ni cą. Wy ra -

a Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�oraz�da�tą 24 XI [19]61 r. od�ręcz�na�ad�no�ta�-
cja�o tre�ści: Za twier dzam.

b-b Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
1 Wan da Szczer biń ska (ur. 1922 r.), pra cow nik Bi blio te ki UW, w 1957 r. wy je cha ła do Fran cji i od mó wi ła

po wro tu do Pol ski, pra cow nicz ka In sty tu tu Ję zy ków Ob cych w Al li can te. Z uwa gi na od mo wę po wro tu
do kra ju zo sta ła za re je stro wa na przez Wy dział II K MO m.st. War sza wy w ewi den cji ogól no in for ma cyj nej.
AIPN, 0205/588; AIPN, 1218/11943.

2 Fran ci szek Ol szew ski, du chow ny, ka no nik Ka pi tu ły Me tro po li tar nej, kanc lerz ku rii me tro po li tar nej.
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że nie zgo dy z na szej stro ny jest pod sta wą do prze pro wa dze nia z ww. roz mo wy ope ra cyj nej
i w per spek ty wie po zy ska nia go ja ko kont[ak tu] obyw[atel skie go] do in for mo wa nia nas
o ak tu al nej dzia łal no ści gru py praw ni ków -k at ol ików.

Roz mo wa bę dzie po zo ro wa na na szy mi za in te re so wa nia mi za gra ni cą, przy czym pla nu je
się ją prze pro wa dzićc bpo�umó�wie�niu�się�z wwb.

Od�bi�to�1 egz.� St. of[icer] oper[acyj ny] Wy dzia łu III
Druk. K.R. Nr 5329/61d (–) Wł[ady sław] Czyż, bkptb

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�2,�cz.�III,�k.�65–66,�mps.

c Skre�ślo�no: przed od bio rem pasz por tu.
d Po�ni�żej�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�od�ręcz�na�adnotacja�o tre�ści: Tow. Czyż. Nie po da li ście ce lu

roz mo wy. Ce lem roz mo wy jest bliż sze ro ze zna nie dzia łal no ści gru py, któ rej „Sz” jest człon kiem, oraz zdo by -
cie źró dła in for ma cji. Kier[ownik] Gr[upy] IV W[ydzia�łu] III.
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Nr 4

1962�sty�czeń�17,�War�sza�wa�–�No�tat�ka�służ�bo�wa�kpt.�Wła�dy�sła�wa�Czy�ża�z prze�pro�wa�dzo�nej
dru�giej�roz�mo�wy�ope�ra�cyj�nej�z Lu�dwi�kiem�Szczer�biń�skim

War sza wa, dnia a17�Ia 1962 r.
Taj�ne

Egz. nr a1a

No�tat�ka służ�bo�wa

W dniu 16 bm. od by łem spo tka nie1 z adw. Szczer biń skim Lu dwi kiem, któ ry po in for mo -
wał mnie o prze bie gu swo jej roz mo wy z cór ką Wan dą w cza sie po by tu w Wied niu w po ło -
wie grud nia 1961 r. Cór ka przy je cha ła do nie go z Pa ry ża na okres dwóch ad�nia. Szczer biń -
ski prze pro wa dził z nią „oj cow ską roz mo wę”, w wy ni ku któ rej Wan da jest skłon na
po wró cić do kra ju po ukoń cze niu stu diów i uzy ska niu dy plo mu pro fe so ra ję zy ka fran cu -
skie go z pra wem na ucza nia tyl ko cu dzo ziem ców. Dy plom ten ma uzy skać w czerw cu br.
Na stęp nie ma za miar wy je chać […] na po łu dnie Fran cji. Wan da, mó wiąc o swo im po wro -
cie do Pol ski, wy ra ża jed nak oba wę, że mo że być po po wro cie prze śla do wa na przez wła dzę
i wię cej nie bę dzie mia ła moż li wo ści wy jaz du za gra ni cę. Pasz por tu kon su lar ne go nie po -
sia da. Uczu cio wo jest w dal szym cią gu zwią za na z kra je m2.

Szczer biń ski po sy łał jej cza so pi sma: „No wą Kul tu rę”, „Sto li cę” i in ne. Obec nie Wan da
pro si ła, aby „Sto li cy” jej nie prze sy łał, gdyż z uwa gi na jej stan psy chicz ny dzia ła to ujem -
nie. Po li tycz nie ni gdzie się nie udzie la, z emi gra cją nie utrzy mu je żad nych kon tak tów za
wy jąt kiem da le kich krew nych wy wo dzą cych się ze sta rej emi gra cji pol skiej, zam[iesz ka -
łych] pod Pa ry żem.

Z żad nym męż czy zną nie chce się bli żej wią zać, pra gnie być w ży ciu sa mo dziel na. W za -
koń cze niu za pew ni ła oj ca, że nie po zo sta wi go sa me go na sta re la ta i kwe stię po wro tu do
kra ju uzgod ni z nim de fi ni tyw nie po uzy ska niu dy plo mu i ku ra cji.

Na stęp nie po ru szy łem ze Szczer biń skim spra wę gru py praw ni ków -k at ol ików. Szczer biń -
ski oświad czył, że prze my ślał głę bo ko tę spra wę, że z cha rak te ru jest b. ostroż ny i bo jaź li -
wy i je śli wła dze bez pie czeń stwa in te re su ją się tą gru pą, to wg nie go wi docz nie ma[ją] ku
te mu uza sad nio ne pod sta wy i dla te go ma za miar wy co fać się z dal szej dzia łal no ści w tej
gru pie. Czy ni to rów nież z tych wzglę dów, że mo że nie któ rzy z te go śro do wi ska, np. Ma li -
szew ski Fe liks, któ ry z uspo so bie nia i cha rak te ru jest cza sa mi nie od po wie dzial ny i b. ak -
tyw ny, mo że na ra zić in nych ko le gów, w tym Szczer biń skie go, na nie przy jem no ści ze stro -
ny władz. Ja ko sta ry, zna ny ad wo kat i spo łecz nik nie chciał by, aby je go oso ba zo sta ła

a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
1 Pre zen to wa na no tat ka omawia dru gie spo tka nie z adw. Lu dwi kiem Szczer biń skim. Pierw sze od by ło się

29 XI 1961 r. przed wy jaz dem Lu dwi ka Szczer biń skie go do Wied nia. Do ko lej nych spo tkań nie do szło. W ana -
li zie spra wy „Pal lo ty ni” z wrze śnia 1963 r. kie row nik Gru py IV Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy An to ni Fe -
liś pi sał: „Głów ny pro blem to lep sze wy ko rzy sta nie po sia da nej sie ci, zwią za nie jej z na mi i prze ła ma nie pew -
nych opo rów we wnętrz nych. W spra wie tej prze pro wa dzo no dwie roz po znaw cze roz mo wy z adw. S. – wy ni ki
nie za do wa la ją ce”. AIPN, 0999/34, t. 11, Za gad nie nie ad wo ka tu ry, Warszawa, wrzesień 1963 r., b.p.

2 Osta tecz nie Wan da Szczer biń ska nie zde cy do wa ła się na sta ły po wrót do Pol ski. Przy je cha ła je dy nie do
kra ju w grud niu 1968 r. na po grzeb oj ca. AIPN, 1218/11943.
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za mie sza na w ja kąś spra wę po li tycz ną. Na mo ją zwró co ną uwa gę, że jest zbyt prze wraż li -
wio ny i że je go na głe wy co fa nie się z tej gru py mo że rzu cić pew ne po dej rze nie ze stro ny
ko le gów i kle ru na je go oso bę, Szczer biń ski oświad czył, iż być mo że ja ko star szy czło wiek
jest tro chę prze wraż li wio ny, lecz ar gu men ty mo je nie prze ko nu ją go. Co do wy co fa nia się,
to nie uczy ni te go na tych miast, lecz stop nio wo, gdyż chce się zo rien to wać, w ja kim kie run -
ku zdą ża obec nie dzia łal ność kle ru opie ku ją ca się gru pą praw ni ków. Na za py ta nie czy bę -
dzie obec ny na kon fe ren cji u św. An ny w dniu 19 bm. Szczer biń ski oświad czył, że nie, gdyż
w tym dniu ma du żo pra cy za wo do wej, nie mniej jed nak do wie się od ko le gów, ja ki bę dzie
mia ła cha rak ter ta kon fe ren cja.

Mó wiąc jesz cze o de cy zji wy co fa nia się z gru py, Szczer biń ski nad mie nił, iż cho dzi tu
tyl ko o sa me wy co fa nie się z dzia łal no ści, na to miast nie prze sta nie być w dal szym cią gu
prak ty ku ją cym ka to li kiem. Jak do dał, od dłuż sze go cza su cho dzi tyl ko do Woj sko we go Ko -
ścio ła Gar ni zo no we go przy ul. Dłu giej, gdyż ma naj bli żej i naj bar dziej mu od po wia da.

bSz czer biń ski do dał, że cha rak ter na szych roz mów za cho wa wy łącz nie dla sie bie, przy
czym wy ra ził zgo dę na dal sze spo tka nia i roz mo wy na po wyż sze te ma ty. Na mar gi ne sie po -
ru sza nych spraw Szczer biń ski oświad czył, że gru pa praw ni ków -k at ol ików ży wo ko men tu -
je wy mia nę de pesz Chrusz czow – pa pież, że jest to do bry znak na are nie mię dzy na ro do wej
i w po li ty ce ko mu ni stów z ka to li ka mi, że obec ny pa pież bar dziej re al nie pa trzy na te spra -
wy oraz że mo że to mieć wpływ na po lep sze nie sto sun ków Ko ścio ła ka to lic kie go z wła dza -
mi w kra ju. Gru pa ta rów nież wy ra ża za in te re so wa nie czy wła dze par tyj no -rz ąd owe ze zwo -
lą Wy szyń skie mu na wy jazd do Rzy mu na zjazd so bo ru. Obok pry ma sa, wg ich zda nia,
wi nien po je chać bi skup Mo dze lew ski.

Od�bi�to�w 2.�egz.� St. of[icer] Wy dzia łu III 
Druk. K.I. Nr 256/62 (–) W[ła dy sław] Czyż

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�2,�cz.�III,�k.�70–71,�mps.

b Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Prze pro wa dzić
1–2 roz mo wy, w ra zie bra ku efek tu za nie chać. 
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Nr 5

1962�wrze�sień�14,�War�sza�wa�–�Do�nie�sie�nie�TW�ps.�„Lo�lek”�do�ty�czą�ce�ak�tyw�no�ści�praw�ni�-
ków�-k�at�ol�ików

Źró dło: „Lo le k”1 War sza wa, dnia 14 IX 1962 r.
Przy jął: Czyż Taj�ne

Egz. nr a3a

Do�nie�sie�nie

W ro ku 1957, na je sie ni, zgło sił się nie ży ją cy [już] adw. Ol cho wicz, któ ry za pro po no wał
po moc przy urzą dza niu piel grzym ki re li gij nej na Ja sną Gó rę. Do tej po mo cy za pro sił ww.
jesz cze kil ka na ście osób, jak: adw. Bud kę, Bart kie wi cza (nie ży je), Kło sie wi cza, Mo dze -
lew skie go, Reyn dlab, Nie wia row skie go (nie ży je), Gra bow ską, Ka miń ską2, Kło siń skie go,
Szczer biń skie go, Zbie rań skie go3, kil ku sę dziów i jesz cze kil ka osób. Rów nież brał udział
w pra cach przy go to waw czych prof. Wol te r4.

Pra ce ww. po le ga ły na urzą dza niu piel grzym ki – od by ły się bo daj że dwie kon fe ren cje
w ku rii przy ul. Mio do wej, na jed nej był ks. pry mas, by ły tam oma wia ne re fe ra ty, ja kie mia -
ły być wy gło szo ne na Ja snej Gó rze w cza sie uro czy sto ści piel grzym ko wych, z cze go je den
re fe rat wy gła szał prof. Wol ter, dru gi zaś adw. Bud ka. 

Piel grzym ka od by ła się w pierw szych dniach li sto pa da 1957 r. Uczest ni cy z War sza wy
wy je cha li czte re ma au to bu sa mi, resz ta wy je cha ła po cią ga mi. Fre kwen cja na piel grzym ce
by ła znacz na, jak ob li cza no oko ło trzy tys. osób. By ła to piel grzym ka dla pra cow ni ków, dla
praw ni ków z ca łej Pol ski, wsku tek cze go, jak za zna czo no, by ła ta ka fre kwen cja. 

Pro gram piel grzym ki na Ja snej Gó rze obej mo wał za pla no wa ne na bo żeń stwa, wy gło sze -
nie dwóch re fe ra tów, po czym po dwóch dniach, wszy scy roz je cha li się wła sny mi środ ka -
mi lo ko mo cji.

W na stęp nym ro ku bo daj że od by ła się rów nież piel grzym ka do Czę sto cho wy, jed nak jej
zor ga ni zo wa nie na stą pi ło już na pod sta wie ogło szeń z am bo ny w po szcze gól nych pa ra fiach,
fre kwen cja by ła znacz nie mniej sza, z War sza wy by ło znacz nie mniej uczest ni ków, moż na

a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
b W tek�ście: Re in dla.
1 We dług za pi sów dzien ni ka re je stra cyj ne go SUSW TW „Lo lek” zo stał za re je stro wa ny 22 IX 1962 r. przez

Wy dział III K MO m.st. War sza wy, nr rej. 475, 10 III 1970 r. zdję ty z ewi den cji, ak ta zar chi wi zo wa no w Wy -
dzia le „C” K MO m.st. War sza wy pod nr 9152/I. We dług wy pi su z dzien ni ka ar chi wal ne go SUSW pod
nr 9152/I zar chi wi zo wa no ak ta Fe lik sa Ma li szew skie go ps. „Lo lek”; tecz ki: per so nal na i pra cy zo sta ły znisz -
czo ne 31 VIII 1988 r. We dług za pi su na kar cie E-14 za cho wa nej w Biu rze „C” K MO m.st. War sza wy Ma li -
szew ski Fe liks zo stał za re je stro wa ny pod nr 475 przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy. Fe liks Ma li szew -
ski (ur. 1905 r.), praw nik. Czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 21, 38, czło nek ZSL. AIPN, 797/5115; Ma�rzec
1968�w do�ku�men�tach..., t. 2, cz. I, s. 398.

2 Wan da Bi brow ska -K ami ńska (ur. 1901 r.), praw nik. Ab sol went ka pra wa UW, czło nek ze spo łów ad wo -
kac kich nr 21, 30. AIPN, 728/52388. 

3 Lech Zdzi sław Zbie rań ski (ur. 1921 r.), praw nik. Czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 8, 32 w War sza wie,
lek tor ję zy ka fran cu skie go w Spe cja li stycz nej Spół dziel ni Pra cy Na uczy cie li Ję zy ków Ob cych „Lin gwi sta”
w War sza wie. AIPN, 728/83922.

4 Wła dy sław Wol ter (1897–1986), praw nik, pro fe sor UJ. Czło nek PAU i PAN, pre zes Są du Ape la cyj ne go
w Kra ko wie.
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ob li czać 50 proc. sta nu z pierw szej piel grzym ki. Pro gram jej obej mo wał, po za na bo żeń -
stwa mi, dwa re fe ra ty du chow nych.

W cza sie uro czy sto ści na Ja snej Gó rze po sta no wio no, że praw ni cy -k at ol icy bę dą mie li
kon fe ren cje re li gij ne raz w mie sią cu w ko ście le św. An ny (w trze ci pią tek mie sią ca), kon fe -
ren cje ta kie by ły wy gła sza ne przez róż nych księ ży, jak: bp. Mo dze lew skie go, ks. Pa da cza,
Rusz cza ka, Wój ci ka i jesz cze kil ku in nych, bli żej nie zna nych. Kon fe ren cje mia ły na ce lu
po głę bie nie wie dzy re li gij nej, na stęp nie kil ka ra zy od by ły się tzw. dni sku pie nia w Otwoc -
ku u ks. pal lo ty nów, po czym spo wiedź i ko mu nia, mia ły one cha rak ter jed no dnio wy, wy -
kła dy re li gij ne od by wa ły się w miej sco wej ka pli cy, raz wy kła dał ks. pal lo tyn nie zna ny, raz
ks. Lu dwig, raz ja kiś ksiądz z Lu bli na z KUL. Fre kwen cja na kon fe ren cjach mie sięcz nych
by ła nie wiel ka, wa ha ła się w gra ni cach 10–50, łącz nie z oso ba mi przy god ny mi, bę dą cy mi
uprzed nio na wie czor nym na bo żeń stwie. 

Od pew ne go cza su, w szcze gól no ści w ostat nim ro ku, fre kwen cja sta wa ła się co raz
mniej sza, bra ły w niej udział prze waż nie oso by star sze, przy wią za ne do swej wia ry, po sia -
da ły one ra czej cha rak ter za ni ko wy. Urzą dza nie na przy szłość po dob nych kon fe ren cji za po -
wie dzia ne zo sta ło przed wa ka cja mi i pierw szy ta ki ter min praw do po dob nie w paź dzier ni ku
(ma być ogło szo ny z am bo ny w po szcze gól nych pa ra fiach sto li cy).

War sza wa, dnia ... wrze śnia 1962 r.
„Lo lek”

Uzu�peł�nie�nie�in�for�ma�cji�spi�sa�nych�ze�słów�TW�„aŁa”
W związ ku z od czy ta niem li stu pry ma sa Wy szyń skie go w dniu 12 sierp nia br. na am bo -

nach w ko ścio łach war szaw skich, treść te go li stu wy wo ła ła du że za sko cze nie i ko men ta rze
w śro do wi sku gru py praw ni ków -k at ol ików. Adw. Bud ka, Mo dze lew ski, Kło sie wicz i in ni
mó wi li, że ak cja władz ad mi ni stra cyj nych w sto sun ku do sióstr za kon ny ch5 w Waw rze i pal -
lo ty nó w6 w Otwoc ku by ła za sko cze niem dla kle ru, gdyż nie spo dzie wa no się ta ko wej oraz
od by ła się ona bar dzo szyb ko.

Ad wo ka tów -k at ol ików naj wię cej in te re so wa ła stro na praw na, tj. czy wła dze ad mi ni stra -
cyj ne prze pro wa dzi ły ją zgod nie z prze pi sa mi praw ny mi, czy wła dze ko ściel ne by ły wcześ -
niej po wia do mio ne przez czyn ni ki ad mi ni stra cyj ne o wy ko na niu jej de cy zji i nie za sto so -
wa ły się do niej w prze wi dzia nym ter mi nie. Wy ara�ża�noa zda nie, że wła dze ad mi ni stra cyj ne
po win ny by ły po dać w ja kiś spo sób do wia do mo ści spo łe czeń stwa, jak for mal nie by ło to
zała twia ne z ku rią war szaw ską, gdyż z tre ści li stu pry ma sa wy ni ka, że wła dze ad mi ni stra -
cyj ne do ko na ły wspo mnia nej ak cji bez praw nie i nie hu ma ni tar nie. Dla te go też wspo mnia ni
wy żej roz mów cy ubo le wa li moc no nad lo sem sióstr za kon nych.

5 Za kon fe li cja nek w Waw rze – zda niem SB – nada wał „kie ru nek ży cia re li gij ne go na tym te re nie, ma jąc
po waż ny wpływ na ro dzi ców po przez ich dzie ci, a na wet na oso by obo jęt nie usto sun ko wa ne do re li gii, gdyż
po tra fi ły tu wy two rzyć od po wied ni kli mat opi nii pu blicz nej, oczy wi ście tyl ko od stro ny fa na ty zmu re li gij ne -
go”. W związ ku z po dob ną „an ty pań stwo wą” dzia łal no ścią w 1961 r. roz po czął się pro ces ka sa cji in sty tu cji
oświa to wych fe li cja nek w Waw rze. Zli kwi do wa no wów czas szko łę po wszech ną, zaś w na stęp nym ro ku pań -
stwo prze ję ło szko łę śred nią i przed szko le. AIPN, 01283/1243, In for ma cja st. ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu
III K MO m.st. War sza wy A. Mar jań skiej do ty czą ca pro win cji war szaw skiej zgro ma dze nia fe li cja nek, War -
sza wa, sier pień 1961 r., k. 318–324.

6 Zob. wstęp, przy pis nr 5.
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Jed no cze śnie ad wo ka ci ka to lic cy wy ra ża ją opi nię, że wi nę po no si rów nież hie rar chia
kościel na, szcze gól nie pry mas, któ ry zaj mu je bez kom pro mi so we sta no wi sko i pro wa dzi do
za ostrze nia sto sun ków Ko ścio ła z pań stwem. Uwa ża ją, że spra wa sióstr za kon nych w Waw -
rze i oo. pal lo ty nów mo gła by zna leźć ja kieś amo dus vi ven dia, o ile oby dwie stro ny po szły by
na pew ne ustęp stwa.

W obec nej chwi li śro do wi sko gru py praw ni ków -k at ol ików naj bar dziej in te re su je fakt,
czy w tej sy tu acji pry mas Wy szyń ski otrzy ma pasz port do Wa ty ka nu na so bór. Ogól nie prze -
wa ża jed nak opi nia, że wła dze pań stwo we wy da dzą jed nak pasz port Wy szyń skie mu, gdyż
w prze ciw nym ra zie za ostrzy ło by to sy tu ację we wnętrz ną w kra ju oraz spo tka ło by się to
z ata ka mi opi nii mię dzy na ro do wej.

Je śli cho dzi o kon tak ty z ku rią war szaw ską, to spo śród ad wo ka tów -k at ol ików w bli skich
sto sun kach z bi sku pem Mo dze lew skim i Pa da czem po zo sta ją adw. adw. Bud ka, Jan czew -
skic (rad ca praw ny ku rii), Mo dze lew ski (po dob no krew ny bi sku pa Mo dze lew skie go) oraz
mło dy Kło sie wicz Prze my sław, ten ostat ni ma opi nię bi go ta i jed no cze śnie b. tchórz li we go.
Jest wy cho wan kiem ks. Pa da cza z okre su So da li cji Ma riań skie j7 i Sto wa rzy sze nia „Ju ven -
tus Chri sti a na”8. Brał dwu krot nie udział w skła dzie de le ga cji praw ni ków -k at ol ików na au -
dien cji u pry ma sa. Na to miast adw. Bud ka, Mo dze lew ski i Jan czew ski zna ją się z Pa da czem
z okre su wspól nych stu diów w gim na zjum Wła dy sła wa IV. 

TW „Lo lek” po dał, że je śli cho dzi o dzia łal ność gru py le ka rzy -k at ol ików, to od by wa ją
oni po dob ne kon fe ren cje, jak praw ni cy w ka pli cy obok „Dzie kan ki” na Kra kow skim Przed -
mie ściu. W 1957 r. gru pie tej prze wo dził dr Szy mań ski, zna ny le karz cho rób dzie cię cych
w War sza wie. Był on or ga ni za to rem piel grzym ki w 1957 r. do Czę sto cho wy i ucho dzi za
zaufa ne go pry ma sa. 

TW „Lo lek” po in for mo wał mnie, że naj bliż sza kon fe ren cja dla praw ni ków -k at ol ików
jest za pla no wa na na 3. pią tek m[ie sią]ca paź dzier ni ka (19 X 1962 r.) w ko ście le św. An ny,
z tym że nie wia do mo jesz cze, w ja ki spo sób zo sta ną po wia do mie ni jej uczest ni cy.
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c W tek�ście: Ja czew ski.
7 So da li cja Ma riań ska – sto wa rzy sze nie ka to lic kie za po cząt ko wa ne w XVI w., ja ko or ga ni za cja mło dzie -

ży szkol nej po bie ra ją cej na ukę w ko le giach je zu ic kich. Ka sa ta za ko nu je zu itów spo wo do wa ła stop nio we za -
wie sze nie dzia łal no ści. Po wol ny po wrót do ży cia na stą pił w XIX w. w Ga li cji. W 1916 r. po wo ła no So da li cję
Aka de mi ków, zaś dwa la ta póź niej aka de mi czek w War sza wie. Wy ra zem pręż no ści or ga ni za cji by ło po wsta -
nie w 1922 r. i 1924 r. dwóch ogól no pol skich związ ków. Oku pa cja hi tle row ska i po wsta nie war szaw skie
znacz nie uszczu pli ły sze re gi So da li cji. Po mi mo te go już w paź dzier ni ku 1944 r. gru pa aka de mi czek prze by -
wa ją cych na Pra dze na no wo pod ję ła dzia łal ność. W po wo jen nej rze czy wi sto ści roz wój So da li cji przy spie szył
we wrze śniu 1946 r., kie dy na pierw szym ogól no pol skim zjeź dzie po wo ła no Ogól no pol ski Zwią zek So da li cji
Aka de mic kich. Na ra sta ją ce szy ka ny, aresz to wa nia człon ków (m.in. Ta de usza Prze ci szew skie go i Han ny Ił ło -
wiec kiej), a przede wszyst kim de kret z 5 VIII 1949 r., na ka zu ją cy re je stra cję wszyst kich sto wa rzy szeń re li gij -
nych wraz z po da niem człon ków, spo wo do wał za wie sze nie organizacji przez epi sko pat Pol ski.

8 Sto wa rzy sze nie Ka to lic kiej Mło dzie ży Aka de mic kiej „Ju ven tus Chri stia na” – wy wo dzi się z za ło żo ne go
w 1918 r. w Miń sku Li tew skim przez ks. Edwar da Szwej ni ca sto wa rzy sze nia „Ju ven tus Chry stia na”. Dzia ła -
nia zbroj ne I woj ny świa to wej spo wo do wa ły za wie sze nie or ga ni za cji, zaś część jej człon ków zna la zła się
w War sza wie, gdzie w 1921 r. utwo rzyli Ko ło Mło dzie ży Zie mi Miń skiej, a na stęp nie w grud niu 1921 r.
„Juven tus Chri stia na”. Roz wój or ga ni za cji na stą pił na prze ło mie 1926 i 1927 r., kie dy 44 oso by zło ży ły przy -
rze cze nie or ga ni za cyj ne. W 1932 r. „Ju ven tus” skupiało 194 człon ków, zaś po za nim znaj do wa ło się 84 se nio -
rów; utwo rzo no ko ła m.in. w Wil nie i Lwo wie. Oku pa cja niemiecka spo wo do wa ła ogrom ne stra ty w sze re -
gach sto wa rzy sze nia. Nie któ rzy człon ko wie, two rząc ko ła w War sza wie, To ru niu, Kra ko wie, Ło dzi, Lu bli nie
i Po zna niu, sta ra li się po woj nie re ak ty wo wać dzia łal ność, jed nak re pre sje wo bec człon ków oraz de kret
z 5 VIII 1949 r. za koń czy ły dal sze funk cjo no wa nie „Ju ven tus Chri stia na”. 



Za�da�nie:
Uzgod ni łem z TW, że po wia do mi mnie o do kład nym ter mi nie kon fe ren cji lub ewent[ual -

nych] zmia nach oraz po le ci łem, aby uczest ni czył w kon fe ren cji.

Od�bi�to�w 3.�eg�zem�pla�rzach
Egz. nr 1 – Wydz[iał] IV MSW
Egz. nr 2 – tecz ka ro bo cza
Egz. nr 3 – do spra wy oper. ob serw.
Druk. H.Z./Nr 3873/62.

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�II,�k.�81–84,�mps.
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Nr 6

1963�kwie�cień�22,�War�sza�wa�–�No�tat�ka�służ�bo�wa�kpt.�Wła�dy�sła�wa�Czy�ża�ze�spo�tka�nia�z TW
ps.� „Ł”� do�ty�czą�ca� kon�fe�ren�cji� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików� z pry�ma�sem�Wy�szyń�skim�w ko�ście�le
św. An�ny�w kwiet�niu�1963�r.�

War sza wa, dnia 22 kwiet nia 1963 r.
Taj�ne

Egz. nr a1a

bNo�tat�ka�służ�bo�wa

W dniu 22 bm. od by łem spo tka nie z TW „Ł”, któ ra po da ła, co na stę pu je. W dniu 19 bm.
o go dzi nie 19.00 w ko ście le św. An ny w ka pli cy św. Wła dy sła wa od by ła się kon fe ren cja dla
praw ni ków -k at ol ików.

Obec nych by ło oko ło 20 osób, m.in. adw. Mo dze lew ski1 (se nior), Wło dar ski, Nie bo jew -
ska2, Szczer biń ski Lu dwik, sę dzia Ga liń ski z żo ną, Ko tec ka Zo fia i jej sio stra – z za wo du sę -
dzia. Kon fe ren cję pro wa dził ks. Pa dacz na te mat uchwał sy no du war szaw skie go z lip ca ub.r.,
a któ re go uchwa ły zo sta ły za twier dzo ne w stycz niu br. Pa dacz oma wiał nie któ re punk ty tej
uchwa ły, szcze gól nie w od nie sie niu do li tur gii. Po dał, że przy go to wu je się do dru ku więk szą
ilość eg zem pla rzy tej uchwa ły, któ ra zo sta nie do rę czo na do prze stu dio wa nia człon kom gru -
py praw ni ków -k at ol ików. Da lej ape lo wał do praw ni ków o prze strze ga nie mo ral no ści ka to lic -
kiej w ży ciu pry wat nym i za wo do wym – że po zli kwi do wa niu róż nych bractw ko ściel nych,
któ rych za da niem by ło m.in. prze cią ga nie nie wie rzą cych na wia rę ka to lic ką, ro lę tę po win ni
speł niać obec nie człon ko wie gru py praw ni ków -k at ol ików. Ogól nie po da wał przy kła dy, że
sze reg osób nie wie rzą cych na wra ca się na wia rę ka to lic ką, co świad czy o si le tej wia ry. Na
za koń cze nie kon fe ren cji ks. Pa dacz po in for mo wał ze bra nych, że w dniach 27–28 od bę dzie
się do Czę sto cho wy piel grzym ka gru py praw ni ków, któ rą po kie ru je ks. Pa dacz.

Prze wi dzia ny jest udział pry ma sa Wy szyń skie go. Wy jazd ma na stą pić w pią tek 26 bm.
Stro ną or ga ni za cyj ną ma ją się za jąć sio stry Ko tec kie, Mo dze lew ski i Bud ka, któ rzy w śro -
dę – 24 bm. po wia do mią szcze gó ło wo chęt nych na piel grzym kę o spra wach or ga ni za cyj -
nych. Po za koń cze niu kon fe ren cji sio stry Ko tec kie i część męż czyzn po zo sta ły na proś bę
ks. Pa da cza w ce lu omó wie nia spra wy piel grzym ki. Pa dacz nad mie nił, że w ma ju pla nu je
kon fe ren cję u sióstr za kon nych w La skach k. War sza wy oraz kon fe ren cję u św. An ny, na
któ rej bi skup Mo dze lew ski omó wi dal szy cykl na te mat sy no du war szaw skie go i so bo ru
wa ty kań skie go. 
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a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
b Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja�o tre�ści: T. Czyż. Zwrot.
1 Mści sław Mo dze lew ski (ur. 1900 r.), praw nik. Czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 12 w War sza wie.
2 Ma ria Nie bo jew ska (ur. 1915 r.), praw nik. Ab sol went ka pra wa UW (1938 r.), czło nek ze spo łów ad wo -

kac kich nr 21, 30 w War sza wie. AIPN, 728/54742.



Roz mów czy ni po in for mo wa ła mnie, że wy jeż dża na nie dzie lę do ro dzi ców w Piotr ko wie
i o ile jej czas po zwo li, to po je dzie stam tąd na piel grzym kę do Czę sto cho wy.

Jed no cze śnie umó wio no, że w dniu 25 bm. po in for mu je mnie o szcze gó łach or ga ni za cyj -
nych dot. piel grzym ki.

Od�bi�to�w 3.�eg�zem�pla�rzach St. ofic[er] oper[acyj ny] Wy dzia łu III
Druk. H.Z./Opr. C.W./G.IV. (–) Wł[ady sław] Czyż

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�II,�k.�101–102,�mps.

Wojciech�Kujawa
D
O
K
U
M
EN

T
Y



Nr 7

1964�gru�dzień�31,�War�sza�wa�–�Do�nie�sie�nie�TW�ps.�„Ł”�do�ty�czą�ce�co�rocz�ne�go�spo�tka�nia
opłat�ko�we�go�praw�ni�ków�-k�at�ol�ików�z pry�ma�sem�Wy�szyń�skim

Źró dło: „Ł” War sza wa, dnia 31 XII 1964 r.
Przy jął: Fe li ś1 Taj�ne

Egz. nr a2a

bDo�nie�sie�nie
(ze słów)

W dniu 29 XII 1964 r. od godz. 19.20–21.00 w Pa ła cu Pry ma sow skim od by ło się spo -
tka nie praw ni ków -k at ol ików z kar dy na łem Wy szyń skim. Obec nych by ło oko ło 100 osób.
Po za Wy szyń skim był obec ny ks. pra łat Pa dacz i ks. Wój cik. Spo tka nie za ga ił ad wo kat
Bud ka, wi ta jąc w imie niu ze bra nych kar dy na ła Wy szyń skie go. W bie żą cym ro ku spo tka nie
zo sta ło zor ga ni zo wa ne ina czej niż w ro ku ubie głym. Zo stał usta wio ny tzw. stół pre zy dial -
ny, za któ rym usie dli: w środ ku kar dy nał Wy szyń ski, obok nie go Bud ka, z dru giej stro ny
kar dy na ła żo na me ce na sa Ki ja sa2 ([…], po tem by ła we Fran cji) i nie zna ny ad wo kat z du ży -
mi kla pia sty mi usza mi, któ ry prze waż nie drze mał, z wra ca jąc swym za cho wa niem uwa gę
ze bra nych (na zwi sko nie zna ne).

Kar dy nał Wy szyń ski w prze mo wie swej po ru szył spra wy so bo ro we – mó wiąc je dy nie na
te ma ty re li gij ne. W koń co wej fa zie prze mó wie nia oświad czył, że pań stwo na dal in ge ru je
w spra wy Ko ścio ła w po sta ci róż nych wi zy ta cji w se mi na riach du chow nych, mi mo że kon -
wen cja mię dzy na ro do wa gwa ran tu je swo bo dę. W ostat nim cza sie PRL ra ty fi ko wa łac tę
kon wen cję, co zo sta ło uję te w Dzien ni ku Ustaw z li sto pa da br. stąd też pań stwo win no prze -
strze gać mię dzy na ro do wych umów, pod któ rym[i] się pod pi su je.

Kar dy nał Wy szyń ski, oma wia jąc spra wy so bo ro we, roz wo dził się o ro li M[at ki] Bo skiej.
Ła miąc się opłat kiem mó wił, że ma my fik cyj ność pra wa, że ro la ad wo ka tów jest trud na
w no wym usta wie niu ich (dot. usta wy o ad wo ka tach). Zwró cił się z ape lem do ze bra nych,
aby wio sną licz nie uczest ni czy li w piel grzym ce do Czę sto cho wy. Ter min piel grzym ki bę -
dzie po da ny od dziel nie.

Na opłat ku m.in. by li: se kre tarz są du Wi śnioch, je den z sę dziów (na zwi ska nie pa mię -
tam), kil ka pra cow nic są du pow[ia to we go] i woj[ewódz kie go] oraz adw. Kło sie wicz, Pa nar -
ski, Ka li sko z żo ną, me ce nas Ki jas, mec. Mo dze lew ski, Bart cza k3, Wa rec ki4 i in ni, znam ich

a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
b Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�nie�czy�tel�na�ad�no�ta�cja.
c W tek�ście: re ak ty fi ko wa ła. 
1 An to ni Fe liś (ur. 1922 r.), por./ppłk. Funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach

1948–1978, m.in.: od lip ca 1959 r. kie row nik gru py Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy, od lip ca 1968 r. za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy.�Dzia�ła�nia�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�or�ga�ni�za�cji
„Ruch”, wy bór, wstęp i oprac. P. By szew ski, War sza wa 2008, s. 108. 

2 Mie czy sław Ki jas (ur. 1905 r.), praw nik, dr. Ab sol went pra wa UJ, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 25
w War sza wie. AIPN, 1005/167581.

3 To masz Jan Bart czak (ur. 1904 r.), praw nik. Rad ca praw ny w Pre zy dium Ra dy Na ro do wej m.st. War sza -
wy, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 1 w War sza wie.

4 Alek san der Wa rec ki (ur. 1915 r.), praw nik. Czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 19 w War sza wie.
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z wi dze nia. Z nie któ ry mi oso ba mi roz ma wiał oso bi ście ks. Pa dacz i Wój cik na te ma ty
osobi ste. 

W śro do wi sku ad wo ka tu ry sy tu acja na dal nie azmie�nia�sięa. W dal szym cią gu trwa ją niez -
dro we sto sun ki w ze spo łach na tle róż ni cy w osią ga nych ob ro tów przez po szcze gól nych
adwo ka tów. Np. w Ze spo le nr 30 od by ła się wczo raj burz li wa dys ku sja w związ ku z nie wy ra -
bia niem mi ni mum ob ro tów. Więk szo ścią gło sów ogra ni czo no wy pła ca nie mi ni mum adw.
Lu tow skie mu oraz sta ra no się na kło nić adw. Gar ba czew skie go d5 i Bro ni kow skie go e6, aby
po szli na eme ry tu rę, gdyż w ża den spo sób nie mo gą osią gnąć ob ro tów 4000 zł. Tak Gar ba -
czew ski, jak i Bro ni kow ski od ma wia ją pój ścia na eme ry tu rę.
Za�da�nie:
Pro szę prze pro wa dzić roz mo wę z adw. Dy sz lew ski m7 na te mat spo tka nia z kar dy na łem

oraz zo rien to wa nia się, ja kie zna cze nie ma ją ak ty wi ści świec cy współ dzia ła ją cy z ku rią.
Na dal ob ser wo wać zja wi ska za cho dzą ce w war szaw skiej ad wo ka tu rze.
No�tat�ka: „Ł” po dał[a], że adw. Dy sz lew ski nie był na spo tka niu praw ni ków -k at ol ików

29 XII 1964 r. Jak się wy ra ził w cza sie spo tkań z nią – [nie]obec ność je go jest uspra wie dli -
wio na, po nie waż bie rze on udział w spo tka niu z me dy ka mi. Ze wzglę du na brak cza su „Ł”
nie by ła w sta nie omó wić szcze gó łów tej spra wy.

Od�bi�to�w 3.�egz.
Druk I.Ch. opr. F.

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�2,�cz.�III,�k.�92–93,�mps.

d W tek�ście: Gor ba czew ski.
e W tek�ście: Bra ni kow skie go.
5 Jó zef Gar ba czew ski (ur. 1895 r.), praw nik. Ab sol went pra wa UW, żoł nierz w kam pa nii wrze śnio wej, PSZ

na Za cho dzie, w 1947 r. po wró cił do Pol ski, rad ca praw ny Cen tra li Han dlo wej Prze my słu Drzew ne go, czło -
nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 30 w War sza wie.

6 An to ni Bro ni kow ski (ur. 1896 r.), praw nik. Rad ca praw ny Za wier ciań skich Za kła dów Prze my słu Ba weł -
nia ne go, czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 30 i 37 w War sza wie.

7 Ka zi mierz Dy sz lew ski (ur. 1921 r.), praw nik. Żoł nierz AK, ab sol went pra wa UW, rad ca praw ny w URM,
czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 25 w War sza wie. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy.
AIPN, 0224/913.
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Nr 8

1965�li�piec�5,�War�sza�wa�–�Wnio�sek�o za�koń�cze�nie�spra�wy�kryptonim�„Pal�lo�ty�ni”

aZa�twier�dzamb cWar�sza�wac, dnia c5�VIIc 196c5c r.
Taj�ne

Wnio�sek
o�za�koń�cze�nie�spra�wy

cE�wi�den�cyj�no�-o�bse�rw�acy�jnac, krypt. cPal�lo�ty�nic, nr re jestr[acyj ny] c685c.
cO�fic[er] oper[acyj ny]Wy�dzia�łu�III�Sty�kow�ski�Sta�ni�sław�c1

W wy ni ku pro wa dze nia wy mie nio nej wy żej spra wy stwier dzi łem, że: cspra�wa�krypt.
„Pal�lo�ty�ni”�zo�sta�ła�za�ło�żo�na�w 1960�r.�na�gru�pę�osób�wy�wo�dzą�cych�się�ze�śro�do�wi�ska
ad�wo�kac�kie�go.� Jest� to� tzw.� gru�pa� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików,� w skład� któ�rej� wcho�dzi�li
m[ię dzy] in�ny�mi� adw.� adw.� Szczer�biń�ski�Lu�dwik,� Po�mor�ski� Ju�liusz,�Wit�kow�ski�Lu�-
cjan.� Dzia�łal�ność� gru�py� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików� po�le�ga�ła� na� po�zy�ski�wa�niu� no�wych
człon�ków�i or�ga�ni�zo�wa�niu�piel�grzy�mek�do�Czę�sto�cho�wy.�Ze�bra�nia�ww.�gru�py�od�by�wa�-
ją�się�w ko�ście�le�św.�An�ny,�ku�rii�war�szaw�skiej� i u ks.�pal�lo�ty�nów.�Od�by�wa�li�rów�nież
tzw.�dni�sku�pie�nia,�na�któ�rych�wy�gła�sza�ne�by�ły�po�ga�dan�ki�i od�czy�ty�przez�ks.�Pa�da�cza
i Mo�dze�lew�skie�go,� a któ�re� mia�ły� na� ce�lu� prze�ciw�sta�wia�nie� się� za�rzą�dze�niom� władz
pań�stwo�wych,�jak�np.�usta�wie�o do�pusz�czal�no�ści�prze�ry�wa�nia�cią�ży.�Od�1963�r.�wspo�-
mnia�na� gru�pa� po�wo�li� roz�pa�da� się,� część� jej� człon�ków� z po�wo�du� cho�ro�by� prze�sta�ła
uczest�ni�czyć�w spo�tka�niach,�część�na�to�miast�za�nie�cha�ła�uczest�ni�cze�nia�w spo�tka�niach.
Mi�mo�iż�obec�nie�po�zo�sta�li�człon�ko�wie�w dal�szym�cią�gu�od�by�wa�ją�raz�w mie�sią�cu�„dni
sku�pie�nia”,�nie�ma�ją�one�jed�nak�cha�rak�te�ru�po�li�tycz�ne�go,�a ogra�ni�cza�ją�się�do�od�by�-
wa�nia�wspól�nych�mo�dlitw�i na�uk�re�li�gij�nych.�W tym�sta�nie�rze�czy�wno�szę�o prze�ka�za�-
nie� spra�wy� ewi�den�cyj�no�-o�bse�rw�acy�jnej�do� ar�chi�wum� tut.�Wy�dzia�łu� „C”.�Pro�po�nu�ję
jed�no�cze�śnie� o po�zo�sta�wie�nie� na�zwisk� osób� prze�cho�dzą�cych� w ni�niej�szej� spra�wie
w kar�to�te�ce�na�okres�10�lat�ze�wzglę�du�na�utrzy�my�wa�nie�kon�tak�tów�z ku�rią�bi�sku�piąc.�

W związ ku z po wyż szym wno szę o:
1. Za�koń�cze�nie�dal sze go pro wa dze nia ww. spra wy i prze ka za nie jej do skład ni cy ma te -

ria łów ope ra cyj nych ... ce lem prze cho wa nia przez okres 10�lat.

a Po�mi�nię�to�sta�łe�ele�men�ty�for�mu�la�rza�do�ku�men�tu.
b Po�ni�żej�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�i da�tą 5 VII [19]65 [r.] pie�cząt�ka�o tre�ści: Na czel nik Wy dzia -

łu III Ko men dy MO m.st. War sza wy.
c-c Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
1 Sta ni sław Sty kow ski (ur. 1930 r.), sierż./kpt. Funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach

1963–1983, m.in.: od stycz nia 1963 r. ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Sek cji 1 Wy dzia łu I Biu ra „W” MSW, od li -
sto pa da 1963 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy, od wrze śnia 1965 r. do lip ca 1966 r.
słu chacz Szko ły Ofi cer skiej nr 1 CW MSW w Le gio no wie, od wrze śnia 1966 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III
KS MO w War sza wie. AIPN, 0967/256, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza.

Sprawa kryptonim „Pallotyni”...

251

D
O
K
U
M
EN

T
Y



Spo śród osób za re je stro wa nych w da nej spra wie po zo sta wić na le ży w kar to te ce ele men -
tu prze stęp cze go i po dej rza ne go ni żej wy mie nio ne oso by:

1) cPo�mor�ski�Ju�liusz,�s.�Fry�de�ry�ka,�An�ny,�7 IV�1896�r.
2) Wit�kow�ski�Lu�cjan,�s.�Ju�lia�na,�Ad�rian�ny,�6 IX�1900�r.
3) Szczer�biń�ski�Lu�dwik,�s.�Ja�na,�Ju�lian�ny,�25�VIIId 1890�r.ce

Na to miast ni żej wy mie nio ne oso by na le ży wy co fać z kar to te ki ele men tu prze stęp cze go
z na stę pu ją cych po wo dów:e

2. Za�strze�że�nie: wy da wać – nie wy da wać bez po ro zu mie nia się z jed nost ką, któ ra zło -
ży ła spra wę na prze cho wa nie.
Prze�ka�za�nie ww. spra wy do ar chi wum cWydz[ia łu] „C”�K�MO�m.st.�War�sza�wyc za
po śred nic twem … ce lem dal sze go jej pro wa dze niaf.

„Zga�dzam�się”g

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�III,�k.�21–22,�mps.
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d W tek�ście: IV.
e Po�mi�nię�to�nie�wy�peł�nio�ny�frag�ment�do�ku�men�tu.
f Po�ni�żej nie�czy�tel�ny�pod�pis.
g Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis – por.
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Okładka�akt�sprawy�kryptonim�„Pallotyni”�
(użyto�starych�formularzy�KdsBP)
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