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Pierwsza pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski w œwietle materia³ów MSW

Dwadzieœcia dwa lata temu, w czerwcu 1979 r., odby³a siê pierwsza pielgrzymka Jana
Paw³a II do Polski. Dla komunistów rz¹dz¹cych PRL kwestia wizyty g³owy Koœcio³a katolic-
kiego by³a od kilkunastu lat powa¿nym problemem politycznym — w 1966 r. podczas obcho-
dów milenijnych w³adze PRL nie wyrazi³y zgody na przyjazd papie¿a Paw³a VI. Z chwil¹
wyboru kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a sta³o siê oczywiste, ¿e taka wizyta jest nieunik-
niona. Jak stwierdzi³ pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek, w rozmowie z sekretarzem
generalnym KC KZPR Leonidem Bre¿niewem, odbytej w marcu 1979 r.: „Obecnie wytwo-
rzy³a siê trudniejsza sytuacja, bo papie¿em jest Polak, bêd¹cy obywatelem Polski. Z prawnego
punktu widzenia ka¿dy obywatel ma prawo przyjazdu do swojego kraju. Odmowa mog³aby
tworzyæ napiêcia spo³eczne”1. W³adze wyrazi³y zatem niechêtnie zgodê z obawy przed reakcj¹
spo³eczeñstwa. Za swój sukces uzna³y wynegocjowan¹ datê pielgrzymki. Otó¿ strona koœcielna
optowa³a za wizyt¹ w maju 1979 r. — z okazji przypadaj¹cej 13 maja 1979 r. 900. rocznicy
œmierci biskupa Stanis³awa Szczepanowskiego — na co nie wyrazi³ zgody rz¹d PRL, uzasa-
dniaj¹c, ¿e rocznica ta symbolizuje konflikt Koœcio³a z pañstwem. Wobec uporu komunistów
Koœció³ ust¹pi³, choæ Jan Pawe³ II og³osi³, ¿e przybywa do kraju w maju 1979 r. W opinii
ówczesnych w³adz PRL mia³o to byæ wrêcz du¿e upokorzenie papie¿a.

G³ównym celem w³adz PRL sta³o siê z jednej strony d¹¿enie do ograniczenia przewidy-
wanych negatywnych skutków — oczywiœcie dla partii komunistycznej — wizyty papie¿a,
z drugiej zaœ do maksymalnego wykorzystania jej na potrzeby w³asnej propagandy. Jednym
z g³ównych instrumentów do osi¹gniêcia zamierzonego celu byli funkcjonariusze Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i podleg³ych ministerstwu s³u¿b.

Na szczêœcie wbrew opiniom rz¹dz¹cych — wyra¿anym ju¿ po pielgrzymce — nie uda³o siê
ograniczyæ „negatywnych skutków spo³eczno–politycznych” wizyty. Jak ocenia³ w swych wspo-
mnieniach by³y rezydent KGB w Polsce Witalij Paw³ow „Pierwsza podró¿ Jana Paw³a II do
ojczystego kraju by³a wielkim triumfem Koœcio³a katolickiego. Niew¹tpliwie doda³a si³ i otu-
chy polskiej opozycji”2.

1 M. Zaremba, Utrzymaæ Watykan na linii. Przygotowania do pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II odbywa³y
siê równie¿ w Moskwie, „Polityka” 2001, nr 21, s. 88.
2 W. Paw³ow, By³em rezydentem KGB w Polsce, Warszawa 1994, s. 207.



Co prawda, nie spe³ni³y siê obawy warszawskiej rezydentury KGB, ¿e dzia³acze opozycji
i robotnicy spróbuj¹ wydrzeæ PZPR w³adzê podczas pielgrzymki. Niemniej jednak zosta³
uruchomiony proces, którego efektem by³o powstanie, po strajkach Sierpnia 1980 r., pierwsze-
go niezale¿nego w pañstwach „demokracji ludowej” zwi¹zku zawodowego — „Solidarnoœci”.

Znaj¹c realia pierwszej pielgrzymki papieskiej oraz patrz¹c z dzisiejszej perspektywy,
jaskrawo widaæ, ¿e prezentowana ni¿ej „ocena” ma charakter „¿yczeniowy”. Dokument
wyraŸnie pisany jest na zapotrzebowanie najwy¿szych w³adz partyjnych i stawiaj¹c w dobrym
œwietle MSW, os³odziæ ma gorycz — dla w³adz — wizyty papie¿a. Otwarte pozostaje pytanie,
na ile autorzy dokumentu i jego czytelnicy wierzyli w przedstawione wnioski.

Prezentowany poni¿ej dokument zachowa³ siê w Centralnym Archiwum MSWiA pod
sygnatur¹ MSW II 3107.W chwili obecnej znajduje siê w zasobie Biura Archiwizacji iUdostêpnia-
nia Instytutu Pamiêci Narodowej.

Sprawozdanie zosta³o przytoczone w formie oryginalnej, ingerencje w tekst zosta³y ogra-
niczone do poprawienia literówek i zaznaczone nawiasami kwadratowymi. W tekœcie wystê-
puj¹ dwa rodzaje przypisów, z których czêœæ — oznaczone znakiem „X” — s¹ integraln¹
czêœci¹ dokumentu, natomiast pozosta³e — oznaczone cyframi arabskimi — zosta³y sporz¹-
dzone podczas przygotowywania dokumentu do publikacji.

Operacja „LATO–79”

Gen. bryg. B. STACHURA3

OCENA

DZIA£AÑ RESORTU SPRAW WÊWNÊTRZNYCH
ZWI¥ZANYCH Z WIZYT¥ PAPIE¯A W POLSCE

I. Wstêp

Wizyta papie¿a w Polsce, w dniach 2–10.06.1979 r.4 przebieg³a w dobrym klimacie poli-
tycznym i nie spe³ni³a nadziei, jakie ³¹czy³y z ni¹ wrogie socjalizmowi czynniki zagraniczne
oraz wsteczne elementy wewn¹trz kraju. W okresie wizyty w ca³ym kraju panowa³ ³ad i po-
rz¹dek. Zak³ady przemys³owe i instytucje gospodarcze pracowa³y w normalnym rytmie. Na
trasach przejazdu papie¿a i w miejscach jego wyst¹pieñ nie stwierdzono szkodliwych dzia³añ
politycznych i powa¿niejszych naruszeñ przepisów prawa.

Na taki stan rzeczy w powa¿nym stopniu wp³ynê³y dzia³ania resortu spraw wewnêtrznych
zwi¹zane z wizyt¹ papie¿a, podjête po wiadomoœci o mo¿liwoœci jego przyjazdu do Polski,
a nastêpnie systematycznie nasilane, staranne przygotowania resortu do wizyty — potrakto-
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3 Bogus³aw Stachura, ur. 20 III 1927 r., wiceminister spraw wewnêtrznych.
4 Jan Pawe³ II odwiedzi³ Warszawê (2–3 czerwca), Gniezno (3–4 czerwca), Czêstochowê (4–6 czerwca),
Kraków (7–10 czerwca).



wanej jako operacja „Lato–79” — oraz aktywna i ofiarna praca funkcjonariuszy resortu
w fazie realizacji tej operacji.

II. Przygotowania do wizyty

W zwi¹zku z wiadomoœci¹ o zamiarze wizyty papie¿a w Polsce wszystkie s³u¿by operacyj-
ne resortu podjê³y aktywne i wielokierunkowe dzia³ania, maj¹ce na celu zapewnienie spraw-
nego jej przebiegu, zagwarantowanie w tym czasie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
oraz zapobie¿enie poczynaniom, mog¹cym powodowaæ szkodliwe nastêpstwa polityczne.

Wœród tych dzia³añ szczególna rola przypad³a przedsiêwziêciom rozpoznawczo–operacyj-
nym i profilaktyczno–neutralizuj¹cym. Przyczyni³y siê one do uzyskania wielu informacji,
które pozwoli³y we w³aœciwym czasie na podjêcie decyzji, jakich wymaga³o przygotowanie
i zabezpieczenie wizyty.

Nasilono zw³aszcza pracê operacyjn¹ wokó³ problemów i zagadnieñ, które wrogie czynniki
zagraniczne — zainteresowane wizyt¹ — mog³yby wykorzystaæ ze szkod¹ dla Polski. W szcze-
gólnoœci zintensyfikowano dzia³ania operacyjne Departamentu IV5, zmierzaj¹ce do rozezna-
nia podjêtych przez Watykan przygotowañ do wizyty papie¿a w Polsce i ³¹cz¹cych siê z tym
przedsiêwziêæ politycznych Watykanu.

Nasilono równie¿ — i w miarê zbli¿ania siê wizyty pog³êbiano — rozpoznanie œrodowisk
wewnêtrznych. G³ówn¹ uwagê zwrócono na kierownicze krêgi Koœcio³a katolickiego i zorga-
nizowane grupy antysocjalistyczne. Wydatnie wzmo¿ono operacyjn¹ kontrolê tych œrodowisk
oraz przeprowadzono szereg ró¿norodnych przedsiêwziêæ dezintegracyjnych i neutralizu-
j¹cych, a tak¿e stymuluj¹cych postêpowania korzystne z punktu widzenia interesów kraju.
W odniesieniu do hierarchii, kleru i œrodowisk katolickich przedsiêwziêcia ukierunkowano na
ujawnianie tych inicjatyw, które mog³yby zak³óciæ przebieg wizyty, niekorzystnie wp³ywaæ na
towarzysz¹c¹ jej atmosferê i wywo³ywaæ stany napiêæ spo³ecznych. W stosunku do grup anty-
socjalistycznych przedsiêwziêcia ukierunkowano przede wszystkim na rozeznanie ich zamie-
rzeñ i planów prowokacyjnych akcji, przygotowañ do produkcji i kolporta¿u pism bezdebito-
wych, a tak¿e likwidacjê bazy poligraficznej i konfiskatê wrogich materia³ów.

Prowadzono te¿ systematyczne rozpoznanie nastrojów w zak³adach pracy, uczelniach
i szko³ach oraz w œrodowiskach naukowych i artystycznych.

Dla zapewnienia skutecznoœci naszych dzia³añ, s³u¿by operacyjne resortu w maksymalnym
stopniu uruchomi³y posiadany potencja³ osobowych Ÿróde³ informacji. Sród³a te wykorzysta-
no do uzyskiwania wyprzedzaj¹cych informacji oraz w³¹czono do neutralizuj¹cych przed-
siêwziêæ. Szczególnie starannie dobrano i przygotowano do zadañ Ÿród³a maj¹ce dotarcie do
hierarchii koœcielnej oraz grup antysocjalistycznych. Odpowiednio wp³ywowe Ÿród³a wprowa-
dzono do koœcielnych komitetów organizacyjnych, aby w odpowiednim czasie mog³y od-
dzia³ywaæ na decyzje i zamierzenia hierarchii.

Prowadzone dzia³ania ujawni³y znaczny wzrost aktywnoœci duchowieñstwa i œrodowisk
klerykalnych oraz elementów antysocjalistycznych i wstecznych. Znalaz³o to wyraz w szkodli-
wej propagandzie oraz w zamierzeniach i planach akcji, jakie chciano realizowaæ przed wizyt¹
papie¿a lub w okresie jej trwania.
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5 Departament IV MSW zosta³ utworzony w 1962 r., jego zadaniem by³a walka z „reakcyjnym klerem”,
czyli de facto Koœcio³em.



Biskupi wyg³osili w kwietniu br. 340 kazañ, natomiast w maju 489, przy czym kazania
19 biskupówX zawiera³y negatywne treœci polityczne, m.in. zarzuty, i¿ w³adze pañstwowe
dzia³aj¹ w kierunku obni¿enia rangi wizyty papie¿a, zawê¿enia jej programu i ograniczenia
liczby wiernych w przewidzianych na ten czas uroczystoœciach6.

W maju i w pierwszych dniach czerwca stwierdzono te¿ wzrost przypadków niezgodnego
z prawem budownictwa sakralnego. Te i inne dzia³ania kleru, a tak¿e koœcielnego aktywu
œwieckiego, np. g³odówka Œwitonia7 i studenta KUL Bradela8 w koœciele w Piekarach Œl¹skich,
jako  protest, i¿ nie przybêdzie  tam papie¿, oraz  rzekome cudy we wsiach Je¿ów (woj.
skierniewickie) i S³oñczew (woj. ciechanowskie), podsyca³y wœród czêœci spo³eczeñstwa nie-
korzystne nastroje, tworz¹c ogniska zapalne wymagaj¹ce ró¿nych doraŸnych dzia³añ ze strony
S³u¿by Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej.

Elementy antysocjalistyczne pragnê³y przede wszystkim wyjœæ ze stanu narzuconej im
izolacji, skonsolidowaæ siê — g³ównie przez zbli¿enie KSS–KOR9 z ROPCziO — i rozszerzyæ
swoje oddzia³ywanie, zw³aszcza na m³odzie¿ studenck¹ w Warszawie i — Krakowie, dla
zwiêkszenia swych mo¿liwoœci na okres wizyty papie¿a, po to aby zak³óciæ jej polityczny klimat
i zademonstrowaæ swoj¹ obecnoœæ w ¿yciu spo³ecznym kraju.

Spoœród licznych poczynañ tych elementów mo¿na wymieniæ zdecydowanie wrogi w swych
za³o¿eniach wieczór literacki w PEN–Clubie (3 maja), Warszawa, gdzie tendencyjne teksty
prezentowali aktorzy: Œl¹ska10, Bardini11 i Zapasiewicz12 oraz zakoñczon¹ ca³kowitym niepo-
wodzeniem inicjatywê profesorów Lipiñskiego13 i Kielanowskiego14, na sesji Zgromadzenia
Ogólnego PAN (25 maja), aby to forum przyjê³o uchwa³ê o zniesieniu w Polsce cenzury.

KSS–KOR przygotowa³ oko³o 15 000 egzemplarzy prowokacyjnego w treœci „Apelu do
spo³eczeñstwa”15, lecz ca³y jego nak³ad zosta³ przejêty, podobnie jak szereg innych wrogich
wydawnictw opracowanych przez KSS–KOR i ROPCziO. £¹cznie w maju br. zlikwidowano
ponad 38 000 nielegalnych wydawnictw i druków sporz¹dzonych w kraju, a nadto przejêto
ponad 15 000 przesy³ek z materia³ami propagandowymi skierowanymi do naszego kraju
z pañstw kapitalistycznych.

x M.in. Tokarczuka, Sochy, Musiela, B³aszkiewicza, Domina, Ilcewicza, Bednorza, Kurpasa, Michal-
skiego.
6 Ignacy Tokarczuk, ur. 1 II 1918 r., ordynariusz przemyski; Pawe³ Socha, ur. 10 I 1935 r., sufragan
gorzowski; Franciszek Musiel, ur. 14 I 1915 r., zm. 2 XII 1992 r., sufragan czêstochowski; Tadeusz
B³aszkiewicz, ur. 21 IX 1916 r., zm. 7 VI 1993 r., sufragan przemyski; Czes³aw Domin, ur. 6 VII 1929 r.,
zm. 15 III 1996 r., sufragan katowicki; Edmund Ilcewicz, ur. 12 IV 1924 r., zm. 12 IX 1981 r., sufragan
lubelski; Józef Kurpas, ur. 21 III 1912 r., zm. 19 V 1992 r., sufragan katowicki; Jan Michalski, ur. 6 II
1914 r., zm. 23 VIII 1989 r., sufragan gnieŸnieñski.
7 Kazimierz Œwitoñ, ur. 4 VIII 1931 r., wspó³za³o¿yciel Wolnych Zwi¹zków Zawodowych, dzia³acz
Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela, w dniach 17–27 V 1979 r. bra³ udzia³ w g³odówce (wraz ze
Zdzis³awem Bradelem) w intencji przybycia do Piekar Jana Paw³a II.
8 Zdzis³aw Bradel by³ cz³onkiem Ruchu M³odej Polski i wspó³twórc¹ niezale¿nego pisma m³odych
katolików „Spotkania” ukazuj¹cego siê w drugim obiegu od jesieni 1977 r.
9 KSS–KOR — Komitet Samoobrony Spo³ecznej KOR.
10 Aleksandra Œl¹ska, ur. 4 XI 1925 r., zm. 18 IX 1989 r.
11 Aleksander Bardini, ur. 17 XI 1913 r., zm. 30 VII 1995 r.
12 Zbigniew Zapasiewicz, ur. 13 X 1934 r.
13 Edward Lipiñski, ur. 18 X 1888 r., zm. 13 VII 1986 r., ekonomista, wspó³za³o¿yciel Komitetu Obrony
Robotników.
14 Jan Kielanowski, ur. 16 VI 1910 r., zm. 16 I 1989 r., zootechnik, cz³onek Komitetu Obrony Robotników.
15 Apel informowa³ o utworzeniu Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela w dniu 25 III 1977 r.
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Na prze³omie maja i czerwca br. skonfiskowano kilkaset egzemplarzy biuletynu pt. „Szer-
szeñ”16, dostarczonych do kraju przez oœrodek dywersyjny w Pary¿u.

Stwierdzono du¿e zainteresowanie wizyt¹ ze strony central wywiadowczych, co potwier-
dza³y zadania zlecane agenturze i aktywnoœæ na tym kierunku rezydentur wywiadowczych
w placówkach NATO.

Ustalono m.in., ¿e rezydentury zamierzaj¹ wykorzystaæ okolicznoœci zwi¹zane z wizyt¹ do
zintensyfikowania dzia³añ agenturalnych, wobec czego pion Departamentu II17 podzieli³ pracê
operacyjn¹ na:

— wzmocnienie kontroli rezydentur placówkowych,
— wzmocnienie kontrwywiadowczej ochrony obiektów, problemów i osób pozostaj¹cych

w szczególnym zainteresowaniu zachodnich wywiadów,
— aktywn¹ kontrol¹ 97 dziennikarzy oraz innych cudzoziemców z kk przebywaj¹cych

czasowo w PRL, podejrzanych o zwi¹zki z wrogimi s³u¿bami specjalnymi i oœrodkami
dywersji.

Dzia³ania rozpoznawcze przeprowadzi³a tak¿e Milicja Obywatelska, koncentruj¹c je na
elementach kryminalnych i paso¿ytniczych, które okres wizyty papie¿a mog³yby wykorzystaæ
do zak³ócenia bezpieczeñstwa i porz¹dki publicznego. Szczególn¹ uwagê zwrócono na opera-
cyjne zabezpieczenie zak³adów poligraficznych, zaostrzenie nadzoru nad magazynami broni,
materia³ów wybuchowych oraz sk³adnicami œrodków chemicznych i ³atwo palnych. Przepro-
wadzono tak¿e w ca³ym kraju wzmo¿one dzia³ania kontrolno–represyjne, uwzglêdniaj¹ce
m.in. przypadki spekulacji artyku³ami konsumpcyjnymi, nielegalny obrót œrodkami dewizowy-
mi  oraz nielegaln¹ produkcjê i handel dewocjonaliami. Istotnym efektem dzia³añ MO
by³o m.in. zakwestionowanie u przestêpców lub odnalezienie 535 jednostek broni palnej
i znacznych iloœci materia³ów wybuchowych.

Nasilono tak¿e patrole na drogach, w miastach, na dworcach kolejowych, PKS i lotniczych
oraz w innych miejscach u¿ytecznoœci publicznej.

Wzmocniono ochronê granic, ze szczególnym uwzglêdnieniem granicy po³udniowej, a tak¿e
wspó³dzia³anie z organami ochrony granic CSRS. W przejœciach granicznych wzmo¿ona zo-
sta³a praca filtracyjno–rozpoznawcza, prowadzono szczegó³ow¹ bie¿¹c¹ analizê ruchu osób
oraz wyczulono komórki w celu zapobiegania przywozowi do kraju wrogiej i sakralnej litera-
tury. Na wypadek wzmo¿onego ruchu granicznego, wydzielono grupy kontrolerów w celu
wzmocnienia s³u¿by operacyjno–kontrolnej na przejœciach granicznych granicy zachodniej
i po³udniowej oraz miêdzynarodowych portach lotniczych.

Do koordynowania dzia³añ wszystkich jednostek organizacyjnych resortu, zaanga¿owa-
nych w zabezpieczenie wizyty papie¿a w Polsce, powo³any zosta³ — Zarz¹dzeniem Ministra
Spraw Wewnêtrznych z dnia 15 marca br. — Sztab MSW.

Zadania Sztabu ujête zosta³y w nastêpuj¹cych dzia³ach:
I — rozpoznania i dzia³añ operacyjno–politycznych,
II — bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
III — zaopatrzenia technicznego i regeneracji si³,
IV — analityczno–informacyjnym.
Jednoczeœnie polecono szeœciu Komendom Wojewódzkim MO, na terenie których prze-

widziany by³ pobyt papie¿a, powo³anie analogicznych Sztabów Wojewódzkich do kierowania
dzia³aniami operacyjno–politycznymi i porz¹dkowymi.

16 Radykalnie lewicowy kwartalnik za³o¿ony w Pary¿u przez dzia³acza opozycji Edmunda Ba³ukê.
17 Departament II MSW zosta³ utworzony w 1956 r., zajmowa³ siê kontrwywiadem.
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Sztab MSW wypracowa³ w szczególnoœci — i wdro¿y³ do praktyki — zasady zabezpiecze-
nia imprez z udzia³em papie¿a i tras jego przejazdu, transportu papie¿a i towarzysz¹cych mu
osób oraz ich bezpoœredniej ochrony, koncentracji si³ resortu, zw³aszcza oddzia³ów zwartych
i manewrowania tymi si³ami, a nadto zasady organizacji koœcielnej s³u¿by porz¹dkowej i jej
wspó³dzia³ania z Milicj¹ Obywatelsk¹, a tak¿e limitowania dostêpu na poszczególne imprezy
z udzia³em papie¿a — w zale¿noœci od rozmiarów powierzchni gdzie siê bêd¹ odbywaæ —
i sposoby zabezpieczenia tych miejsc œrodkami technicznymi.

Dla zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w czasie pobytu papie¿a w PRL,
wydano wytyczne do wszystkich jednostek organizacyjnych resortu, zobowi¹zuj¹c je do pod-
jêcia dzia³añ w nastêpuj¹cych kierunkach:

— polityczno–operacyjnego zabezpieczenia wizyty,
— zapewnienia ochrony osobistej papie¿a i osób mu towarzysz¹cych,
— prewencyjno–porz¹dkowych,
— zorganizowania zaplecza materia³owo–technicznego.

W celu omówienia i wyjaœnienia przedsiêwziêæ operacyjnych i dzia³añ organizacyjnych
resortu, zapewniaj¹cych sprawny przebieg wizyty, zorganizowano naradê krajow¹ z udzia³em
kierowników jednostek Centrali MSW, Komendantów Wojewódzkich MO i ich Z–ców d/s SB
z województw wspó³dzia³aj¹cych.

Na naradach tych omówiono:
— stan przygotowañ do wizyty papie¿a w œwietle wytycznych i instrukcji Sztabu MSW,
— problemy wspó³dzia³ania i koordynacji miêdzy zainteresowanymi województwami.

W realizacji ustalonych zasad przedstawiciele Sztabu MSW i przedstawiciele zaintereso-
wanych Komend Wojewódzkich MO wspó³dzia³ali z duchownymi, którzy z ramienia Watyka-
nu i Episkopatu oraz kilku kurii biskupich zajmowali siê organizacj¹ wizyty papie¿a w Polsce
i ochron¹ jego osoby.

W kontakcie z nimi jednym z zasadniczych tematów by³a kwestia liczby osób, które gro-
madziæ siê bêd¹ na trasach przejazdu papie¿a i imprezach z jego udzia³em, oraz mo¿liwoœæ
wyd³u¿enia tras, przez które papie¿ bêdzie przeje¿d¿a³ samochodem, co mia³o zapewniæ mu
szerszy kontakt ze spo³eczeñstwem.

Koœció³ d¹¿y³, aby wokó³ papie¿a zgromadziæ jak najwiêksze t³umy. Resort przeciwstawia³
temu obiektywne dane o pojemnoœci miejsc zgromadzeñ i miejsc na trasach przejazdów
papie¿a, o mo¿liwoœci w³aœciwego zabezpieczenia tych miejsc i obecnych tam osób, a tak¿e
dane o mo¿liwoœci transportu niezbêdnego dla dowozu osób i ich powrotu do miejsc zamie-
szkania.

W wyniku rozmów prowadzonych w okresie przygotowañ do wizyty, pomiêdzy przedsta-
wicielami resortu Spraw Wewnêtrznych i Episkopatu, przyjêto koncepcjê, i¿ rejony uroczy-
stoœci zamkniêtych bêd¹ zabezpieczane wy³¹cznie przez koœcielne s³u¿by porz¹dkowe, nato-
miast obrze¿a zgromadzeñ i trasy przejazdu przez funkcjonariuszy mundurowych.

Wystêpuj¹c z inicjatyw¹ powo³ania koœcielnych s³u¿b porz¹dkowych, kierownictwo MSW
mia³o na uwadze: poszerzenie mo¿liwoœci si³ porz¹dkowych, kszta³towanie poczucia wspó³od-
powiedzialnoœci koœcio³a za porz¹dek podczas imprez, wy³¹czenia MO z ewentualnych inter-
wencji przeciwko osobom bior¹cym udzia³ w uroczystoœciach i strefach przyleg³ych. Mia³o to
tak¿e na celu przeciwdzia³anie ewentualnym opiniom, ¿e MO nie dopuszcza wiernych na
uroczystoœci.
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Zasady dzia³ania koœcielnych s³u¿b porz¹dkowych w okresie pobytu papie¿a w Polsce
zosta³y szczegó³owo opracowane i przekazane Episkopatowi. Ustalono, ¿e zabezpieczenie
uroczystoœci koœcielnych bêdzie przebiegaæ w systemie trzech stref ochronnych:

— pierwsza — obejmie miejsce celebrowania uroczystoœci przez papie¿a i obrze¿e prze-
widywanego zgromadzenia publicznoœci, w tym rejony zamkniêtych uroczystoœci koœcielnych,

— druga — stanowiæ bêdzie system blokad w takiej odleg³oœci od strefy pierwszej, by
mo¿na by³o skutecznie kontrolowaæ dop³yw ludnoœci wyznaczonymi trasami do miejsc uroczy-
stoœci — rêkawy wpustowe,

— trzecia — stanowiæ bêdzie system blokad na obrze¿ach miast, celem kanalizowania
ruchu ludnoœci i pojazdów.

Zgodnie z przyjêtymi zasadami, koœcielne s³u¿by porz¹dkowe obarczono odpowiedzial-
noœci¹ za utrzymanie porz¹dku, ³adu i spokoju w strefie pierwszej oraz filtracjê i kontrolê
legalnoœci wstêpu na uroczystoœci w tzw. rêkawach wpustowych i drugiej strefie ochronnej.
Zobowi¹zano je równie¿ do udzielania pomocy funkcjonariuszom w ochronie porz¹dku
w drugiej i trzeciej strefie oraz na trasach przejazdu papie¿a. Jednoczeœnie przyjêto, ¿e
w miejscach newralgicznych odpowiedzialne osoby, kieruj¹ce s³u¿b¹ koœcieln¹, powinny utrzy-
mywaæ sta³y kontakt z funkcjonariuszami dowodz¹cymi si³ami MO. Opracowane zasady nie
przewidywa³y podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy MO w pierwszej strefie zabez-
pieczenia.

W wyniku ustaleñ pomiêdzy przedstawicielami resortu Spraw Wewnêtrznych i Episkopatu
przyjêto koncepcjê, i¿ za bezpieczeñstwo osobiste papie¿a i osób mu towarzysz¹cych czyni siê
odpowiedzialnymi s³u¿by ochronne, zarówno naszego resortu, jak i watykañskie.

Wszystkie szczegó³y zwi¹zane z ochron¹ papie¿a i osób mu towarzysz¹cych, zosta³y omó-
wione w czasie 5 roboczych spotkañ przedstawicieli BOR18 z bp. Paulem Marcinkusem —
Szefem Ochrony Papie¿a i przedstawicielami Episkopatu Polskiego. Szef ochrony papie-
¿a i przedstawiciele Episkopatu, wspólnie z przedstawicielami BOR, dokonali rekonesan-
su wszystkich miejsc pobytu papie¿a w Polsce. W rekonesansie uwzglêdniono wy³¹cznie miej-
sca przewidzianego pobytu papie¿a, zawarte w programie uzgodnionym z w³adzami pañstwo-
wymi.

Opracowano równie¿ zasady i systemy przepustkowe, oznakowania osób oraz pojazdów
w czasie uroczystoœci oraz sposoby wykorzystania œrodków i urz¹dzeñ technicznych do ich
zabezpieczenia.

W miarê zbli¿ania siê wizyty papie¿a nast¹pi³o nasilenie i o¿ywienie wspólnych roboczych
kontaktów.

Na polecenie Kierownika Sztabu MSW równie¿ w 6 KWMO19, na terenie których prze-
widziany by³ pobyt  papie¿a, wyznaczono  kompetentnych oficerów MO do prowadzenia
z miejscow¹ Kuri¹ rozmów na temat problemów porz¹dku publicznego oraz zabezpieczenia
miejsc uroczystoœci i tras przejazdu.

Strona koœcielna — w wyniku s³usznoœci prezentowanej przez resort argumentacji —
stopniowo zmienia³a swe stanowisko w omawianych sprawach. Najlepszym tego dowodem
by³o przyjêcie przez w³adze koœcielne propozycji, dot. np. powo³ania koœcielnych s³u¿b porz¹dko-
wych, wprowadzenia kart uczestnictwa na uroczystoœci, limitowania liczby uczestników z po-
szczególnych diecezji i udzia³u w uroczystoœciach zorganizowanych grup parafialnych.

18 BOR — Biuro Ochrony Rz¹du.
19 KWMO — Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej.
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Mimo pewnych trudnoœci ogólny klimat towarzysz¹cy przygotowaniom do wizyty by³
korzystny. W podstawowych kwestiach, wspó³dzia³aniu w³adz koœcielnych z przedstawicielami
resortu Spraw Wewnêtrznych towarzyszy³a atmosfera wzajemnego zrozumienia.

W okresie przygotowañ do wizyty dokonano w skali kraju komp[l]eksowej kalkulacji si³
oraz œrodków technicznych i rozpracowano szczegó³owe plany przerzutu tych si³ i œrodków,
przewidzianych do wykorzystania w operacji. Uwzglêdniono równie¿ w³¹czenie do dzia³añ
ok. 50 tys. cz³onków ORMO20.

Wydano te¿ decyzjê o utworzeniu nieetatowych Rezerwowych Oddzia³ów Milicji Obywa-
telskiej /3500 osób/, w oparciu o rezerwê osobow¹ MSW.

W celu wzmocnienia stanu osobowego 6–ciu KWMO, na terenie których planowano pobyt
papie¿a, wydano decyzjê w sprawie wykorzystania si³ z innych jednostek terenowych i szkó³
resortu.

Zgodnie z t¹ decyzj¹ na terenie 6–ciu województw zaplanowano wykorzystanie
— funkcjonariuszy mundurowych jednostek ZOMO21, NOMO22, oœrodków szkolenia

i szkó³ — do zadañ porz¹dkowych oraz w razie potrzeby do dzia³añ na rzecz ruchu drogowego,
— funkcjonariuszy operacyjnych wydzielonych z okreœlonych KWMO i szkó³ — do

realizacji zadañ operacyjne–rozpoznawczych.
Z dowódcami wszystkich jednostek ZOMO i dowódcami zwi¹zków taktycznych przepro-

wadzono instrukta¿e oraz dokonano rozpoznania miejsc i rejonów, w których pe³niona bêdzie
s³u¿ba w ramach operacji „Lato–79”.

Jednoczeœnie opracowano plany dzia³añ na wypadek zaistnienia okolicznoœci, które mog³yby
prowadziæ do powa¿nego zagro¿enia porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego.

Podjêto równie¿ decyzjê o tym, i¿ funkcjonariusze MO bior¹cy udzia³ w zabezpieczeniu
uroczystoœci zwi¹zanych z pobytem papie¿a bêd¹ wystêpowali bez broni.

Realizuj¹c swoje zadania resort Spraw Wewnêtrznych wspó³pracowa³ œciœle z innymi
resortami i instytucjami, którym w zwi¹zku z wizyt¹ papie¿a przypada³y ró¿norodne obo-
wi¹zki, lub które sw¹ dzia³alnoœci¹ mog³y wesprzeæ dzia³ania przypadaj¹ce S³u¿bie Bezpie-
czeñstwa i Milicji Obywatelskiej.

Wyj¹tkowo dobrze u³o¿y³a siê wspó³praca z Ministerstwem Obrony Narodowej, które
udzieli³o resortowi szczególnie du¿ego i cennego wsparcia, przede wszystkim przydzielaj¹c
niezbêdne œrodki transportu do manewru zgrupowanych si³ porz¹dkowych oraz zapewniaj¹c
zakwaterowanie wraz z zorganizowan¹ ³¹cznoœci¹ telefoniczn¹ i wy¿ywienie w obiektach woj-
skowych dla 32 650 funkcjonariuszy.

Oddany do dyspozycji MSW transport lotniczy pozwala³ na jednorazowy przerzut 900
funkcjonariuszy. Natomiast do przerzutu si³ porz¹dkowych drog¹ l¹dow¹ MSW otrzyma³o
z MON 300 samochodów ciê¿arowych wraz z kierowcami. Organa MON udzieli³y tak¿e
pomocy Komendom Wojewódzkim MO w powo³aniu ponad 3 350 rezerwistów na czas
operacji oraz w zaopatrzeniu jednostek resortu spraw wewnêtrznych w najnowsze wydawnic-
twa topograficzne i w niektóre przedmioty wyposa¿enia kwatermistrzowskiego.

Dzia³ania milicji na wielu odcinkach wspiera³y tak¿e jednostki Wojskowej S³u¿by Wew-
nêtrznej.

20 ORMO — Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej.
21 ZOMO — Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej.
22 NOMO — Nieetatowe Odwody Milicji Obywatelskiej.
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Z organami wymiaru sprawiedliwoœci dokonano uzgodnieñ w sprawie wstrzymania prze-
pustek i warunkowych zwolnieñ z zak³adów karnych, jak równie¿ wzmo¿enia nadzoru nad
wiêŸniami wysy³anymi do pracy poza teren zak³adów karnych.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej — z inicjatywy naszego resortu — wstrzy-
ma³o w okresie od 15 maja wydawanie przepustek i zwolnieñ osób psychicznie i nerwowo
chorych, przebywaj¹cych w zamkniêtych zak³adach leczniczych. Zorganizowano równie¿ w re-
jonach uroczystoœci system pomocy lekarsko–medycznej oraz objêto wzmo¿onym nadzorem
sanitarnym zak³ady zbiorowego ¿ywienia.

Ministerstwo Oœwiaty i Wychowania zabezpieczy³o natomiast miejsca w pañstwowych
pogotowiach opiekuñczych, utworzy³o ich zastêpcze punkty i nawi¹za³o bie¿¹c¹ wspó³pracê
z milicyjnymi izbami dziecka, dla zapewnienia doraŸnej pomocy dzieciom i m³odzie¿y zagu-
bionej.

Jednoczeœnie zleci³o wzmocnienie nadzoru nad m³odzie¿¹ przebywaj¹c¹ w placówkach
opiekuñczych i wychowawczych, celem zapobie¿enia ucieczkom.

Realizuj¹c postulaty naszego resortu, Ministerstwo Przemys³u Maszynowego przekaza-
³o organom Milicji i S³u¿by Bezpieczeñstwa specjalnie wyposa¿one samochody sztabowe,
niezbêdne do dzia³añ porz¹dkowych.

Z Ministerstwem Komunikacji dokonano uzgodnieñ odnoœnie przeprowadzenia studium
komunikacyjnego miejscowoœci, w których bêdzie przebywa³ papie¿, w celu dostosowania
organizacji ruchu i uk³adów komunikacyjnych miast do przewidywanych potrzeb i warunków
ruchu, a tak¿e ulepszenia i dostosowania stanu dróg i ulic do potrzeb wzmo¿onego ruchu.

Dokonano równie¿ uzgodnieñ z Ministerstwem £¹cznoœci w sprawie przydzia³u dodatko-
wych ³¹cz telefonicznych w sieci miêdzymiastowej ³¹cznoœci rz¹dowej oraz w sieci telefonicz-
nej i telegraficznej ³¹cznoœci MSW, a z Komitetem d/s Radia i Telewizji w sprawie transmisji
telewizyjnych z uroczystoœci dla potrzeb resortu.

Z Ministerstwem Budownictwa i Materia³ów Budowlanych dokonano uzgodnieñ odnoœ-
nie przygotowania i przemieszczania sprzêtu technicznego, niezbêdnego do zabezpieczenia
miejsc uroczystoœci, a tak¿e wykonania zaporowych p³otków milicyjnych.

Obok przedsiêwziêæ na szczeblu centralnym równie¿ komendy Wojewódzkie MO —
stosownie do potrzeb swego terenu — dokona³y szeregu uzgodnieñ z w³aœciwymi organami
i instytucjami, w sprawach maj¹cych istotny zwi¹zek z wizyt¹ papie¿a, np. z Wydzia³em Spraw
Wewnêtrznych w kwestii wprowadzenia w tym okresie postêpowania przyspieszonego przed
Kolegiami d/s Wykroczeñ, z Wydzia³em Handlu i Us³ug odnoœnie zakazu sprzeda¿y i poda-
wania napojów alkoholowych, z Wydzia³em Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu w zakresie
przygotowania dodatkowych campingów oraz pól biwakowych, itp.

Ró¿norodnoœæ i z³o¿onoœæ zadañ oczekuj¹cych organy milicji i bezpieczeñstwa w zwi¹zku
z wizyt¹ papie¿a spowodowa³y koniecznoœæ postawienia wszystkich bez wyj¹tku s³u¿b w stan
pe³nej mobilnoœci.

W zwi¹zku z tym:
— wstrzymano urlopy wypoczynkowe wszystkim funkcjonariuszom, w okresie od 15 maja

do 15 czerwca br.,
— wprowadzono w KWMO dwuzmianowy, 12–godzinny system s³u¿by, w dniach od

31 maja do 11 czerwca br.,
— wprowadzono w Centrali MSW, w dniach 2 i 3 czerwca br. (wolna sobota i niedziela),

ci¹g³oœæ pracy w systemie zmianowym,
— wprowadzono w ca³ym resorcie stan wzmo¿onej czujnoœci oraz ca³odobowe dy¿ury.
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Wszystkie te przedsiêwziêcia, po³¹czone ze œcis³ym wykonawstwem decyzji, wytycznych
i planów oraz kontrol¹ ich realizacji pozwoli³y osi¹gn¹æ z dniem 20 maja br. pe³n¹ gotowoœæ
resortu do realizacji postawionych zadañ.

III. Dzia³ania resortu podczas wizyty (operacja „Lato–79”)

Na uroczystoœciach z udzia³em papie¿a i trasach jego przejazdu nie zanotowano wyda-
rzeñ, mog¹cych wp³yn¹æ niekorzystnie na stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Mniejsza, ni¿ przewidywano frekwencja wiernych, zarówno na uroczystoœciach, jak i tra-
sach przejazdu oraz prawid³owa organizacja imprez spowodowa³y, ¿e w wiêkszoœci KWMO
nie wprowadzono do zabezpieczenia wszystkich zaplanowanych si³, trzymaj¹c je w odwodzie.
W Krakowie dla przyk³adu, w stosunku do za³o¿eñ planowanych, si³y i œrodki s³u¿b mun-
durowych, w tym tak¿e zwi¹zków taktycznych wykorzystano do zabezpieczenia operacji
w oko³o 80%.

Zgodnie z decyzj¹ Sztabu MSW do bezpoœredniego zabezpieczenia wizyty papie¿a u¿yto
ogó³em 31 993 funkcjonariuszy mundurowych MO, w tym 17 293 stanowi³y pododdzia³y
zwarte, wielokrotnie przerzucane do poszczególnych miejscowoœci. Jednoczeœnie w dyspozycji
centralnej pozostawiono 7 982 osoby. Ponadto w zabezpieczeniu uczestniczy³o 2 tys. fun-
kcjonariuszy SB, wykorzystywanych do operacyjnej penetracji i likwidowania szkodliwych
inicjatyw.

Zapewnienie bezpieczeñstwa i porz¹dku w okresie wizyty papie¿a wymaga³o od funkcjo-
nariuszy resortu wykonania szeregu trudnych i z³o¿onych zadañ. W ich realizacji wszyscy
funkcjonariusze wykazali pe³ne zaanga¿owanie i du¿e poczucie odpowiedzialnoœci, a tak¿e
wzorow¹ postawê, kulturê i takt, co ze wzglêdu na warunki, w jakich dzia³ali, wymaga szcze-
gólnego podkreœlenia. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e w tym czasie nie odnotowano ¿adnych
naruszeñ dyscypliny s³u¿bowej.

Du¿a iloœæ si³ i œrodków przygotowanych do zabezpieczenia operacji, a tak¿e znaczne ich
rozproszenie, wymaga³y u¿ycia zwiêkszonej iloœci œrodków transportowych oraz technicznych
œrodków ³¹cznoœci.

Dla przemieszczenia si³ MO oraz zapewnienia im obs³ugi technicznej wykorzystano
ok. 2 650 pojazdów samochodowych ró¿nych typów, w tym 52 samochodowe cysterny paliwo-
we i 24 ruchome warsztaty naprawcze, niezale¿nie od mo¿liwoœci korzystania przez zgrupo-
wane oddzia³y MO z us³ug miejscowych stacji obs³ugi. Do zadañ zrealizowanych w ramach
operacji wykorzystano równie¿ transport MON w iloœci 300 samochodów ciê¿arowych oraz
11 œmig³owców, u¿ytych do przemieszczenia ROMO ze szkó³ w rejony ich koncentracji. Do
przewozu ROMO wykorzystano tak¿e trzy sk³ady poci¹gów kolejowych.

Baza kwaterunkowa, ¿ywnoœciowa oraz medyczno–sanitarna dla si³ MO uczestnicz¹cych
w operacji zosta³a nale¿ycie przygotowana. Bior¹cym udzia³ w operacji zabezpieczono 60 500
miejsc noclegowych, z czego 27 900 si³ami w³asnymi KWMO i jednostek wojskowych MSW.
Kwatery zorganizowano czêœciowo w budynkach w³asnych i u¿yczonych przez cywilne insty-
tucje pañstwowe (np. szko³y), czêœciowo pod namiotami w obozowiskach. Dla zorganizowania
tych miejsc noclegowych przemieszczono i u¿yto ponad 146 000 ró¿nego rodzaju elementów
wyposa¿enia kwatermistrzowskiego.

Jednostki wojskowe MON zabezpieczy³y zakwaterowanie i wy¿ywienie dla 32 650 funkcjo-
nariuszy.

¯ywienie si³ MO — w zale¿noœci od miejsca zakwaterowania — zorganizowano w sta³ych
obiektach b¹dŸ w kuchniach polowych w stopniu odpowiadaj¹cym wzmo¿onemu wysi³kowi
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funkcjonariuszy i potrzebie regeneracji si³. Jednoczeœnie funkcjonariusze MO, którym wy-
d³u¿ono czas trwania s³u¿by, otrzymali dodatkowo paczki ¿ywnoœciowe.

Na potrzeby zgrupowanych si³ zorganizowano 32 izby chorych, 23 ambulatoria oraz
stworzono rezerwê 640 miejsc w siedmiu wojewódzkich szpitalach. Izby i ambulatoria wypo-
sa¿ono w niezbêdny sprzêt medyczny oraz leki i œrodki opatrunkowe.

Do wykonania zadañ zwi¹zanych z operacj¹ oddelegowany zosta³ aparat kwatermistrzow-
ski w iloœci ponad 2 700 osób oraz aparat medyczno–sanitarny w liczbie 162 lekarzy i 153 osoby
œredniego personelu medycznego, wyposa¿ony w 127 samochodów sanitarnych. Zorganizo-
wanie tego aparatu okaza³o siê niezbêdne i skuteczne.

Zorganizowane na okres operacji systemy ³¹cznoœci i obserwacji TV w pe³ni zda³y egzamin
w praktycznym dzia³aniu. Obok telefonicznej miêdzymiastowej ³¹cznoœci rz¹dowej oraz miej-
scowej telefonicznej ³¹cznoœci rz¹dowej na terenie m. st. Warszawy, telefonicznej miêdzymia-
stowej i wewnêtrznej ³¹cznoœci MSW i poszczególnych KWMO, miêdzymiastowej ³¹cznoœci
telegraficznej, radiowej ³¹cznoœci krótkofalowej i ultrakrótkofalowej, obserwacji telewizyjnej
a tak¿e przewozów pilnych przesy³ek poczty specjalnej — zorganizowano dodatkowo:

— 6 stacji miêdzymiastowej ³¹cznoœci rz¹dowej,
— 6 stacji telegraficznych,
— 4 stacje radiowe krótkofalowe.

Dla realizacji telefonicznej i telegraficznej ³¹cznoœci resortu, uruchomiono dodatkowo
37 ³¹czy.

Zainstalowano 46 telefonów rz¹dowych, 769 telefonów wewn¹trz resortu, w tym równie¿
do ³¹cznoœci ze zgrupowaniami.

Zorganizowano ³¹cznoœæ telefoniczn¹ w 42 rejonach zgrupowañ odwodów MO, jak rów-
nie¿ zapewniono organom MO i SB ³¹cznoœæ radiotelefoniczn¹, anga¿uj¹c do tego celu 8 000
stacji UKF.

Do obserwacji telewizyjnej wykorzystano 30 kamer sta³ych systemów (KSMO23 Warszawa
i KWMO Czêstochowa) oraz uruchomiono dodatkowo 8 wozów transmisyjnych i œmig³owiec
do przekazu obrazu na 23 kamery. £¹cznie przeprowadzono 216 godzin transmisji z wozów
telewizyjnych i 13 ze œmig³owca, z których nagrano 52 taœmy na 31 godzin.

Centralna stacja ³¹cznoœci rz¹dowej dokona³a do koñca operacji 31 400 po³¹czeñ telefo-
nicznych, tj. o 60% wiêcej ni¿ w czasie normalnej pracy, a stacja telegraficzna 51 074 po³¹czeñ,
tj. o 30% wiêcej.

W zabezpieczeniu ³¹cznoœci szyfrowej w okresie operacji bra³o udzia³ ³¹cznie 18 stacji
szyfrowych (dodatkowo zorganizowano 10 stacji, w tym 5 w ruchomych aparatowniach urz¹-
dzeñ szyfruj¹cych „Czarnuszka”, które wyposa¿one by³y w 72 dalekopisy, 66 urz¹dzeñ szyf-
ruj¹cych „Dudek” i 36 urz¹dzeñ koduj¹cych „Fia³ka”). Wszystkie stacje od 2 do 10 czerwca
br. opracowa³y ³¹cznie 6385 szyfrogramów i kodogramów, zawieraj¹cych 6 432 arkusze ma-
szynopisu.

W czasie trwania operacji zorganizowano ci¹g³y serwis napraw sprzêtu ³¹cznoœci i szyfro-
wego. Nad stanem technicznym urz¹dzeñ czuwa³y stacje napraw, a w przypadku urz¹dzeñ
szyfruj¹cych i koduj¹cych równie¿ specjaliœci, delegowani z Centrali do poszczególnych KWMO.

23 KSMO — Komenda Sto³eczna Milicji Obywatelskiej.
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IV. Sytuacja polityczno–operacyjna w okresie wizyty papie¿a

1) Frekwencja na trasach przejazdu i w miejscach wyst¹pieñ papie¿a

Kierownictwo Episkopatu we wstêpnej fazie przygotowañ przedstawi³o bardzo szeroki
program wizyty papie¿a, wysuwaj¹c równoczeœnie nierealistyczne postulaty dotycz¹ce fre-
kwencji wiernych na trasach przejazdu papie¿a i uroczystoœciach z jego udzia³em.

W wyniku szeregu rozmów, w ostatnich dniach maja ustalono ostateczny tekst programu
wizyty papie¿a i przyjêto, ¿e na wszystkie trasy jego przejazdu dopuœci siê 2 670 000 osób, a na
uroczystoœci 5 961 000 osób, oraz i¿ na wa¿niejsze z nich wydane bêd¹ karty wstêpu, które
odbito w iloœci 2 667 000 egzemplarzy.

Mimo oficjalnej zgody na te iloœci, kler wszystkich szczebli w ca³ym kraju prowadzi³
aktywn¹ agitacjê w celu œci¹gniêcia w miejsca przejazdów i pobytu papie¿a jak najwiêkszej
liczby osób.

Uwzglêdniaj¹c to, zachodnie œrodki masowego przekazu donosi³y, i¿ witaæ papie¿a i s³u-
chaæ jego wyst¹pieñ bêd¹ milionowe rzesze ludzi. Agencja UPI sugerowa³a, ¿e ³¹cznie bêdzie
18 milionów osób. Wed³ug opinii tych œrodków mia³o to prowadziæ do ró¿norodnych zak³óceñ
¿ycia spo³ecznego i gospodarczego kraju, a nawet do konfrontacji miêdzy w³adzami i wierny-
mi. Powo³ywano przy tym wypowiedŸ kardyna³a KOENIGA24 z Wiednia, który prorokowa³,
i¿ „wizyta papie¿a w Polsce bêdzie psychologicznym trzêsieniem ziemi”.

Prognozy te nie potwierdzi³y siê. Wbrew przewidywaniom np. nie przyby³y do Polski
zorganizowane pielgrzymki Polonii, mimo podjêtych w tym celu usi³owañ na terenie USA
przez dzia³aczy katolickich i polonijnych. Nie powiod³y siê te¿ Koœcio³owi zabiegi o zorgani-
zowanie masowej frekwencji nawet w ramach ustalonych z w³adzami limitów. Na uwagê
zas³uguje, i¿ w wielu diecezjach i parafiach, zw³aszcza oddalonych od miejsc spotkañ z pa-
pie¿em, kler mia³ trudnoœci z rozprowadzeniem kart wstêpu. Obliczenia œwiadcz¹, ¿e w powi-
taniu papie¿a, na trasach jego przejazdu i imprezach, uczestniczy³o nie wiêcej, jak 4 mln osób,
przy czym nale¿y uwzglêdniæ, ¿e znaczna ich czêœæ wystêpowa³a po kilka razy, przechodz¹c
z trasy powitania na miejsce imprezy lub z imprezy w rejon po¿egnania.

W Warszawie oczekiwano na udzia³ w uroczystoœciach oko³o 1 mln osób, gdy tymczasem
najwy¿sza frekwencja (Pl. Zwyciêstwa) wynios³a oko³o 170 tys. Na trasie z lotniska do rezy-
dencji zgodnie z za³o¿eniami hierarchii mia³o byæ obecnych ponad l mln. osób, a faktycznie
by³o oko³o 120 tys. Bp. Michalski publicznie g³osi³, ¿e na poligonie w GnieŸnie–Gêbarzewie
zmieœci siê 3 mln osób i apelowa³ o tak¹ frekwencjê, gdy faktycznie przyby³o tam oko³o
280 tys. W Czêstochowie na Jasnej Górze hierarchia liczy³a na oko³o 3 mln, a obecnych by³o
oko³o 1,3 mln osób. Np. w g³ównych uroczystoœciach na Jasnej Górze w dniu 4 czerwca br.
uczestniczy³o oko³o 140 tys. osób, 5 czerwca (dla Œl¹ska Dolnego i Opolskiego) 170 tys.
osób, 6 czerwca (dla Górnego Œl¹ska i Zag³êbia) — oko³o 250 tys. osób. W Oœwiêcimiu
— oko³o 450 tys. osób, w Nowym Targu — oko³o 220 tys., w Krakowie na g³ównej uroczystoœci
w dniu 10 czerwca — oko³o 600 tys. osób, podczas gdy Koœció³ liczy³ na ponad 1 mln uczest-
ników.

Wœród uczestników uroczystoœci oko³o 60% stanowi³y kobiety, oko³o 50% m³odzie¿,
70% uczestników pochodzi³o z miast. Jedynie w Nowym Targu oko³o 85% stanowi³a ludnoœæ
wiejska.

24 Franz Koenig, ur. 3 VIII 1905 r., arcybiskup Wiednia.
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W opiniach kleru oraz obserwatorów krajowych i zagranicznych w wizycie papie¿a wziê-
³a udzia³ znacznie mniejsza liczba osób, ni¿ oczekiwano. Opinie te odnosz¹ siê w szczególnoœci
do Warszawy, a tak¿e Gniezna, Czêstochowy i innych miejscowoœci. Nisk¹ frekwencjê t³uma-
czy siê obawami ludzi przed t³okiem, przekazami telewizji, upaln¹ pogod¹ i niedow³adem
w dzia³alnoœci kleru.

Stymuluj¹co na frekwencjê wp³ynê³y w³aœciwe decyzje i poczynania w³adz pañstwowych.
Znaczny wp³yw wywar³o przede wszystkim zapewnienie bezpoœrednich transmisji telewizyj-
nych i radiowych z przebiegu uroczystoœci. Ponadto — zasugerowanie Koœcio³owi zasady
uczestnictwa na podstawie kart wstêpu i przyjêcie przez niego wspó³odpowiedzialnoœci za
porz¹dek w rejonach zgromadzeñ poprzez uœwiadomienie mu nastêpstw niekontrolowanych
reakcji t³umów.

Biskupi obecni w dniu 5.06. na Konferencji Episkopatu w Czêstochowie, równie¿ uznali,
¿e frekwencja by³a ni¿sza od oczekiwañ. Ich zdaniem by³o to wynikiem tego, i¿ „Koœció³ da³
siê nabraæ na karty wstêpu i komunikaty w œrodkach masowego przekazu”. Nie jest to zgodna
opinia biskupów. Np. biskup siedlecki Skomorucha25 stwierdzi³ w gronie kurialistów, ¿e
w³adze wzorowo wywi¹za³y siê z przyjêtych na siebie obowi¹zków. Koœció³ natomiast „nie
wykorzysta³ wielkiej, historycznej, niepowtarzalnej szansy zademonstrowania swej si³y”. Bi-
skup ten s¹dzi, i¿ winni s¹ ksiê¿a, którzy niew³aœciwie wp³ywali na wiernych i zapowiedzia³, ¿e
„rozliczy” duchownych z przyznanych im do rozprowadzenia kart wstêpu.

Jeœli chodzi o Warszawê, to korespondenci prasy i radia USA zwrócili uwagê, i¿ w pier-
wszym dniu wizyty papie¿a bardzo du¿o osób przebywa³o w stolicy na pla¿ach, co wed³ug tych
korespondentów „by³o oczywistym œwiadomym politycznym aktem, oznaczaj¹cym, ¿e — ta
czêœæ mieszkañców Warszawy — opowiada siê po stronie ustroju, w³adzy i jej przyjació³”.

2) Udzia³ m³odzie¿y w imprezach zwi¹zanych z wizyt¹ papie¿a

Wœród osób gromadz¹cych siê na trasach przejazdu papie¿a i w miejscach jego wyst¹pieñ
zwraca³ uwagê liczny udzia³ m³odzie¿y. We wszystkich niemal imprezach stanowi³a ona oko³o 50%
obecnych, a niekiedy i wiêcejx. Z regu³y wszêdzie przewa¿a³a m³odzie¿ ¿eñska.

Na uwagê zas³uguje, ¿e we wszystkich g³ównych miastach pobytu papie¿a (Warszawa,
Gniezno, Kraków, Czêstochowa) odby³y siê specjalne uroczystoœci z jego udzia³em przezna-
czone dla m³odzie¿y. Uroczystoœci te mia³y frekwencjê najbardziej zbli¿on¹ do przewidywañ
kleru. Podczas spotkañ z m³odzie¿¹ papie¿ d¹¿y³ do pobudzania nastrojów, inicjowa³ festyno-
we formy zachowania t³umu i oczekiwa³ na aplauz zgromadzonych przez przerywanie wyst¹-
pieñ i prowokowanie oklasków, owacji i œpiewów. Spotkania z m³odzie¿¹ wyró¿nia³y siê
wiêksz¹ spontanicznoœci¹ i ¿ywio³ow¹ reakcj¹ na wypowiedzi papie¿a.

Zachowanie papie¿a i treœæ jego wyst¹pieñ podczas spotkañ z m³odzie¿¹ wskazuj¹ na
d¹¿enie Koœcio³a do jej pozyskania i zapewnienia sobie wiêkszego wp³ywu na proces kszta³to-
wania m³odego pokolenia.

W trakcie spotkañ papie¿a z m³odzie¿¹ lub bezpoœrednio po nich notowano niekiedy
szkodliwe b¹dŸ niew³aœciwe zachowanie czêœci uczestników uroczystoœci.

Przed koœcio³em œw. Anny w Warszawie uczestnicy spotkania zdemolowali kilka budek
telefonicznych, wchodzili na drzewa i utrudniali interwencjê pogotowia ratunkowego.

x Wed³ug danych Departamentu IV, zawartych w notatce z 18 VI 79 r., przed koœcio³em œw. Anny
w Warszawie zgromadzi³o siê oko³o 70 tys. osób, z czego oko³o 80% stanowi³a m³odzie¿.
25 Wac³aw Skomorucha, ur. 27 II 1915 r., sufragan podlaski.
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W Czêstochowie odnotowano przemarsz oko³o 1200–osobowej grupy m³odzie¿y (z osied-
la 1000–lecia pod klasztor jasnogórski), która nios³a transparenty o treœci: „Tysi¹clecie oaz¹”,
„Tysi¹clecie zawsze z Ojcem œw.” Inna grupa, zd¹¿aj¹ca ze œródmieœcia, nios³a transparent
„... chcemy Boga w ksi¹¿kach, w szkole”26. Ten ostatni napis widoczny by³ tak¿e na transpa-
rencie w GnieŸnie.

Podczas spotkania w Krakowie na Ska³ce widoczne by³y wrogie i agresywne postawy
uczestników wobec milicji, np. gro¿enie piêœciami i gwizdy. Po tym spotkaniu kilkusetosobowa
grupa m³odzie¿y przesz³a z krzy¿em na B³onia, gdzie wkopa³a go w pobli¿u przygotowanego
na uroczystoœæ o³tarza.

3) Dekoracje na trasach przejazdu papie¿a, has³a i transparenty
oraz atmosfera powitañ

Dekoracje mieszkañ prywatnych na trasach przejazdu nie spe³ni³y oczekiwañ hierarchii
koœcielnej. Natomiast w miejscach odbywania siê uroczystoœci najskromniejsze dekoracje by³y
w Warszawie, stosunkowo liczne — w Czêstochowie, a najbardziej okaza³e, w tym tak¿e na
budynkach u¿ytecznoœci publicznej — w Krakowie.

Na trasach przejazdu papie¿a i w miejscach imprez pojawia³y siê — ogólnie bior¹c w nie-
wielkiej iloœci — chor¹gwie koœcielne i transparenty. Wiêkszoœæ transparentów wyra¿a³a treœci
religijne np. „Jesteœmy z tob¹ ojcze”, „M³odzie¿ wierna swojemu koœcio³owi i papie¿owi”, ale
odnotowano równie¿ zawarte na nich has³a o szkodliwej wymowie politycznej, np. „Wolnoœæ
i Niepodleg³oœæ — Ruch Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela” (Warszawa, przed koœcio³em
œw. Anny), „SKS27 — semper fidelis” (Kraków).

W dniu 7 bm., w Kalwarii Zebrzydowskiej, zatrzymano Mieczys³awa Majdzika, skazanego
w 1951 r. za dzia³alnoœæ we wrogiej organizacji WIN, nios¹cego drewniany krzy¿, opleciony
drutem kolczastym, z napisem „Wawer, Katyñ, Grot–Rowecki”. Doprowadzono go do lekarzy
psychiatrów, którzy uznali, ¿e jest chorym psychicznie i umieœcili w zamkniêtym zak³adzie
leczniczym.

Hierarchia koœcielna mia³a nadziejê, ¿e entuzjazm i atmosfera powitañ papie¿a bêd¹ co
najmniej powtórzeniem reakcji t³umów towarzysz¹cej wizycie Jana Paw³a II w Meksyku.
Tymczasem, poza oklaskami i œpiewaniem Sto lat, nie by³o objawów ekscytacji i fanatyzmu
religijnego. Przypadki padania lub klêkania przed papie¿em by³y bardzo rzadkie.

4) Sytuacja w zak³adach pracy

W czasie pobytu papie¿a w kraju generalnie nie notowano zak³óceñ produkcyjnych w zak³a-
dach pracy z powodu opuszczenia stanowisk pracy b¹dŸ nieprzyjœcia do pracy z uwagi na
chêæ uczestniczenia w uroczystoœciach. W dniu 5 bm. w du¿ych zak³adach pracy Czêstochowy
absencja nie odbiega³a od przeciêtnej, jedynie w czasie przejazdu papie¿a przez miasto, czêœæ
pracowników niektórych instytucji i zak³adów pracy opuœci³a stanowiska i wysz³a na trasê.

Z przypadków znacznego zmniejszenia siê frekwencji w zak³adach znajduj¹cych siê w miej-
scowoœciach lub rejonie pobytu papie¿a na uwagê zas³uguj¹:

— 8 czerwca br. w Nowotarskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego absencja na I zmianie
wynosi³a 22 % i w jednakowym stopniu dotyczy³a pracowników produkcyjnych i administra-
cyjnych (733 nieobecnych w pracy bez usprawiedliwienia). Tego samego dnia w kilku innych

26 Fragment pieœni koœcielnej My chcemy Boga...
27 SKS — Studenckie Komitety Solidarnoœci.
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zak³adach pracy w Nowym Targu (Zak³ady Przemys³u Drzewnego, Przedsiêbiorstwo „Ener-
gopol 2”, Zak³ad Budownictwa Komunalnego) obecni byli w pracy jedynie kierownicy;

— 9 czerwca br. w Krakowie w zwi¹zku z uroczystoœciami w Mogile, w niektórych zak³a-
dach dzielnicy Nowa Huta mia³y miejsce fakty wczeœniejszego opuszczania stanowisk pracy.
Z ró¿nych przedsiêbiorstw budowlano–remontowych wykonuj¹cych roboty w Kombinacie
Hutniczym im. Lenina opuœci³o pracê 2 000 osób.

Zainteresowanie za³óg zak³adów pracy wizyt¹ papie¿a najwiêksze nasilenie mia³o w dniu
jego przyjazdu. Transmisje telewizyjne z pierwszego dnia pobytu przyczyni³y siê do roz³ado-
wania zaciekawienia i emocji. W nastêpnych dniach ulega³o ono zmniejszeniu i charakteryzo-
wa³o siê umiarkowaniem.

Wœród pracowników transportu (PKP, PKS) oraz handlu odnotowano negatywne komen-
tarze na temat nadmiernej rezerwacji œrodków transportowych do przewozu ludzi w rejony
uroczystoœci z udzia³em papie¿a oraz zgromadzenia zbyt du¿ej iloœci artyku³ów ¿ywnoœcio-
wych — co doprowadzi³o do znacznych strat.

5) Stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego

a) Dzia³alnoœæ oœrodków wywiadowczych i ich krajowych rezydentur oraz oœrodków
dywersji ideologicznej i politycznej.

Wizyta papie¿a wywo³a³a du¿e zainteresowanie central wywiadowczych i ich rezydentur
usytuowanych w oficjalnych przedstawicielstwach pañstw kapitalistycznych w Polsce. Podo-
bne zainteresowanie widoczne by³o wœród pracowników dyplomatycznych pañstw neutral-
nych, arabskich i latynoskich, a tak¿e Chiñskiej Republiki Ludowej.

Przejawia³o siê to m.in. wzmacnianiem placówek dyplomatycznych kadrowymi pracowni-
kami wywiadu, którzy w poprzednich latach przebywali w Polsce oraz innymi pracownikami
znaj¹cymi jêzyk polski, instalowaniem dodatkowych œrodków ³¹cznoœci i urz¹dzeñ szyfrowych.

Pracownicy rezydentur wywiadowczych zintensyfikowali kontakty z przedstawicielami Epi-
skopatu, doradcami kard. Wyszyñskiego28, Sekretariatem Prymasa, biskupami z poszczegól-
nych diecezji oraz z przedstawicielami „Znak”, PAX i stowarzyszeñ katolickich.

Zainteresowania oœrodków wywiadowczych i ich krajowych rezydentur koncentrowa³y siê
wokó³ atmosfery politycznej i nastrojów spo³ecznych oraz zamierzeñ elementów antysocjali-
stycznych. Wiele uwagi koncentrowano te¿ na ustaleniu planów Watykanu i w³adz PRL
w zakresie ewentualnej normalizacji stosunków Pañstwo–Koœció³ oraz Polska–Watykan, jak
równie¿ wp³ywu wizyty na postawê wierz¹cych w pozosta³ych pañstwach socjalistycznych.

Zachodnie oœrodki dywersyjne wi¹za³y z wizyt¹ papie¿a nadzieje na ostr¹ konfrontacjê
miêdzy interesami Pañstwa i Koœcio³a. Spokojny i rzeczowy przebieg wizyty oraz ma³o kont-
rowersyjny ton wielu wypowiedzi papie¿a zaskoczy³y te oœrodki i zmusi³y je do zmiany wczeœniej
przygotowanych scenariuszy wykorzystania pobytu papie¿a w Polsce.

Radio „Wolna Europa” np. dosta³o zalecenie, aby w audycjach poœwiêconych wizycie
„zachowaæ umiar”, m.in. w celu unikniêcia zarzutu — polskiego Episkopatu i Watykanu —
ingerowania w sprawy wewnêtrzne i dzia³alnoœæ Koœcio³a.

Oœrodki dywersji koncentrowa³y siê w zwi¹zku z tym na wychwytywaniu innych „negatyw-
nych” aspektów ¿ycia politycznego, spo³ecznego i gospodarczego w naszym kraju.

28 Stefan Wyszyñski, ur. 3 VIII 1901 r., zm. 28 V 1981 r., prymas Polski.
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Kontrwywiad nasz koncentrowa³ uwagê na aktywnym rozpoznaniu zamierzeñ central
wywiadowczych i ich rezydentur uplasowanych w oficjalnych przedstawicielstwach pañstw
zachodnich.

W okresie wizyty papie¿a nie notowano szczególnego nasilenia przyjazdów cudzoziemców
z pañstw zachodnich. W okresie od 1 do 10 czerwca br. z krajów kapitalistycznych przyje-
cha³o ogó³em oko³o 38,5 tys. osób, co stanowi wzrost o 18,7 % w porównaniu do analogiczne-
go okresu ub. roku. Najwiêcej osób przyby³o z: RFN — ponad 14,5 tys., USA — ponad 5,4 tys.,
Wielkiej Brytanii — oko³o 4,5 tys. i Francji — oko³o 3,3 tys.

W dzia³aniach pionu Departamentu II du¿e znaczenie nadano operacyjnej kontroli rezy-
dentur wywiadowczych i cudzoziemców, zw³aszcza podejrzanych o wspó³pracê ze s³u¿bami
specjalnymi. Podobne dzia³ania podejmowano wobec zachodnich korespondentów i dzienni-
karzy, tak¿e w celu stymulowania korzystnych dla Polski relacji z przebiegu wizyty.

b) Zorganizowane grupy antysocjalistyczne

Elementy antysocjalistyczne podczas wizyty papie¿a nie mia³y mo¿liwoœci zademonstro-
wania swej aktywnoœci. Wszelkie ich poczynania wnikliwie kontrolowano i reagowano nie-
zw³ocznie na wszystkie powa¿niejsze przejawy negatywnych dzia³añ. Szczególn¹ uwagê skie-
rowano na niedopuszczenie do prowokacji i kolporta¿u nielegalnych wydawnictw oraz neu-
tralizowanie aktywu poszczególnych grup.

Stosuj¹c prewencyjne zatrzymania ograniczano mo¿liwoœæ przemieszczania siê znanych
z aktywnoœci osób z grup antysocjalistycznych do miejscowoœci, w których planowane by³y
spotkania i uroczystoœci z udzia³em papie¿a.

Wzmo¿one dzia³ania resortu spraw wewnêtrznych oraz niechêtny stosunek Episkopatu
do rozwijanych przez nich inicjatyw spowodowa³y, ¿e niektóre z wrogich grup (KSS–KOR,
od³am A. Czumy29 w ROPCziO) bezpoœrednio przed wizyt¹ zawiesi³y swoj¹ aktywnoœæ,
u¿ywaj¹c argumentacji, i¿ nie chc¹ komplikowaæ sytuacji Koœcio³owi.

W gronie tym nadal jednak liczono na akcenty popieraj¹ce ich dzia³alnoœæ, w wyst¹pie-
niach papie¿a w czasie wizyty, na bezpoœredni udzia³ poszczególnych swoich cz³onków w spot-
kaniach z Janem Paw³em II oraz inne gesty z jego strony.

W trakcie pobytu papie¿a w Polsce próby podejmowania wrogich dzia³añ czynione by³y
przede wszystkim przez od³am L. Moczulskiego30 z ROPCziO, niektóre grupki o wrogich
postawach ze œrodowiska akademickiego oraz niektóre osoby z takich œrodowisk, jak b. pra-
wica ludowa oraz AK i WIN.

W Warszawie i Krakowie uruchomiono punkty informacyjne dla dziennikarzy zachod-
nich. Punkt ROPCziO w Warszawie — od³am Moczulskiego — nie dzia³a³ z braku zaintere-
sowania ze strony dziennikarzy. W punktach KSS–KOR w Warszawie oraz SKS w Krakowie
udzielano wywiadów nt. dzia³alnoœci KSS–KOR, TKN31, SKS i sytuacji spo³eczno–ekonomicz-
nej kraju, naœwietlanej w ró¿nych, tendencyjnych wersjach.

Nastroje w czasie trwania wizyty oraz komentarze i oceny dokonywane przez aktyw wrogich
grup œwiadcz¹, i¿ w gronie tym panuje atmosfera zawodu i rozgoryczenia. Aktyw KSS–KOR
zawiedziony jest m.in. tym, ¿e w sk³adzie delegacji œrodowisk kulturalnych — jak¹ przyj¹³

29 Andrzej Czuma, ur. 17 XII 1938 r., wspó³za³o¿yciel Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela.
30 Leszek Moczulski, ur. 7 VI 1930 r., jeden z przywódców Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela
i jeden z dwóch (obok A. Czumy) jego rzeczników.
31 TKN — Towarzystwo Kursów Naukowych.
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papie¿ — nie znaleŸli siê H. Miko³ajska32 i J. Kielanowski, utrzymuj¹cy od pewnego czasu
aktywne kontakty z Episkopatem.

c) Sygna³y o zamiarach zamachów na ¿ycie papie¿a i zwi¹zane z tym dzia³ania resortu

W okresie poprzedzaj¹cym wizytê i w czasie jej trwania odnotowano kilka sygna³ów
o mo¿liwoœci zamachu na ¿ycie papie¿a. Sygna³y te by³y przedmiotem wnikliwych dzia³añ
operacyjnych i œledczych. Jednym z nich by³ anonimowy list do przeora Klasztoru na Jasnej
Górze, z ¿¹daniem 2 mln z³, w zamian za odst¹pienie od wysadzenia klasztoru podczas pobytu
papie¿a.

W dniu 2 czerwca br. w Krakowie aresztowano Wies³awa Kaczorowskiego, który od
ksiêdza z Czêstochowy ¿¹da³ 80 tys. z³ w zamian za wskazanie osób przygotowuj¹cych zamach
na papie¿a, a w dniu 8 czerwca w Gdañsku izolowano w szpitalu chorego psychicznie J. Szew-
czyka, ujawniaj¹cego chêæ dokonania zamachu na papie¿a.

d) Rozmiary przestêpczoœci kryminalnej

Podczas pobytu papie¿a stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w kraju by³ zado-
walaj¹cy — odnotowano nawet nieznaczny spadek liczby przestêpstw kryminalnych, m.in.
napadów i wymuszeñ rozbójniczych, w³amañ do obiektów spo³ecznych i kradzie¿y mienia
prywatnego.

Na stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego korzystny wp³yw wywar³y aktywne dzia³ania
rozpoznawcze i represyjno–profilaktyczne, polegaj¹ce m.in. na aktywnym nadzorze milicyj-
nym nad szczególnie groŸnym elementem przestêpczym i chuligañskim w celu maksymalnej
neutralizacji jego zamierzeñ. Wzmo¿ono równie¿ kontrole zabezpieczenia stanu fizycznego,
technicznego i przeciwpo¿arowego obiektów, a zw³aszcza magazynów broni, sk³adów mate-
ria³ów wybuchowych, chemicznych, paliw p³ynnych, zak³adów przemys³owych, itp. Zwiêkszo-
no te¿ czêstotliwoœæ operacji w systemie „porz¹dek”.

Dzia³ania te — np. na terenie woj. krakowskiego — umo¿liwi³y zatrzymanie 32 wêdrow-
nych z³odziei kieszonkowych, dzia³aj¹cych w 10 zorganizowanych grupach przestêpczych.
Udowodniono im dokonanie 23 kradzie¿y na terenie Krakowa i innych miejsc pobytu pa-
pie¿a oraz odzyskano polskie i zagraniczne œrodki p³atnicze ogólnej wartoœci oko³o 550 tys.
z³otych.

Dziesiêciu z nich aresztowa³ prokurator, a pozosta³ych ukara³y kolegia ds. wykroczeñ.
Zwiêkszone nasilenie ruchu na drogach publicznych spowodowa³o wzrost zagro¿enia

w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego. Liczba wypadków wzros³a o 28,5%,
osób rannych o 27,4%, nieznacznie (o 1,9%) zmniejszy³a siê liczba osób zabitych. W tym
czasie nie zanotowano katastrof, jak i powa¿niejszych wypadków w kolejowym ruchu pasa¿er-
skim. Nie wyst¹pi³o te¿ wiêksze zagro¿enie przestêpczoœci¹ w transporcie PKP.

Na trasach przejazdu papie¿a oraz w miejscach jego pobytu i imprez z du¿ym udzia³em
ludnoœci wszêdzie panowa³ porz¹dek.

Bezpieczeñstwo i porz¹dek, towarzysz¹ce pobytowi papie¿a w Polsce, oraz dzia³alnoœæ
organów resortu spraw wewnêtrznych spotka³y siê z licznymi wyrazami uznania naszego
spo³eczeñstwa. Uznanie wyra¿ali równie¿ — liczni zachodni dyplomaci i korespondenci oraz
kler polski i zagraniczny.

32 Halina Miko³ajska, ur. 22 III 1925 r., zm. 22 VI 1989 r., aktorka, dzia³aczka Komitetu Obrony
Robotników.
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V. Wizyta papie¿a w ocenie obserwatorów krajowych i zagranicznych

1. Przed przyjazdem papie¿a w wielu œrodowiskach w kraju wyra¿ano pogl¹d, ¿e jego
wizyta umocni autorytet Polski w œwiecie. Mia³y równie¿ miejsce wypowiedzi, ¿e wizyta wp³ynie
na umocnienie pozycji Koœcio³a w Polsce i innych pañstwach socjalistycznych, spowoduje
liberalizacjê polityki w³adz pañstwowych wobec Koœcio³a, co m.in. bêdzie sprzyjaæ budownic-
twu sakralnemu i nauczaniu religii. W czasie pobytu papie¿a w Polsce i po jego wyjeŸdzie treœæ
komentarzy i opinii nie uleg³a wiêkszym zmianom.

Spo³eczeñstwo przyjê³o z du¿ym zadowoleniem przebieg rozmów Jana Paw³a II z przed-
stawicielami najwy¿szych w³adz pañstwowych, oceniaj¹c je jako akt uznania i poparcia dla
polskich inicjatyw pokojowych oraz polityki wewnêtrznej, zw³aszcza w zakresie poprawy
warunków ¿ycia narodu.

Wyra¿ano powszechn¹ aprobatê dla wyst¹pienia papie¿a podczas uroczystoœci na terenie
by³ego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu–Brzezince. Podkreœlano g³ów-
nie fragment wypowiedzi dotycz¹cy udzia³u i wk³adu narodu radzieckiego w zwyciêstwo nad
faszyzmem.

Z du¿ym uznaniem spo³eczeñstwa spotka³a siê w³aœciwa organizacja zgromadzeñ, co
oceniono jako efekt dzia³ania w³adz i administracji pañstwowej, w tym organów bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego.

2. Episkopat liczy³, ¿e wizyta papie¿a pozwoli Koœcio³owi na umocnienie wp³ywu na
spo³eczeñstwo i o¿ywienie ¿ycia religijnego, zademonstrowanie si³y Koœcio³a wobec Kierow-
nictwa Partii i Pañstwa oraz wobec hierarchii innych krajów i zagranicznych oœrodków poli-
tycznych, jak te¿ na wymuszenie na w³adzach pañstwowych znacznych ustêpstw poszerzaj¹cych
zasiêg i skutecznoœæ oddzia³ywañ Koœcio³a, jego status publicznoprawny, dostêp do œrodków
masowego przekazu, rozszerzenie bazy wydawniczej, prawo tworzenia stowarzyszeñ katolic-
kich, rozwój budownictwa sakralnego. Koœció³ podj¹³ niezbêdne przedsiêwziêcia, by wizyta
odby³a siê w dobrym klimacie politycznym, a tak¿e, by poprzez wspó³dzia³anie z w³adzami
pañstwowymi zapewniæ ³ad i porz¹dek na uroczystoœciach z udzia³em papie¿a.

Przebieg wizyty Jana Paw³a II nie potwierdzi³ nadziei hierarchii koœcielnej. Frekwencja na
spotkaniach zawiod³a generalnie oczekiwania. Z mniejszym ni¿ przewidywano entuzjazmem
witano papie¿a zarówno na zgromadzeniach, jak i na trasach przejazdu. ¯yczliwe, lecz pe³ne
powagi i stanowczoœci stanowisko w³adz, zaprezentowane w czasie oficjalnych rozmów nie
pozwala na snucie spekulacji o szybkich i szerokich koncesjach na rzecz Koœcio³a. Hierarchia
koœcielna przyjê³a przebieg wizyty z umiarkowanym zadowoleniem. Odnotowano liczne wy-
powiedzi pozytywnie oceniaj¹ce zaanga¿owanie w³adz w organizowanie pobytu papie¿a, co
w opinii czêœci kleru zdecydowanie zaprzeczy³o lansowanym przez bur¿uazyjn¹ propagandê
twierdzeniom o rzekomym przeœladowaniu Koœcio³a w Polsce. Z pozytywnymi komentarzami
spotka³o siê wyst¹pienie I Sekretarza KC PZPR tow. E. Gierka w Belwederze, a zw³aszcza
sformu³owania mówi¹ce o gotowoœci w³adz do dalszej normalizacji stosunków miêdzy Pañ-
stwem a Koœcio³em. Zdaniem czêœci kleru wizyta papie¿a podnios³a w znacznym stopniu
autorytet Polski na arenie miêdzynarodowej.

3. W okresie poprzedzaj¹cym przyjazd papie¿a grupy antysocjalistyczne zaktywizowa³y
swoj¹ dzia³alnoœæ licz¹c, ¿e uda im siê zamanifestowaæ swoje istnienie, doprowadziæ do
konfliktu miêdzy w³adzami pañstwowymi a koœcielnymi oraz wykazaæ, ¿e istnieje zbie¿noœæ
zainteresowañ i hase³ Koœcio³a i elementów antysocjalistycznych. Podejmowano liczne inicja-
tywy polegaj¹ce m.in., na przygotowywaniu do masowego kolporta¿u nielegalnych wydaw-
nictw poœwiêconych wizycie, zawieraj¹cych ataki na ustrój i w³adze PRL. Wœród postulatów
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zawartych w przygotowywanych przez KSS–KOR i ROPCziO oœwiadczeniach znajdowa³y siê
m.in. ¿¹dania respektowania praw cz³owieka oraz wolnoœci dla narodu polskiego, powszechnej
amnestii, pe³nej i nieocenzurowanej transmisji telewizyjnej i radiowej z przebiegu wizyty,
zaprzestania „przeœladowañ z powodów religijnych i politycznych”, zniesienia cenzury, nieo-
graniczonego budownictwa obiektów sakralnych itp. Przygotowywano liczne plakaty i trans-
parenty o wrogiej treœci oraz delegacje, które przekaza³yby papie¿owi listy i petycje do wyko-
rzystania w rozmowach z w³adzami. Dzia³ania te omawiane by³y na spotkaniach przedstawi-
cieli KSS–KOR i ROPCziO z przedstawicielami prasy zachodniej.

Grupy antysocjalistyczne nie zrealizowa³y swoich zamierzeñ i w ca³okszta³cie uroczystoœci
ich obecnoœæ oraz inicjatywy nie by³y dostrzegalne. W dwóch przypadkach uda³o im siê
rozrzuciæ niewielk¹ liczbê ulotek i pokazaæ kilka transparentów, co nie wywo³a³o wiêkszego
zainteresowania zgromadzonych. Wp³yn¹³ na to w³aœciwy klimat polityczny towarzysz¹cy
przygotowaniom i przebiegowi wizyty, powszechne przekonanie o zgodnoœci intencji w³adz
pañstwowych i koœcielnych w sprawie zachowania religijnego charakteru wizyty papie¿a oraz
prewencyjne dzia³ania S³u¿by Bezpieczeñstwa.

Wizyta papie¿a zaktywizowa³a œrodowiska prawicowe, zgrupowane wokó³ klubów inteli-
gencji katolickiej. Podjê³y one zabiegi w celu zaprezentowania papie¿owi swoich pogl¹dów,
zw³aszcza na realizacjê praw cz³owieka w Polsce; licz¹c na ich aprobatê.

4. We wstêpnych ocenach wizyty papie¿a w Polsce dokonanych przez zachodnie ko³a
rz¹dowe i polityczne oraz dyplomatów i obserwatorów zachodnich przebywaj¹cych w PRL
podkreœlane s¹ nastêpuj¹ce elementy:

— przebieg wizyty papie¿a w Polsce, treœæ jego wypowiedzi oraz zachowanie potwierdzaj¹
uprzednie oceny niektórych ekspertów o daleko id¹cej ewolucji stanowiska Watykanu wobec
realiów wspó³czesnego œwiata, co doprowadziæ mo¿e do sytuacji, „w której Watykan nie bêdzie
wiernym sojusznikiem Zachodu w walce z komunizmem” i wbrew uprzednim oczekiwaniom
„nie zaanga¿uje siê w realizacjê celów politycznych, na których politykom zachodnim szcze-
gólnie zale¿y”;

— wizyta Jana Paw³a II w Polsce, pierwsza w kraju socjalistycznym, stanowi uroczysty akt
uznania przez Stolicê Apostolsk¹ nieodwracalnoœci przemian ustrojowych w Europie Wscho-
dniej i œwiadczy o tym, ¿e papie¿ jest zdecydowany praktycznie realizowaæ tezê o „gotowoœci
chrzeœcijan do otwartego i szczerego dialogu z innymi systemami œwiatopogl¹dowymi, w tym
tak¿e z marksistowskim”;

— Jan Pawe³ II udowadnia, i¿ jest nie tylko g³ow¹ Koœcio³a katolickiego, ale tak¿e
okreœlonego formatu politykiem, który ma wizjê Europy, „de Gaulle’em w sutannie”. Papie¿
ma na tyle dobre rozeznanie sytuacji w krajach socjalistycznych, jak i zachodnich, ¿e wa¿ne
decyzje dotycz¹ce kierunków dzia³alnoœci politycznej jest w stanie podejmowaæ w oparciu
o w³asne przekonania, bez wp³ywów z zewn¹trz;

— nale¿y liczyæ siê ze wzrostem znaczenia Watykanu w popieraniu wszelkich inicjatyw
w dziedzinie pokoju, rozbrojenia i odprê¿enia miêdzynarodowego, a tak¿e ze œcis³ym ³¹cze-
niem dzia³alnoœci Koœcio³a z konkretnymi problemami ¿ycia narodów. Przyjmuj¹c za³o¿enie,
¿e prowadzenie aktywnego i otwartego dialogu pozwala oddzia³ywaæ na zmiany zachodz¹ce
w œwiecie, Stolica Apostolska bêdzie siê dystansowaæ od konkretnych systemów spo³eczno–po-
litycznych;

— Watykan bêdzie d¹¿y³ do kszta³towania poprawnych stosunków z pañstwami socjali-
stycznymi tak¿e z ZSRR, zak³adaj¹c, ¿e ustrój socjalistyczny jest formacj¹ trwa³¹, a Koœció³
katolicki ma realne mo¿liwoœci rozwijania w nim swojej misji.
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Watykan

W ocenach watykañskich stwierdza siê, i¿ wizyta w Polsce by³a praktycznym wyrazem
zamiaru kontynuowania i rozwijania przez Stolicê Apostolsk¹ polityki wschodniej. Jej kolej-
nymi etapami bêdzie nawi¹zywanie sta³ych roboczych kontaktów z innymi pañstwami socjali-
stycznymi, w tym ZSRR.

Osi¹gniête zosta³y trzy podstawowe cele religijne podró¿y papie¿a do Polski:
— umocnienie duchowej i spo³ecznej roli Koœcio³a w Polsce i innych krajach socjalistycz-

nych;
— podniesienie do rangi „ogólnoeuropejskiej” funkcji religii oraz dzia³añ Koœcio³a w obronie

jednostki ludzkiej;
— okreœlenie roli i znaczenia chrzeœcijañstwa w dziejach Polski.

Podró¿ papie¿a dowiod³a gotowoœci Koœcio³a do dialogu i wspó³pracy ze wszystkimi syste-
mami maj¹cymi w poczynaniach na celu „dobro cz³owieka”. Unaoczni³a œwiatu, ¿e Koœció³
zdolny jest do pe³nienia — swej misji w ka¿dych warunkach i potrafi pokonaæ uprzedzenia ze
strony tych, którzy dopatruj¹ siê w nim zagro¿enia dla w³adz œwieckich.

Nie oczekuje siê, by wizyta — w bli¿szej perspektywie — przynios³a zdecydowan¹ poprawê
warunków dzia³alnoœci Koœcio³a w Polsce i w innych krajach socjalistycznych. Brana jest na-
wet pod uwagê mo¿liwoœæ okresowego pogorszenia siê sytuacji Koœcio³a w Polsce w nastêps-
twie wzrostu „poczucia zagro¿enia u czêœci marksistów, obawiaj¹cych siê zbyt mocnej pozy-
cji Koœcio³a”. Jednak¿e w dalszej przysz³oœci nast¹pi niew¹tpliwie szereg pozytywnych i ko-
rzystnych zmian w stosunkach Pañstwo–Koœció³ w Polsce, a tak¿e w innych krajach socjali-
stycznych.

Wizyta papie¿a wp³ynie niew¹tpliwie na umocnienie pozycji Koœcio³a wobec pañstwa.
Koœció³ pozostanie jednak generalnie nadal bardzo zdyscyplinowany i zachowa lojalnoœæ
wobec w³adz. Papie¿ d¹¿y³ do pog³êbienia zaufania i przekonania w³adz o tym, ¿e „wysuwanie
przez Koœció³ ¿¹dañ nie oznacza, i¿ kieruje siê on intencjami antysocjalistycznymi”. Bior¹c
pod uwagê uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne Polski, unika³ on dzia³añ mog¹cych
kolidowaæ z polsk¹ racj¹ stanu.

Pobyt w Polscewykaza³,¿echoæniedasiêpogodziæreligiizeœwiatopogl¹demmarksistowskim,
to jednak — przy pozytywnej postawie w³adz oraz akceptowaniu przez wierz¹cych istniej¹cego
systemu politycznego — rozwój katolicyzmu w krajach komunistycznych jest mo¿liwy.

Doœwiadczenia z wizyty w Polsce znajd¹ prawdopodobnie odbicie w opracowywanej obec-
nie pod osobistym nadzorem papie¿a kolejnej encyklice, która bêdzie dotyczy³a interpreta-
cji soborowych uchwa³ w kwestii dialogu z niewierz¹cymi. Encyklika ta uka¿e siê jeszcze
w bie¿¹cym roku. Janowi Paw³owi II, jako znawcy ateizmu z autopsji, przypisuje siê nieco inne
pogl¹dy na to zagadnienie ni¿ reprezentowane przez jego poprzedników. Na uwagê zas³uguje
zw³aszcza fakt, i¿ papie¿ dokonuje zdecydowanego rozró¿nienia miêdzy tzw. materializmem
praktycznym (niefilozoficznym) a „ateizmem filozoficznym”, twierdz¹c, i¿ g³ównym celem
duszpasterskiej dzia³alnoœci kleru powinno byæ zwalczanie materializmu praktycznego.

USA

Administracja waszyngtoñska, w tym osobiœcie prezydent J. Carter i Zb. Brzeziñski33,
z ca³¹ wnikliwoœci¹ obserwowa³a przebieg wizyty papie¿a w Polsce. Departament Stanu zbie-

33 Zbigniew Brzeziñski, ur. 28 III 1928 r., doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych J. Cartera do spraw
bezpieczeñstwa narodowego.
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ra³ na polecenie Bia³ego Domu wszelkie dane dotycz¹ce wizyty, a ambasady USA mia³y
obowi¹zek nadsy³ania opinii i ocen wyra¿anych w krajach ich urzêdowania.

Na uwagê zas³uguj¹ opinie Zbigniewa Brzeziñskiego prezentowane podczas pobytu pa-
pie¿a w Polsce:

— silny Koœció³ w Polsce, której znaczenie jeszcze bardziej wzros³o po wyborze papie¿a
Polaka, jest zasadniczym czynnikiem utrzymania to¿samoœci kraju i jego wewnêtrznej stabili-
zacji. USA powinny jednak dostrzegaæ z³o¿onoœæ warunków, w jakich dzia³a Koœció³ katolicki
w Polsce, a tym samym zachowaæ maksymaln¹ ostro¿noœæ w oddzia³ywaniu na sytuacjê
wewnêtrzn¹ w Polsce;

— Stany Zjednoczone s¹ zainteresowane stabilizacj¹ wewnêtrzn¹ w PRL, dlatego po-
zytywnie oceniaj¹ wysi³ki Episkopatu w kierunku tonowania niezadowolenia spo³ecznego
w kraju;

— wizyta papie¿a nie zmieni ani nie naruszy istniej¹cego systemu politycznego w PRL, ale
spowoduje, ¿e w³adze pójd¹ na pewne ustêpstwa wobec czynników koœcielnych;

— wizyta jako nie mieszcz¹ca siê w „kanonach komunizmu” mo¿e uzmys³owiæ katolikom
w innych krajach socjalistycznych, ¿e stanowi¹ istotn¹ si³ê, z któr¹ w³adze musz¹ siê li-
czyæ. Hierarchia koœcielna w tych pañstwach mo¿e przyj¹æ „model polski” jako punkt doce-
lowy swoich dzia³añ. Nie nale¿y jednak oczekiwaæ, aby cofnê³o to proces laicyzacji ¿ycia
spo³ecznego.

Wed³ug ocen Departamentu Stanu wybór K. Wojty³y na papie¿a, stworzy³ zupe³nie now¹
jakoœciowo sytuacjê dla stosunków USA–PRL i „sprawa polska bêdzie wymaga³a odrêbnego
traktowania przez Stany Zjednoczone”. Przedstawiciele administracji USA uwa¿aj¹, ¿e wizyta
przynios³a Polsce powa¿ne korzyœci propagandowe, m.in. jest zaprzeczeniem ugruntowanych
na Zachodzie opinii o braku swobód obywatelskich i religijnych w PRL i wzmocni³a jej po-
zycjê w œwiecie. W USA oczekuje siê zwiêkszenia roli PRL w polityce miêdzynarodowej, m.in.
w dziedzinie inicjatyw dotycz¹cych odprê¿enia europejskiego.

Francja

We wstêpnych ocenach francuskiego MSZ podkreœla siê, ¿e w³adze polskie nada³y wizycie
wysok¹ rangê protokolarn¹ i zezwoli³y na szerokie jej relacjonowanie. Przebieg wizyty, m.in.
dobra jej organizacja, bêd¹ca wynikiem wspó³pracy w³adz i Koœcio³a, jest dowodem realistycz-
nego podejœcia kierownictwa polskiego do kszta³towania stosunków miêdzy Pañstwem a Koœ-
cio³em. Oceny podkreœlaj¹ dojrza³oœæ i zdyscyplinowanie spo³eczeñstwa polskiego.

Wielka Brytania

Od pocz¹tku wizyty brytyjskie konserwatywne ko³a rz¹dowe i aparat propagandowy po-
dejmowa³y próby tendencyjnego przedstawienia charakteru i przebiegu tej wizyty oraz wyst¹-
pieñ papie¿a. Niezadowolenie ze „zbyt ma³o kontrowersyjnych” przemówieñ papie¿a w kwe-
stiach spo³ecznych i politycznych rekompensowano poszukiwaniem pretekstów dla propagan-
dowego podkreœlania „antysocjalistycznej, antyrz¹dowej i antyradzieckiej wymowy wizyty
Jana Paw³a II”.

Niespe³niona nadzieja brytyjskich oœrodków dyspozycyjnych na to, ¿e wizyta zapocz¹tku-
je „bunt narodów wschodnioeuropejskich wobec re¿imów komunistycznych” spowodowa³a
m.in. krytyczn¹ ocenê postawy Episkopatu polskiego. Podkreœlano, ¿e „Zachód jest nie tylko
zaskoczony, ale i rozczarowany” dobr¹ wspó³prac¹ Koœcio³a z w³adzami.
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We wstêpnych tajnych ocenach Foreign Office stwierdza siê, ¿e wypowiedzi papie¿a np.
w kwestii praw cz³owieka dotyczy³y wszystkich narodów, nie tylko polskiego, a w³adze PRL
wykaza³y „œmia³oœæ, elastycznoœæ i dalekowzrocznoœæ, dopuszczaj¹c do wizyty i w³aœciwie j¹
organizuj¹c”.

Brytyjskie oœrodki badañ Europy Wschodniej sformu³owa³y po wizycie wniosek o koniecz-
noœci dokonania przewartoœciowañ w propagandzie na Polskê. W myœl ostatnich zaleceñ
Foreign Office dla aparatu propagandy; w atakowaniu socjalizmu nale¿y eksponowaæ „nie-
zgodnoœæ rz¹dów marksistowskich z katolickim narodem” i kwestiê „dominacji radzieckiej”.

Republika Federalna Niemiec

Czynniki polityczne oraz koœcielne w RFN przywi¹zywa³y do wizyty papie¿a w Polsce du¿e
znaczenie ze wzglêdu na jej „niemieckie” aspekty, m.in. w³¹czenie do programu wizyty
pobytu w Oœwiêcimiu. Rz¹d RFN oraz Episkopat zachodnioniemiecki odczytali ten fakt jako
posuniêcie antyniemieckie. Wynikiem tego stanowiska by³a interwencja Episkopatu RFN
u papie¿a, zmierzaj¹ca do korekty programu.

Nieustêpliwa postawa papie¿a i treœæ jego wyst¹pieñ posiadaj¹cych „aspekt niemiecki”
spotka³y siê generalnie z dezaprobat¹. W szczególnoœci dotyczy³o to wypowiedzi papie¿a na
temat „prastarych ziem piastowskich” i wypowiedzi podczas uroczystoœci w Oœwiêcimiu.

Sposób potraktowania przez Jana Paw³a II problemu niemieckiego i stosunków pol-
sko–niemieckich w ujêciu historycznym i wspó³czesnym spowodowa³ negatywn¹ reakcjê zain-
teresowanych œrodowisk RFN. W œrodkach masowego przekazu uzewnêtrzni³a siê ona ogra-
niczeniem informacji o przebiegu wizyty i nasileniem negatywnych tonów w komentarzach.

Równie¿ aspekt polityczno–ideologiczny wizyty spotka³ siê z krytyk¹ kó³, instytucji rz¹do-
wych i politycznych RFN. W nieoficjalnych wypowiedziach krytycznie oceniano nadmiernie
„ugodow¹” postawê papie¿a wobec komunizmu i systemu politycznego w Polsce. Wyra¿a-
no przy tym pogl¹d, i¿ przywódca Koœcio³a katolickiego powinien w zdecydowany sposób
wyst¹piæ w obronie „przeœladowanych za wiarê i demokracjê”.

Wyst¹pienia Jana Paw³a II analizowane by³y ponadto w p³aszczyŸnie „narodowego zaan-
ga¿owania” papie¿a. Podkreœla siê zw³aszcza nadmiernie „polski ton wyst¹pieñ papie¿a w du-
chu granicz¹cym z nacjonalizmem”. Zarówno przedstawiciele rz¹du RFN, jak i Episkopatu
podkreœlali, i¿ akcentowanie przez „papie¿a Wojty³ê” polskoœci oraz zwi¹zków duchowych
z ojczyzn¹, jest „przesadne i szkodliwe dla neutralnoœci papie¿a wobec innych katolików”.

Reakcje w innych krajach

Zainteresowanie oœrodków ¿ydowskich wizyt¹ papie¿a koncentrowa³o siê przede wszyst-
kim na jego pobycie w Oœwiêcimiu. Fragmenty jego wyst¹pienia mówi¹ce o „szczególnych
cierpieniach narodu ¿ydowskiego w okresie II wojny œwiatowej” spotka³y siê z b. pozytyw-
nymi komentarzami kó³ ¿ydowskich i zwi¹zanych z nimi œrodków masowego przekazu na
Zachodzie.

Równie¿ rz¹dy niektórych krajów arabskich, zw³aszcza tych, które utrzymuj¹ aktywne
stosunki z krajami socjalistycznymi, wykazuj¹ nieukrywane zainteresowanie wizyt¹ papiesk¹.
Ma to wynikaæ z panuj¹cego przekonania, ¿e „poprawa stosunków miêdzy pañstwem a wspól-
notami religijnymi przyczyniaæ siê bêdzie do lepszej wspó³pracy krajów socjalistycznych ze
œwiatem islamu”.

W krajach skandynawskich wizytê papie¿a ocenia siê wstêpnie jako „nowy etap walki
Koœcio³a o dusze”, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach socjalistycznych. Stwierdza siê
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równie¿, ¿e wizyta ta stworzy³a zarazem w³adzom polskim „szansê pozyskania Koœcio³a
dla rozwi¹zywania istniej¹cych trudnoœci w kraju”, lecz trudno przewidzieæ, czy „cena, jak¹
nale¿a³oby za to zap³aciæ, zostanie przez nie zaakceptowana”. W ocenie szwedzkiego MSZ
wizyta papie¿a stanowi³a dowód na to, i¿ Polska stosuje w praktyce zalecenia Aktu koñcowego
z Helsinek w dziedzinie swobody wypowiedzi i wymiany informacji.

W przekazanej do MSZ w Madrycie wstêpnej ocenie wizyty papie¿a ambasada hiszpañska
w Warszawie stwierdza m.in., ¿e oczekiwana przez Zachód „twardoœæ” Wojty³y nie zna-
laz³a potwierdzenia w trakcie przebiegu jego wizyty w Polsce, a papie¿, chocia¿ „akcentowa³
europejskoœæ Polski”, sam okaza³ siê jednak nacjonalist¹.

Ocena wizyty przez oœrodki polonijne na Zachodzie oraz niektóre ugrupowania
wrogiej emigracji

Przewiduje siê, ¿e wizyta spowoduje istotne zmiany w stosunku szerokich krêgów polonij-
nych do Polski. Polonia mia³a okazjê stwierdziæ, jak nierealne by³y nadzieje wrogich ugrupo-
wañ emigracyjnych na mo¿liwoœæ wykorzystania wizyty do szeroko zaplanowanej akcji anty-
polskiej.

Roœnie te¿ — rzadkie w okresie poprzedzaj¹cym wizytê — niezadowolenie rzesz polonij-
nych z tendencyjnych i obraŸliwych artyku³ów w znacznej czêœci prasy zachodniej, ekspo-
nuj¹cych zw³aszcza sprawê „przeœladowania” przez w³adze krajowe tzw. opozycji w Polsce
i naœwietlaj¹cych sytuacjê Koœcio³a w sposób niezgodny z rzeczywistoœci¹.

Dzia³acze reakcyjnej czêœci emigracji polskiej w USA nie ukrywaj¹ swego rozczarowania
przebiegiem wizyty papie¿a w Polsce, a tak¿e treœci¹ jego wyst¹pieñ. W tej sytuacji wychwyty-
wano wszystkie dwuznaczne politycznie wypowiedzi papie¿a, a tak¿e akcentowano charakter
wizyty sk³adanej „narodowi polskiemu, a nie komunistycznemu rz¹dowi”.

Reakcyjne oœrodki emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii — po przeanalizowaniu przebie-
gu spotkania papie¿a z w³adzami PRL oraz politycznych i religijnych treœci wizyty — oceniaj¹,
¿e zachowanie siê papie¿a wobec w³adz potwierdza, i¿ „nie jest on zainteresowany w politycz-
nym rozbiciu narodu”, co w obecnych warunkach oznacza „jednoœæ na bazie ustroju socjali-
stycznego”. Sprawny przebieg wizyty oraz wspó³dzia³anie Koœcio³a z w³adzami w sprawach
porz¹dkowych nale¿y uznaæ za przejaw „uto¿samiania siê spo³eczeñstwa i sporej czêœci du-
chowieñstwa z interesami pañstwa”. Na tym tle wzrasta niezadowolenie przywódców tych
œrodowisk z przebiegu wizyty, poniewa¿ liczyli oni, ¿e wizyta papieska „odbywaæ siê bêdzie
w atmosferze konfrontacji”.

Dzia³acze wrogich ugrupowañ emigracyjnych we W³oszech obawiaj¹ siê, ¿e w nastêpstwie
wizyty „dochodzi  do  faktycznego uznania re¿imu przez Watykan”, co wywo³a „niema³y
psychologiczny wstrz¹s w tych œrodowiskach polonijnych, które do tej pory nie prze³ama³y
jeszcze barier nieufnoœci wobec komunistycznych w³adz PRL”. Przywódcy wrogiej emigracji
obawiaj¹ siê, ¿e wizyta spowoduje dalsze ograniczenie mo¿liwoœci ich oddzia³ywania na masy
polonijne.

Oceny zachodnich oœrodków dywersji ideologicznej

Spokojny i rzeczowy przebieg wizyty, jak ju¿ wspomniano, zmusi³ oœrodki dywersyjne do
zmiany koncepcji propagandowego jej wykorzystania.

Wed³ug tych koncepcji, g³ówn¹ uwagê koncentrowano na eksponowaniu ewentualnych
ró¿nic w ocenach wizyty papie¿a, przedstawianych przez poszczególne kraje socjalistyczne.
Tak¿e œrodki masowego przekazu na Zachodzie otrzyma³y zalecenie podkreœlania wp³ywu
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wizyty na spo³eczeñstwa krajów Europy Wschodniej oraz wskazywania, ¿e naœladowanie
„modelu polskiego” stanie siê docelowym punktem dzia³ania w³adz koœcielnych innych krajów
socjalistycznych. Taka tendencja wzmocniæ mo¿e ju¿ rzekomo istniej¹ce krytyczne oceny
wizyty wœród przywódców krajów socjalistycznych, wynik³e g³ównie z jej negatywnego wp³ywu
na stosunki Pañstwo–Koœció³ w tych krajach.

W wytycznych zaleca siê eksponowanie ma³o istotnych, jednak mocnych propagandowo,
wydarzeñ z przebiegu wizyty, jak rzekome niezadowolenie Polaków i dziennikarzy zachodnich
z obs³ugi wizyty przez PR i TVP oraz utrudnianie przez w³adze kontaktów wiernych z pa-
pie¿em. Podnosi siê równie¿ star¹ tezê o tym, i¿ zgoda w³adz na wizytê spowodowana
by³a bardzo trudn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju oraz chêci¹ pozyskania Koœcio³a do jej prze-
zwyciê¿enia. Jednoczeœnie ostrzega siê, i¿ w³adze polskie przejd¹ — po powrocie papie¿a do
Rzymu — do kontrofensywy, maj¹cej na celu zepchniêcie Koœcio³a na dawne pozycje.

Wrogie oœrodki dywersyjne planuj¹ skupienie siê na akcjach wymuszania na w³adzach
odpowiednich ustêpstw wobec Koœcio³a. Okreœlaj¹c jednak¿e granice tych akcji, zak³adaj¹, ¿e
trzeba siê tu liczyæ z postaw¹ Jana Paw³a II, gdy¿ — jak wynika z przebiegu wizyty w Polsce
— w okreœlonych przypadkach bêdzie on czynnikiem utrudniaj¹cym realizacjê dotychczas
zak³adanych kierunków oddzia³ywania.

VI. Wnioski

1. W zwi¹zku z wizyt¹ papie¿a w Polsce resort Spraw Wewnêtrznych, w wyniku intensywnych
dzia³añ operacyjnych i rozpoznawczych, dysponowa³ wiedz¹ niezbêdn¹ dla przeciwdzia³ania
poczynaniom si³ zmierzaj¹cych wykorzystaæ wizytê w celach sprzecznych z interesami kraju.

2. Koncepcja zabezpieczenia wizyty papie¿a, wypracowana przez resort, okaza³a siê s³usz-
na i zda³a egzamin w praktycznych dzia³aniach.

3. Mimo du¿ej aktywnoœci Koœcio³a i pe³nej mobilizacji jego mo¿liwoœci, uda³o mu siê
tylko czêœciowo osi¹gn¹æ zamierzone cele.

4. Doœwiadczenia  wyniesione  przez resort  z  dzia³añ zwi¹zanych z wizyt¹  wymagaj¹
gruntownego przeanalizowania i wyprowadzenia wniosków do pracy operacyjnej na odcinku
Koœcio³a, zorganizowanych grup antysocjalistycznych i ochrony m³odzie¿y przed szkodliwymi
wp³ywami, a tak¿e dzia³añ SB i MO w zabezpieczaniu powa¿nych imprez masowych o sze-
rokim zasiêgu terytorialnym, wymagaj¹cym koncentracji znacznych si³ i manewrowania tymi
si³ami.

5. W dzia³aniach resortu na odcinku Koœcio³a wykorzystaæ wszelkie formy wspó³dzia³ania
ze stron¹ koœcieln¹ wypracowane w zwi¹zku z zabezpieczeniem wizyty w celu:

— poszukiwañ innych p³aszczyzn wspó³dzia³ania oraz pozytywnego spo³ecznego zaan-
ga¿owania Koœcio³a i duchowieñstwa,

— poszerzenia i wypracowania nowych mo¿liwoœci kontaktów operacyjnych z hierarchi¹
i klerem.

6. Skoncentrowaæ uwagê wszystkich s³u¿b resortu na wysi³kach Koœcio³a zwi¹zanych
z oddzia³ywaniem na m³odzie¿, w szczególnoœci poprzez duszpasterstwo akademickie i grupy
oazowe, a tak¿e poprzez anga¿owanie w proces tego oddzia³ywania nauczycieli i wychowaw-
ców oraz œwieckich dzia³aczy katolickich.

7. Zabezpieczenie potrzeb materia³owo–technicznych funkcjonariuszom uczestnicz¹cym
w operacji „Lato–79” nie by³oby mo¿liwe, gdyby jednostki MON równolegle realizowa³y
w³asne zadania. W zwi¹zku z tym celowe jest opracowanie potrzeb resortu i doprowadzenie
do ich realizacji, tak by w przypadku powtórzenia operacji o podobnym zasiêgu mo¿na by³o we
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w³asnym zakresie dokonaæ zabezpieczenia materia³owo–technicznego i medycznego. Wyma-
ga równie¿ opracowania problem rozwiniêcia bazy materia³owo–technicznej i medycznej.

8. W obecnym systemie zaopatrzenia ¿ywnoœciowego si³ zwartych wystêpuje niejednolitoœæ
(wiele oddzia³ów w ZOMO ¿ywionych jest przez PGH „Konsumy”). W przypadku przerzutu
tych si³, resort spraw wewnêtrznych nie ma dla nich zabezpieczonej puli artyku³ów ¿ywnoœcio-
wych. Wydaje siê wiêc celowe dokonanie zmiany w tym kierunku, aby przynajmniej wiêksze
oddzia³y ZOMO mia³y aparat ¿ywnoœciowy i opiera³y siê na przydzia³ach ¿ywnoœci, planowa-
nych za poœrednictwem aparatu gospodarczego resortu.

9. Operacja „Lato–79” potwierdzi³a przydatnoœæ szeregu rodzaju sprzêtu technicznego,
jak np. wozy sztabowe, œmig³owce, MI–8, p³otki zaporowe itp. Sprzêt ten resort posiada
w niewystarczaj¹cej iloœci, st¹d te¿ nale¿y podj¹æ dzia³ania na rzecz jego systematycznego
uzupe³nienia.

10. Bior¹c pod uwagê korzyœci, jakie da³a obserwacja telewizyjna w czasie operacji, nie-
zbêdne jest ujednolicenie zasad jej wykorzystania jak równie¿ zunifikowanie sprzêtu do
nagrywania i odtwarzania, jakim dysponuje resort.
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