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Na podjęcie przez rząd komunistyczny decyzji o aresztowaniu Prymasa Polski złożyło się 

wiele okoliczności, by wymienić najważniejsze: 

 Nieustępliwa i nieugięta postawa Prymasa  w pierwszych latach posługi prymasowskiej 

wobec wielu prób zniszczenia Kościoła w Polsce 

 Heroiczna obrona świętej wiary 

 Upominanie się u władz komunistycznych o każdego uwięzionego biskupa i kapłana 

 Publiczne napiętnowanie ateizmu i komunizmu np. podczas procesji Bożego Ciała w 

roku 1953 

 Zdecydowana obrona bp. Czesława Kaczmarka, niesłusznie oskarżonego i skazanego 

na wieloletnie więzienie  

 Subordynacja wobec papieża Piusa XII i Stolicy Apostolskiej    

 Utrzymywanie za wszelką cenę jedności Episkopatu i podległego mu duchowieństwa 



Pierwsza decyzja o aresztowaniu 

Prymasa Polski  - 1950 i jej odroczenie 

Rząd komunistyczny decyzję o aresztowaniu Prymasa podjął już w roku 1950, po 

konsultacjach z przywódcami Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.  

Na odroczenie tej decyzji o trzy lata miało wpływ wiele czynników, Najważniejsze to: 

 Wyniesienie do godności kardynalskiej przez Piusa XII 

 Wsparcie Episkopatu we wszystkich działaniach związanych z obroną wiary i 

Kościoła 

 Sprzeciw przynajmniej znacznej części społeczeństwa 

 Brak pełnej zgodny Biura Politycznego KC PZPR 

  



 

 

 

 

INWIGILACJA  

PRYMASA POLSKI 



 

 

 

Przez ponad trzydzieści  lat prymas Stefan Wyszyński był pod 
stałą obserwacją funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.  

 W kwestionariuszu osobowym sprawy operacyjnej 
prowadzonej przeciwko kard. Wyszyńskiemu, o kryptonimie 

„Prorok", w rubryce zawód wpisano: „Prymas".  
 

Podstawowymi środkami wykorzystywanymi do zbierania 
informacji  o inwigilowanym była sieć tajnych 

współpracowników oraz środki techniki operacyjnej. W efekcie 
każde słowo, zdanie czy gest ze strony kardynała miało trafiać, 
w formie raportu, na biurko dyrektora  IV Departamentu MSW. 

 
  



 

Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa znali 
zatem opinie prymasa o najważniejszych 

wydarzeniach  

w Polsce i na świecie.  

 

 Rejestrowano wszystkie homilie i przemówienia 
prymasa, podążając za nim z ukrytymi 

mikrofonami. Wiedziano także o każdym liście 
wychodzącym z ul. Miodowej w Warszawie, 

siedziby prymasa, w końcu wiedziano, że po raz 
kolejny nie „przystąpił do głosowania". 

 



 

 

 

 

Z roku na rok starano się pozyskiwać nową 

agenturę, typować kandydatów na tajnych 

współpracowników, a także zakładać w 

kolejnych siedzibach prymasowskich w stolicy 

podsłuchy. 

 
 



 

 

Każdego roku opracowywano                          

w Departamencie IV Ministerstwa  

Bezpieczeństwa Publicznego plany 

operacyjne na kolejne lata; wśród 

podstawowych celów podkreślano 

prowadzenie zadań wymierzonych 

wprost w osobę prymasa.  
 



 

Totalna inwigilacja prymasa Wyszyńskiego nie ograniczała się 
zatem czasowo do okresu jego izolacji (1953–1956). To jednak 
tylko wówczas udało się komunistom doprowadzić do stanu 

niemal idealnego swoje umiejętności inwigilacyjne zastosowane 
wobec – wydawałoby się totalnie bezbronnego – człowieka.  

 

W Stoczku Prymas był otoczony żołnierzami Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był  też drut kolczasty. W celi 

podsłuch, a jego jedyni współwięźniowie mieli obowiązek 
donoszenia o każdym ruchu kardynała.  

Nadzorca więzienia codziennie słał do Warszawy raporty z życia 
więźnia. Pozostało kilkadziesiąt tomów tej mrówczej, zbrodniczej i 

całkowicie nieprzydatnej komunistom pracy. 
 



Mimo ustawicznych prób, nigdy już później nie 

udało się komunistom tak głęboko zajrzeć do 

umysłu i serca Prymasa. Paradoks polegał na tym, 

że Prymas nie miał nic do ukrycia. Na jawie i we 

śnie mówił komunistom to samo, do ostatnich dni 

swego życia. 
 



 

Plan rozmieszczenia obiektów sąsiadujących z rezydencją prymasa Polski przy 

ul. Miodowej 17/19 w Warszawie sporządzony przez funkcjonariuszy służby 

bezpieczeństwa w celu doboru miejsc umożliwiających im prowadzenie 

inwigilacji między innymi zamieszkałych i pracujących tam osób – 1962.  

 



 

Plan rozmieszczenia punktu zamaskowanego o kryptonimie „Trapez”  oraz punktu ukrycia 

wywiadowców (kryptonim „Arena”). Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa  prowadzili tam 
obserwacje i podsłuch rezydencji Prymasa Polski, który nazwano obiektem „Cyrk” – 1964 



Pole widoczności z punktu zamaskowanego o kryptonimie „Trapez” na rezydencję Prymasa, który funkcjonariusze SB 

umieścili w jednym z pomieszczeń na parterze klasztoru ojców bazylianów przy ul. Miodowej 16, naprzeciw domu 

prymasa, w bliskiej odległości. Tak szeroki kąt umożliwiał wykonywanie zdjęć wszystkich osób wchodzących i 

wychodzących, na podstawie których ustalano ich tożsamość. Archiwum IPN w Warszawie  







Zdjęcie operacyjne bramy wjazdowej do rezydencji Prymasa Polski wykonane              

z punktu zamaskowanego przy ul. Miodowej 16 



















Jeden z wielu 

mikrofonów 

podsłuchowych 

zainstalowany                              

w różnych domach,  

gdzie Prymas Polski 

przebywał na stałe            

lub okresowo 






