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¹ROZPRACOWANIE
KATOLICKICH ORGANIZACJI MASOWYCHº
NOWELIZACJA PRAWA O STOWARZYSZENIACH W SÂWIETLE TAJNEJ
INSTRUKCJI MBP Z 1 WRZESÂNIA 1949 R.

UstroÂj komunistyczny wprowadzony w Polsce po II wojnie sÂwiatowej, oparty na ateistycznej w swej istocie ideologii marksistowskiej,
byø wrogi religii i zwiaÎzkom wyznaniowym, a w szczegoÂlnosÂci KosÂcioøowi katolickiemu. Aparat panÂstwowy konsekwentnie ingerowaø
w wewneÎtrzne sprawy KosÂcioøa, daÎzÇaÎc do zepchnieÎcia go na margines
zÇycia publicznego, co miaøo bycÂ jedynie wsteÎpem do caøkowitego
ubezwøasnowolnienia. Zgodnie z wzorcami radzieckimi ¹KosÂcioÂø,
tak jak wszystkie inne podmioty systemu spoøecznego, miaø sieÎ docelowo stacÂ atrapaÎ na scenie publicznej zdominowanej przez partieÎ
komunistycznaÎº1.
Eliminacja z zÇycia publicznego wszelkich przejawoÂw dziaøalnosÂci
duszpasterskiej KosÂcioøa miaøa nasteÎpowacÂ etapami, zgodnie z przyjeÎtaÎ tzw. taktykaÎ salami ± odcinania po plasterku, polegajaÎcaÎ na
stopniowym opanowywaniu i przeksztaøcaniu systemu spoøecznego
wedøug ideologicznych zaøozÇenÂ2. W poøowie 1949 r. przyszedø czas na
¹odcieÎcieº KosÂcioøowi mozÇliwosÂci prowadzenia stowarzyszenÂ i organizacji religijnych. W tym celu w dniu 5 sierpnia zostaø wydany dekret
o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach3, stawiajaÎcy przed organizacjami kosÂcielnymi alternatyweÎ: albo poddanie sieÎ
1

A. D u d e k, R. G r y z, KomunisÂci i KosÂcioÂø w Polsce (1945-1989), KrakoÂw
2003, s. 6.
2
A. D u d e k, PanÂstwo i KosÂcioÂø w Polsce 1945-1970, KrakoÂw 1995, s. 7.
3
Dz. U. nr 45, poz. 335.
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wpøywom wøadz, albo delegalizacja. Instrukcja nr 30 Ministerstwa
BezpieczenÂstwa Publicznego (MBP) z dnia 1 wrzesÂnia 1949 r.4 ±
oznaczona jako ¹sÂcisÂle tajnaº, podpisana przez dyrektor Departamentu V MBP JulieÎ Brystiger5 ± przeznaczona byøa dla pracownikoÂw
operacyjnych, ktoÂrzy zajmowali sieÎ sprawaÎ legalizacji stowarzyszenÂ.
Odsøania ona faktyczny cel dokonanej nowelizacji prawa o stowarzyszeniach oraz tryb rejestracji objeÎtych niaÎ zrzeszenÂ.
1. STAN PRAWNY POPRZEDZAJAÎCY WYDANIE DEKRETU
Z DNIA 5 SIERPNIA 1949 R.

Po II wojnie sÂwiatowej wøadze komunistyczne utrzymaøy w mocy
mieÎdzywojenne rozporzaÎdzenie Prezydenta RP z dnia 27 pazÂdziernika
1932 r. ± Prawo o stowarzyszeniach6. W ocenie wspoÂøczesnych prawnikoÂw byøa to regulacja o charakterze restrykcyjnym, poniewazÇ uzalezÇniaøa legalizacjeÎ stowarzyszenia od swobodnego uznania organoÂw
administracji panÂstwowej oraz umozÇliwiaøa znacznaÎ ingerencjeÎ organoÂw nadzorczych w dziaøalnosÂcÂ stowarzyszenÂ7. Jednak spod prawa
o stowarzyszeniach na podstawie jego art. 9 lit. a wyøaÎczone byøy zakony i kongregacje duchowne oraz inne zrzeszenia, majaÎce wyøaÎcznie
i bezposÂrednio na celu wykonywanie kultu religijnego prawnie uzna4

Instytut PamieÎci Narodowej Oddziaø w Lublinie, ZarzaÎdzenia, rozkazy, instrukcje wydane przez Ministerstwo BezpieczenÂstwa Publicznego w 1949 r., sygn. IPNLu055/40, k. 160-161v (dalej cyt.: Instrukcja).
5
Pøk Julia Brystiger w latach 1945-1952 staøa na czele Departamentu V MBP,
ktoÂrego silnie rozbudowany Wydziaø V i jego odpowiedniki terenowe zajmowaøy sieÎ
woÂwczas sprawami KosÂcioøa katolickiego. WieÎcej na ten temat zob.: H. D o m i n i c z a k,
Organy bezpieczenÂstwa PRL w walce z KosÂcioøem katolickim 1944-1990 w sÂwietle
dokumentoÂw MSW, Warszawa 2000, s. 22n.
6
Dz. U. nr 94, poz. 808.
7
Zob. E. S m o k t u n o w i c z, WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ i jej wpøyw na obowiaÎzujaÎce
prawo w Polsce, ¹Annales UMCS. Iusº, 1993, nr 40, s. 192; J. S z r e n i a w s k i, Problemy prawne stowarzyszenÂ, ¹Annales UMCS. Iusº, 1993, nr 40, s. 214; P. S u s k i,
Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002, s. 24. Restrykcyjna regulacja odpowiadaøa przyjeÎtej przez wøadze komunistyczne koncepcji panÂstwa. Kilkakrotne powojenne nowelizacje zmierzaøy jedynie do jeszcze wieÎkszego uzalezÇnienia stowarzyszenÂ od organoÂw administracji.
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nych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw religijnych8. ObowiaÎzujaÎcy stan prawny
w ocenie Ministerstwa BezpieczenÂstwa Publicznego ¹stwarzaø szerokie
mozÇliwosÂci elementom reakcyjnym i szpiegowskim dziaøajaÎcym pod
przykrywkaÎ organizacji, stowarzyszenÂ klerykalnych i sekt religijnych.
[...] W wielu wypadkach elementy wrogie, wykorzystujaÎc ten przywilej,
tworzyøy pod pøaszczykiem stowarzyszenÂ religijnych wrogie organizacje o charakterze politycznym. Zakony [...] wykorzystywaøy instytucje
religijne dla szpiegowskiej i dywersyjnej roboty przeciw PanÂstwuº9.
Kres temu miaøa poøozÇycÂ sierpniowa nowelizacja.
2. ¹LIKWIDACJA UPRZYWILEJOWANEJ SYTUACJI
Â KLERYKALNYCHº
STOWARZYSZEN

W instrukcji MBP stwierdzono: ¹Nowy Dekret gwarantujaÎc ludziom wierzaÎcym peønaÎ swobodeÎ zrzeszania sieÎ w zwiaÎzkach majaÎcych na celu wykonywanie kultu religijnego, likwiduje wyjaÎtkowaÎ
i uprzywilejowanaÎ sytuacjeÎ stowarzyszenÂ klerykalnych, podporzaÎdkowujaÎc je tym samym przepisom prawnym, jakie obowiaÎzujaÎ inne
8

W odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego szczegoÂlna pozycja stowarzyszenÂ kosÂcielnych miaøa swe zÂroÂdøo w art. 113 i 114 Konstytucji marcowej z 1921 r. (Dz. U. nr 44,
poz. 267) i art. I, X, XVI, XXIV konkordatu pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z dnia 10 lutego 1925 r. (Dz. U. nr 72, poz. 501). SytuacjeÎ zrzeszenÂ nie
objeÎtych art. 9 lit. a okresÂliøo ± wydane na podstawie art. 10 prawa o stowarzyszeniach
± rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach søuzÇaÎcych katolickim celom religijnym i wyznaniowym (Dz. U. nr 9, poz. 72). W szczegoÂlnosÂci dotyczyøo ono Akcji Katolickiej, ograniczajaÎc w stosunku do niej nadzoÂr organoÂw administracji (zob. W. P a d a c z, Podstawy prawne istnienia i dziaøalnosÂci zrzeszenÂ katolikoÂw sÂwieckich, Warszawa 1936, s. 28-32). Po wojnie TRJN uchwaøaÎ
z 12 wrzesÂnia 1945 r. uznaø konkordat za nieobowiaÎzujaÎcy (tekst w: PanÂstwowe prawo
wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, red.
M. FaÎka, Warszawa 1978, s. 26-27). NasteÎpnie rozporzaÎdzeniem z dnia 2 pazÂdziernika
1947 r. w sprawie uchylenia rozporzaÎdzenia RM z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz. U. nr
65, poz. 395) stowarzyszenia søuzÇaÎce katolickim celom religijnym i wyznaniowym zostaøy poddane przez wøadze pod ogoÂlne przepisy prawa o stowarzyszeniach. Uderzyøo
to przede wszystkim w Katolickie Stowarzyszenia MøodziezÇy, beÎdaÎce czøonem Akcji
Katolickiej, skutkujaÎc zawieszeniem ich dziaøalnosÂci.
9
Instrukcja, k. 160.

258

MARTA ORDON

stowarzyszenia sÂwieckie dziaøajaÎce w krajuº10. Tak gøosiøa roÂwniezÇ
oficjalna propaganda, a jakie byøy fakty?
ZasadniczaÎ zmianaÎ wprowadzonaÎ dekretem z 5 sierpnia byøo
uchylenie wyøaÎczenia spod przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach zrzeszenÂ wymienionych w art. 9 lit. a11. Miaøy one w ciaÎgu 90 dni od
wejsÂcia w zÇycie dekretu ¹uczynicÂ zadosÂcÂ przepisom prawa o stowarzyszeniachº. W przeciwnym razie ulegaøy rozwiaÎzaniu, a o przeznaczeniu ich majaÎtku miaøa zadecydowacÂ Rada MinistroÂw (art. 2 dekretu). SzczegoÂøowo tryb rejestracji okresÂliøo rozporzaÎdzenie Ministra Administracji Publicznej (MAP) z dnia 6 sierpnia 1949 r.12, odreÎbnie dla zakonoÂw i kongregacji duchownych i odreÎbnie dla zrzeszenÂ majaÎcych na celu wykonywanie kultu religijnego. Te ostatnie
miaøy zøozÇycÂ pisemne podania w trybie art. 12 baÎdzÂ art. 19 prawa
o stowarzyszeniach (prawo przewidywaøo roÂzÇny tryb dla stowarzyszenÂ zwykøych i zarejestrowanych, tj. posiadajaÎcych osobowosÂcÂ prawnaÎ), przy czym dodatkowo obowiaÎzane byøy doøaÎczycÂ: wykaz oddziaøoÂw i koÂø terenowych z nazwiskami i adresami czøonkoÂw ich kierownictwa, wykaz prowadzonych instytucji, zakøadoÂw i przedsieÎbiorstw
oraz wykaz majaÎtku nieruchomego (§ 1 rozporzaÎdzenia). Wydaje sieÎ
charakterystyczne, zÇe wøadze, uchylajaÎc poprzednie wyøaÎczenie spod
prawa o stowarzyszeniach zrzeszenÂ majaÎcych na celu wykonywanie
kultu religijnego, jako rzekomo naruszajaÎce zasadeÎ roÂwnouprawnienia, jednoczesÂnie przewidziaøy dla nich szczegoÂlne warunki rejestracji, odmienne od stawianych pozostaøym stowarzyszeniom. Jeszcze
bardziej rozbudowano listeÎ zaøaÎcznikoÂw do podania o uregulowanie
bytu prawnego przewidzianego dla zakonoÂw i kongregacji duchownych. Te obowiaÎzane byøy dostarczycÂ: 4 egzemplarze konstytucji, spis
czøonkoÂw zarzaÎdu zakonu i jego prowincji z podaniem funkcji, wykaz
domoÂw zakonnych z imiennym spisem czøonkoÂw ich kierownictwa,
10

TamzÇe.
Dekret poddaø prawu o stowarzyszeniach takzÇe zwiaÎzki religijne prawnie nieuznane. Szerzej zob.: H. M i s z t a l, Okres 1945-1989, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 137-138; M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe,
Warszawa 1999, s. 188-189.
12
RozporzaÎdzenie MAP w sprawie wykonania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r.
o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach, Dz. U. nr 47, poz. 358.
11

ROZPRACOWANIE KATOLICKICH ORGANIZACJI MASOWYCH

259

wykaz majaÎtku nieruchomego oraz prowadzonych instytucji, zakøadoÂw naukowych, wychowawczych, leczniczych, gospodarczych itp.
Ponadto nalezÇaøo podacÂ ogoÂlnaÎ liczbeÎ czøonkoÂw zakonu z podziaøem
na poszczegoÂlne kategorie.
Oczywiste wydaje sieÎ w tym sÂwietle, zÇe ¹dekret precyzowaø wymagania pod kaÎtem potrzeb UrzeÎdoÂw BezpieczenÂstwaº13 i gromadzenia materiaøoÂw operacyjnych przeciwko aktywnym katolikom.
Wspomniana instrukcja wprost stwierdzaøa, zÇe nowelizacja ¹umozÇliwia likwidacjeÎ stowarzyszenÂ prowadzaÎcych wrogaÎ dziaøalnosÂcÂ niezgodnaÎ z interesami panÂstwaº oraz znacznie uøatwia organom bezpieczenÂstwa ¹rozpoznanie tych organizacji, zwieÎkszajaÎc tym samym
mozÇliwosÂci operacyjneº.
3. INSTRUMENTALNE WYKORZYSTYWANIE
TRYBU LEGALIZACJI STOWARZYSZENÂ

Instrukcja wyjasÂniaøa, zÇe ¹Nowy Dekret umozÇliwia wøadzom panÂstwowym roztoczenie sÂcisÂlejszej i staøej kontroli nad dziaøalnosÂciaÎ
wszystkich istniejaÎcych stowarzyszenÂ i zwiaÎzkoÂw religijnych, zaroÂwno
pod wzgleÎdem organizacyjnym, jak i ideologicznymº. Dlatego z chwilaÎ jego wejsÂcia w zÇycie organy bezpieczenÂstwa zostaøy zobowiaÎzane
¹znacznie zwieÎkszycÂ swoje wysiøki i aktywnosÂcÂ w rozpracowaniu katolickich organizacji masowychº. SzczegoÂlny wzrost aktywnosÂci dotyczycÂ miaø przewidzianego dekretem terminu 90 dni na zøozÇenie
podanÂ o legalizacjeÎ, ktoÂry upøywaø 3 listopada 1949 r. Przed organami
bezpieczenÂstwa w tym okresie postawiono nasteÎpujaÎce zadania:
¹a) RozpoznacÂ dokøadnie organizacje kosÂcielne katolickie dla
uzyskania danych umozÇliwiajaÎcych operacyjne ich rozpracowanie,
tzn. ujawnienie ich dziaøalnosÂci gospodarczej, ich zÂroÂdeø finansowych,
dochodoÂw;
b) Nie dopusÂcicÂ do zalegalizowania i istnienia organizacji znanych z dotychczasowej szczegoÂlnie wrogiej dziaøalnosÂci;
c) WyeliminowacÂ z zarzaÎdoÂw organizacji i stowarzyszenÂ dopuszczonych do dziaøalnosÂci elementy szczegoÂlnie wrogie i niebezpieczne,
13

H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczenÂstwa PRL, s. 117.
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ktoÂre skryøy sieÎ w tych organizacjach i pod pretekstem wykonywania
kultu religijnego usiøujaÎ uprawiacÂ wzgleÎdnie uprawiajaÎ wrogaÎ antypanÂstwowaÎ dziaøalnosÂcÂº14.
Dekret z 5 sierpnia przewidywaø, zÇe objeÎte nim stowarzyszenia
skøadajaÎ podania o legalizacjeÎ do urzeÎdoÂw wojewoÂdzkich wøasÂciwych
ze wzgleÎdu na ich siedzibeÎ za posÂrednictwem powiatowej wøadzy
administracji ogoÂlnej. O ¹uregulowaniu bytu prawnegoº zakonoÂw
i kongregacji duchownych decydowacÂ miaø Minister Administracji
Publicznej. Podania wpøywaøy do niego za posÂrednictwem wøasÂciwej
terenowo wojewoÂdzkiej wøadzy administracji ogoÂlnej. W sÂwietle instrukcji mozÇna jednak stwierdzicÂ, zÇe o legalizacji w/w zrzeszenÂ faktycznie decydowaøy urzeÎdy bezpieczenÂstwa. Organy administracji
obowiaÎzane byøy po otrzymaniu podania w ciaÎgu 3 dni przekazacÂ je
wraz z zaøaÎcznikami odpowiednio do Powiatowego UrzeÎdu BezpieczenÂstwa Publicznego baÎdzÂ do Wydziaøu V WojewoÂdzkiego UrzeÎdu
BezpieczenÂstwa Publicznego. Organy bezpieczenÂstwa miaøy za zadanie ustalicÂ, jakie posiadajaÎ w swoich kartotekach materiaøy obciaÎzÇajaÎce czøonkoÂw zarzaÎdu lub kierownictwa zgøaszajaÎcej sieÎ organizacji
oraz jakimi rozporzaÎdzajaÎ materiaøami odnosÂnie do dziaøalnosÂci tej
organizacji, a nasteÎpnie caøosÂcÂ zebranych akt przesøacÂ do Departamentu V MBP. KazÇdorazowo to Ministerstwo BezpieczenÂstwa Publicznego miaøo podejmowacÂ ostatecznaÎ decyzjeÎ w sprawie legalizacji
stowarzyszenia (sic!)15. PodjeÎta w tym trybie decyzja miaøa nasteÎpnie
powroÂcicÂ do zainteresowanych poprzez te same szczeble administracji. Rzecz jasna, caøa korespondencja miaøa bycÂ oznaczona jako ¹sÂcisÂle poufnaº, a na zewnaÎtrz wobec stowarzyszenÂ wysteÎpowacÂ miaøy
jedynie wøadze administracji ogoÂlnej. W celu usprawnienia pracy
instrukcja nakazywaøa utworzenie w PUBP oraz w Wydziale V
WUBP specjalnych grup skøadajaÎcych sieÎ z trzech pracownikoÂw operacyjnych, ktoÂrzy mieli zajmowacÂ sieÎ sprawaÎ legalizacji stowarzyszenÂ.
O legalizacji zakonoÂw i kongregacji duchownych decydowacÂ miaø
Minister Administracji Publicznej, roÂwniezÇ na podstawie wiaÎzÇaÎcej
opinii MBP.
14
15

Instrukcja, k. 160v.
TamzÇe, k. 161.
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4. WNIOSKI

W sÂwietle instrukcji wydaje sieÎ oczywiste, zÇe w Polsce Ludowej
organem decyzyjnym odnosÂnie do legalizacji stowarzyszenÂ byøy urzeÎdy bezpieczenÂstwa, chocÂ prawo o stowarzyszeniach kompetencje
w tym wzgleÎdzie przyznawaøo organom administracji panÂstwowej.
Dokumenty archiwalne dotyczaÎce rejestracji konkretnych stowarzyszenÂ potwierdzajaÎ, zÇe taki ¹nielegalnyº tryb rejestracji tych organizacji byø normaÎ w latach 1945-198916. Bezsprzecznie mozÇna stwierdzicÂ,
zÇe wøadza ¹bijaÎcego serca partiiº ± jak okresÂlano MBP17 ± sieÎgaøa
znacznie dalej nizÇ przewidywaø to oficjalny zakres uprawnienÂ tego
resortu, i to nie tylko w kwestii stowarzyszenÂ. Reorganizacje struktur
i zmiany nazw resortu bezpieczenÂstwa, jakie miaøy miejsce na przestrzeni lat, w rzeczywistosÂci niczego nie zmieniaøy w przyjeÎtej strategii
dziaøania. Nieograniczany prawem aparat bezpieczenÂstwa, dysponujaÎc ogromnymi sÂrodkami, realizowaø w rzeczywistosÂci politykeÎ wyznaniowaÎ PZPR wobec KosÂcioøa uznanego za ¹najbardziej zorganizowanaÎ, wrogaÎ siøeÎ wysteÎpujaÎcaÎ przeciwko obozowi demokracjiº18.
Na dekret z 5 sierpnia 1949 r. trzeba jeszcze spojrzecÂ w szerszym
konteksÂcie marksistowskiej koncepcji prawa jako instrumentu w reÎku
wøadz partyjno-panÂstwowych w osiaÎganiu okresÂlonych celoÂw ideolo16

Zob. spraweÎ likwidacji stowarzyszenia ¹Zakøady RzemiesÂlniczo-Wychowawcze pod wezwaniem sÂw. JoÂzefaº: M. O r d o n, Represyjna polityka wøadz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Søug Maryi Niepokalanej w okresie Polski Ludowej, w: Divina et humana. KsieÎga jubileuszowa w 65. roczniceÎ urodzin KsieÎdza
Profesora Henryka Misztala, red. A. DeÎbinÂski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001,
s. 159-175; M. O r d o n, Proces likwidacji StowarzyszenÂ ¹Opieka nad DziewczeÎtamiº
(1946-1962), ¹Prawo ± Administracja ± KosÂcioÂøº, 2001, nr 2/3(6/7), s. 243-269.
17
BijaÎce serce partii. Dzienniki personalne Ministerstwa BezpieczenÂstwa Publicznego, t. 1: 1945-1947, red. A. K. Kunert, R. Stolarski, Warszawa 2001.
18
Z wypowiedzi ministra Stanisøawa Radkiewicza na odprawie ¹aktywu kierowniczegoº MBP odbytej w dniu 13 listopada 1947 r. (tekst w: Aparat bezpieczenÂstwa
w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. I: Lata 1945-1947, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1994, s. 234). W tym samym wystaÎpieniu minister Radkiewicz
wezwaø do zaostrzenia walki z klerem, zaznaczajaÎc, zÇe jest on ¹przeciwnikiem najbardziej wyrafinowanym, najlepiej umiejaÎcym posøugiwacÂ sieÎ podsteÎpem i tym wszystkim,
co øaÎczy sieÎ w pojeÎciu jezuityº.
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gicznych. W zaøozÇeniu prawo miaøo søuzÇycÂ interesom partii komunistycznej, w tym przypadku realizacji antykosÂcielnej polityki wyznaniowej19. RoÂwniezÇ znowelizowane prawo o stowarzyszeniach miaøo stacÂ
sieÎ instrumentem eliminujaÎcym ¹niebezpieczne organizacje katolickieº z zÇycia spoøecznego20.
Episkopat Polski, sÂwiadom zagrozÇenÂ wynikajaÎcych z poddania
sieÎ przepisom dekretu z 5 sierpnia, wydaø polecenie, aby stowarzyszenia kosÂcielne (zwøaszcza trzecie zakony, Sodalicja MarianÂska, ZÇywy RoÂzÇaniec, Krucjata Eucharystyczna, Apostolstwo Modlitwy, koøa
ministrantoÂw i choÂry kosÂcielne), ktoÂrych celem byøo wykonywanie
kultu lub prowadzenie dziaøalnosÂci formacyjnej, a przede wszystkim
stowarzyszenia møodziezÇowe, nie zwracaøy sieÎ do wøadz w sprawie
rejestracji. Z dniem 3 listopada 1949 r. ich dziaøalnosÂcÂ zostaøa zawieszona21. OdtaÎd miaøy funkcjonowacÂ jedynie w ramach struktur parafialnych. Resort bezpieczenÂstwa nie przyjaÎø tego do wiadomosÂci,
uznajaÎc, zÇe oznacza to ¹zejsÂcie do konspiracji tych nielegalnych organizacjiº22. W zwiaÎzku z tym podjaÎø wysiøek rozpracowania i uniemozÇliwienia ich dziaøalnosÂci. Konkretne dziaøania operacyjne wskazywaøa kolejna instrukcja (nr 36) wydana przez Ministerstwo BezpieczenÂstwa Publicznego z dnia 14 listopada 1949 r.23
19

J. K r u k o w s k i, RepresyjnosÂcÂ prawa polskiego w zastosowaniu do KosÂcioøa
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