
 
 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 
ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna 

 
 
 
 
 
 
 
 

I N W E N T A R Z  
Zespołu (zbioru) akt Podkowa niezależna  

[1976 - 1977] 1979 – 1989 [1990 – 1999, 2005]  
 
 

PL/1007/002 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

opracowały: Krystyna Golińska-Engelmayer 
                 Anna Żukowska-Maziarska 

                                                                             
 
 
 
 
 

Podkowa Leśna 2017 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 77,60% ze środków publicznych w formie dofinansowania w 
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W S T Ę P  
 

 

I. Życie i działalność twórcy zbioru 
Ksiądz Leon Kantorski urodził się 31 marca 1918 roku w Domaradzicach w powiecie rawickim w 
Wielkopolsce. W 1937 roku zdał maturę w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w 
Bydgoszczy, po czym rozpoczął studia w  Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W latach 1939–
1943 pracował jako robotnik w Poznaniu; w 1943 r. z podrobionymi dokumentami przedostał się 
do Francji i wstąpił do seminarium przy Instytucie Katolickim Des Carmes w Paryżu. 29 czerwca 
1946 r. tamże otrzymał święcenia diakonatu, a rok później, 3 lipca 1947 r., z rąk kardynała 
Emmanuela Suharda święcenia kapłańskie w Seminarium Polskim. W tym samym roku wrócił do 
Polski, pracował jako wikariusz w Buku koło Poznania, później w Poznaniu i Śmiglu. 
W 1950 r. rozpoczął studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1955-1956 
pracował w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie, w roku 1957 został mianowany 
duszpasterzem akademickim w kościele Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu. 
Od 1964 r. przez 27 lat był proboszczem parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W latach 80. 
wspierał działalność ówczesnych środowisk opozycyjnych. Po wprowadzeniu w Polsce stanu 
wojennego w grudniu 1981 r. był inicjatorem powstania Parafialnego Komitetu Pomocy 
Bliźniemu w Podkowie Leśnej. 
Przeszedł na emeryturę 1 września 1991 r.  i pozostawał rezydentem w parafii, skupiając się na 
pracy w założonej przez siebie fundacji Lumen - Fundatio pro Educatione. Zmarł 26 lipca 2010 r.  
Uchwałą Rady Miasta z 4 kwietnia 1991 r. ks. Leon Kantorski otrzymał tytuł honorowego 
obywatela Podkowy Leśnej. Odznaczony został honorową odznaką Zasłużonego dla Podkowy 
Leśnej (1991) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).  

II. Dzieje zbioru 
Dokumenty życia społecznego z końca lat 70. oraz z lat 80. XX wieku: z okresu „Solidarności”, 
stanu wojennego i końca lat 80. (relacje, listy, petycje, ulotki), a także wydawnictwa niezależne 
gromadził ks. Leon Kantorski, ówczesny proboszcz parafii Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. 
Drogą darowizny dokumenty te Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna uzyskało 
od ks. Leona Kantorskiego w 1992 roku. W 2016 roku dokumentacja została uporządkowana 
przez członków Towarzystwa przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna: Krystynę Golińską-
Engelmayer i Annę Żukowską-Maziarską, w ramach realizacji zadania publicznego: 
„Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych Obywatelskiego 
Archiwum Podkowy Leśnej” przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. 
Utworzony w 2016 roku zbiór otrzymał nazwę „Podkowa Niezależna 1979-1989” i liczył 34 
jednostki archiwalne. 
Znakomita większość spuścizny po ks. Kantorskim, po jego śmierci w 2010 r., pozostawała jednak 
pod opieką Pana Grzegorza Dąbrowskiego, sprawującego tę opiekę w imieniu Fundacji Lumen. 
Dokumentacja ta przechowywana była w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Podkowie Leśnej. W marcu 2017 r. Fundacja Lumen przekazała Obywatelskiemu 
Archiwum Podkowy Leśnej przy Towarzystwu Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 
kilkadziesiąt teczek oraz kilka dokumentów luzem, głównie dotyczących historii parafii i kościoła 
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz działalności Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu. 
Rozmiar i kompletny stan zachowania materiałów dotyczących działalności Komitetu 
spowodowały, że w 2017 r. zdecydowano o utworzeniu serii „Działalność Parafialnego Komitetu 
Pomocy Bliźniemu” w zbiorze „Podkowa Niezależna”, a także opracowaniu nowej wersji 
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inwentarza archiwalnego tego zbioru. Do zbioru włączono także materiały nieaktowe, związane z 
działalnością opozycji demokratycznej, gromadzone przez ks. Leona Kantorskiego, nie 
podlegające opracowaniu w 2016 roku oraz kilkanaście powiązanych tematycznie i 
chronologicznie dokumentów przekazanych Towarzystwu przez Jolantę Fortini-Morawską.  
W 2017 r. w ramach realizacji zadania publicznego „Opracowanie i udostępnienie materiałów 
archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, część 2”, przy wsparciu 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dokumentacja została uporządkowana przez: Halinę 
Czubaszek, Andrzeja Gazdę, Krystynę Golińską-Engelmayer i Annę Żukowską-Maziarską. Zbiór akt 
„Podkowa niezależna 1979 – 1989” składa się obecnie z 63 jednostek archiwalnych. 

III. Charakterystyka archiwalna zespołu/zbioru 
Tytuł zespołu (zbioru):  Podkowa Niezależna.  
Granice chronologiczne: [1976 - 1977] 1979 – 1989 [1990 – 1991, 2005] 
Zbiór w zasadniczej części tworzą akta z lat 1979 – 1989. Pojedyncze dokumenty z lat 1976 i 1977 
obrazują działalność opozycji przedsierpniowej, zaś dokumenty z lat 1990 – 1999 oraz 2005 roku 
dotyczą kontynuacji działalności instytucji powołanych przed zmianą ustrojową, uroczystości 
rocznicowych lub są to publikacje prasowe nawiązujące tematycznie do działalności opozycyjnej 
w parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej bądź szerzej - w Polsce, przed 1989 rokiem.  
Granice terytorialne: Część dokumentów wchodzących w skład zbioru obejmuje teren Podkowy 
Leśnej i – szerzej – parafii św. Krzysztofa (Podkowa Leśna, Żółwin, Owczarnia, Terenia, Kopana, 
do r. 1985 Otrębusy, Kanie i Popówek); część dotyczy spraw o zasięgu ogólnopolskim. W zbiorze 
są dokumenty dotyczące pomocy zagranicznej w latach 80. płynącej z Francji, Włoch, Republiki 
Federalnej Niemiec, Szwecji, Holandii i Danii. Zespół zawiera także dotyczące Polski i spraw 
polskich publikacje prasy zagranicznej – amerykańskiej, francuskiej i szwajcarskiej – oraz 
polonijnej, a także publikacje wydawane w tamtym okresie w obiegu niezależnym w ówczesnej 
Czechosłowacji (obecnie Czechy i Słowacja), na Litwie i na Węgrzech. 
Rozmiary zespołu/zbioru: Zbiór liczy 63 jednostki archiwalne, co stanowi 1,5 metra bieżącego. 
Procentowy stan zachowania akt: Szacowany stan zachowania wynosi około 90 procent 
zgromadzonych pierwotnie przez ks. Leona Kantorskiego dokumentów dotyczących życia 
społecznego w parafii z końca lat 70. oraz z lat 80. XX wieku, w szczególności działalności 
Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu.    
Struktura archiwalna: Dokumenty gromadzone były przez ks. Leona Kantorskiego według 
nadanego przez Niego układu rzeczowego, w teczkach tematycznych; w kilku przypadkach 
dokumenty dotyczące jednego wydarzenia zostały naklejone na złożone na pół arkusze papieru 
formatu A3 i włożone jedne w drugie, bez obwoluty zewnętrznej.  
Charakterystyka techniczna materiału aktowego: Akta zbioru to w większości materiały luźne i 
poszyty, maszynopisy, rękopisy, druki, zdjęcia, znaczki pocztowe. Występują także przedmioty 
wykonane z tworzywa sztucznego  (folie drukarskie, znaczki przypinane), metalu (znaczki 
przypinane) oraz drewna. 
Fizyczny stan zachowania akt: Akta zachowane w dobrym stanie udostępniane będą w oryginale, 
w przypadku materiałów wymagających konserwacji udostępniane będą wtórniki lub dokumenty 
w kopiach wykonanych z zapisu cyfrowego. Inwentarz książkowy ze wstępem dostępny jest w 
siedzibie Towarzystwa oraz w wersji elektronicznej na stronie Towarzystwa www.podkowalesna-
tppl.pl.  
Stan zmikrofilmowania akt: Akta nie były mikrofilmowane. 
Brakowanie akt zespołu: Akta nie były brakowane. Zachowane wtórniki pozostawiono w 
teczkach. 
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IV. Zawartość zespołu 
Zbiór w zasadniczej większości tworzą akta z lat 1979 – 1989; występują też pojedyncze 
dokumenty z lat 1976 i 1977, a także 1990-1999 i 2005. Szczególną wartość mają teksty 
dotyczące głodówek protestacyjnych prowadzonych w kościele św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej w latach 1980, 1985 i 1986, a także wyodrębnione jako seria dokumenty związane z 
działalnością Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu: m. in. 55 wystąpień prelegentów 
zapraszanych na „Spotkania z autorem” organizowane przy parafii św. Krzysztofa w latach 1982 – 
1987; dokumentacja pomocy udzielanej przez Komitet osobom więzionym i internowanym, ich 
rodzinom, a także mieszkańcom Podkowy Leśnej i okolic oraz materiały dotyczące pielgrzymki 
parafialnej do Katynia i Wilna w roku 1989 i budowy pomnika „Kalwaria Polska” przy kościele św. 
Krzysztofa, a także kolekcja znaczków poczty niezależnej. 

V. Metody opracowania 
Przy porządkowaniu akt zbioru zachowano częściowo pierwotny podział na teczki tematyczne. W 
kilkunastu przypadkach z uformowanych pierwotnie teczek wyjęto część archiwaliów i 
utworzono z nich nowe teczki, kierując się treścią wyłączonych dokumentów. Wewnątrz teczek 
dokumenty ułożono sprawami, a w ramach spraw chronologicznie. Wyodrębnione w trakcie 
opracowania wtórniki pozostawiono i umieszczono na końcu teczek. Plakaty o formacie 
przekraczającym rozmiary teczek zostały umieszczone w osobnej obwolucie ze względów 
technicznych, z informacją, do której teczki należą. Odpowiednią informację umieszczono też we 
właściwych miejscach teczek, z których plakaty zostały wyjęte. 
Przy opracowaniu akt w 2017 roku przeniesiono ze zbioru „Podkowa Niezależna 1979 – 1989” 
teczki o sygnaturach 24, 25, 34 do „Zbioru akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i 
kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej”, gdzie otrzymały one sygnatury, odpowiednio: 8,  41, 
13. 
Liczący pierwotnie 34 jednostki archiwalne zespół „Podkowa Niezależna 1979 - 1989”, został 
powiększony o 29 nowych i składa się z 63 jednostek. Opracowując dopływ, kierowano się 
treścią dokumentów i układem pierwotnego inwentarza (przygotowanego w 2016 roku), 
grupując teczki o jednolitej problematyce merytorycznej. Rozmiar i treść dołączonych 
archiwaliów pociągnęły za sobą konieczność nadania teczkom nowego układu i nowych sygnatur, 
a w konsekwencji – sporządzenia nowej wersji inwentarza archiwalnego tego zbioru. Dla 
ułatwienia korzystania z archiwaliów, sporządzono również konkordancję sygnatur obu 
inwentarzy (wersji z roku 2016 i wersji z roku 2017) zbioru „Podkowa Niezależna 1979 – 1989”. 
W trakcie opracowania zbioru wyodrębniono trzy serie archiwaliów: seria I – Działalność opozycji 
politycznej i kościoła katolickiego w Polsce w latach 80. (sygnatury 1 do 33), seria II – Działalność 
Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu (sygnatury 34 do 57), seria III – Materiały nieaktowe 
(sygnatury 59 do 63). 
Inwentarz książkowy i wstęp sporządziły: Krystyna Golińska-Engelmayer i Anna Żukowska-
Maziarska przy wykorzystaniu Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G) oraz 
w oparciu literaturę przedmiotu.  
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Konkordancja sygnatur Zespołu (zbioru) akt Podkowa niezależna [1976 – 1977] 1979 – 1989 
[1990 – 1999, 2005] 
Sygnatura aktualna Sygnatura dawna Sygnatura aktualna Sygnatura dawna Sygnatura aktualna Sygnatura dawna 

1  2 8  2 2  2 3  4 3  6  

2  2 9  2 3  2 7  4 4  7  

3  3 0  2 4  8  4 5  -  

4  3 1  2 5  9  4 6  -  

5  3 2  2 6  1 0  4 7  -  

6  -  2 7  -  4 8  -  

7  -  2 8  1 1  4 9  -  

8  -  2 9  -  5 0  -  

9  1 6  3 0  -  5 1  -  

1 0  -  3 1  -  5 2  -  

1 1  3 3  3 2  -  5 3  -  

1 2  1 2  3 3  -  5 4  -  

1 3  1 3  3 4  1  5 5  1 5  

1 4  1 4  3 5  -  5 6  -  

1 5  2 6  3 6  2  5 7  -  

1 6  1 9  3 7  -  5 8  -  

1 7  2 0  3 8  3  5 9  -  

1 8  1 7  3 9  -  6 0  -  

1 9  1 8  4 0  4  6 1  -  

2 0  2 1  4 1  -  6 2  -  

2 1  2 2  4 2  5  6 3  -  

 
Sygnatura dawna Sygnatura aktualna Sygnatura dawna Sygnatura aktualna Sygnatura dawna Sygnatura aktualna 

1 34 13 13 25 Sygn. 43 w zbiorze 
PL/1007/004 

2 36 14 14 26 15 

3 38 15 55 27 23 

4 40 16 9 28 1 

5 42 17 18 29 2 

6 43 18 19 30 3 

7 44 19 16 31 4 

8 24 20 17 32 5 

9 25 21 20 33 11 

10 26 22 21 34 Sygn. 13 w zbiorze 
PL/1007/004 

11 28 23 22   

12 12 24 Sygn. 8 w zbiorze 
PL/1007/004 
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I N W E N T A R Z  

 

S e r i a  I  D z i a ł a l n o ś ć  o p o z y c j i  p o l i t y c z n e j  i  k o ś c i o ł a  
k a t o l i c k i e g o  w  P o l s c e  w  l a t a c h  7 0 .  i  8 0 .  X X  
w i e k u  

S y g n a t u r a  1    

Tytuł: Opozycja przedsierpniowa. Listy, wystąpienia, oświadczenia. 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1976 – 1980 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: list otwarty prof. dr h.c. Edwarda Lipińskiego do 

Edwarda Gierka (05.1976); opracowanie Marka Turbacza, „Możliwość 
działania opozycji w Polsce” (11.12.1976); Komitet Obrony Robotników, 
Komunikat nr 5 (21.12.1976); oświadczenie  Tomasza Strzyżewskiego o 
przekazaniu KSS KOR dokumentów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk (18.11.1977), informacja o pobiciu Jacka 
Szabłowskiego i dwóch jego kolegów (24.11.1977); oświadczenie KSS 
KOR po zapoznaniu się z dokumentami GUKPPiW; list otwarty Mariana 
Gołębiowskiego do ministra spraw wewnętrznych (10.10.1979); ulotki: 
„Uwolnić Ziembińskiego” (1979), „Prawa i godność narodu” (Komitet 
Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu, 10.02.1980); 
Towarzystwo Kursów Naukowych, opracowanie Władysława 
Bartoszewskiego „Polskie państwo podziemne 1939–1945”; 
oświadczenie uczestników głodówki podjętej w kościele św. Marcina w 
Warszawie na rzecz uwolnienia osób zatrzymanych w wyniku 
wypadków czerwcowych (24-27.05.1977); notatka ks. Leona 
Kantorskiego o zbiórce pieniędzy dla rodzin robotników 
represjonowanych po wydarzeniach czerwcowych (17.10.1976). 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  94 strony; kopie; luźne, poszyt; mps, rkps, druki; stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 28. 
 

 
S y g n a t u r a  2    
Tytuł: Strajki w sierpniu 1980. Postulaty strajkowe, teksty porozumień, 

biuletyny, wydawnictwa. 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1980 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: żądania strajkujących załóg zakładów pracy i 

przedsiębiorstw reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy (19.08.1980), Strajkowy Biuletyn Informacyjny – żądania 
strajkujących załóg reprezentowanych przez MKS (22.08.1980), 
Strajkowy Biuletyn Informacyjny– Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II 
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do prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego (25.08.1980); 
sprostowanie do podanego w prasie komunikatu Rady Głównej 
Episkopatu Polski (24.08.1980); ulotki b.d. w 11 dniu strajku w Gdańsku 
solidaryzujące się ze strajkującymi; Strajkowy Biuletyn Informacyjny 
„Solidarność” Stocznia Gdańska (nr 6, 27.08.1980, nr 10,29.08.1980, nr 
11, 30.08.1980); dodatek nadzwyczajny (31.08.1980); protokół 
porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładową 
Komitetu Strajkowego w dniu 31.08.1980 w Stoczni Gdańskiej, homilia 
ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski wygłoszona w 
Wambierzycach (17.08.1980), list Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Prymasa Polski (20.08.1980), kazanie ks. Leona Kantorskiego 
wygłoszone w niedzielę 31.08.1980 w kościele w Podkowie Leśnej, 
Modlitwa Wiernych, Apel dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej do dzieci 
i młodzieży w całej Polsce. 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  51 stron; kopie; luźne; mps,  druki; stan zachowania: dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 29. 
 

 
S y g n a t u r a  3    
Tytuł: I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, II Krajowy Zjazd 

Delegatów NSZZ „Solidarność”. Materiały zjazdowe, sprawozdania z 
przebiegu obrad, notatki, informacje, zdjęcia. 

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1981 - 1990 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: Statut NSZZ „Solidarność”; I Krajowy Zjazd Delegatów 

NSZZ „Solidarność (05-10.09.1981; 26.09–07.10.1981); Sprawozdanie 
dla delegatów na walne zebranie Regionu Mazowsze, Sprawozdanie 
komisji rewizyjnej Regionu Mazowsze, Ocena działalności zespołu 
delegatów Regionu Mazowsze na I Krajowym Zjeździe Delegatów, 
Informacja o działaniach związanych z realizacją zadań programowych 
Regionu Mazowsze, Analiza pracy zarządu Regionu Mazowsze, 
Sprawozdanie finansowe Regionu Mazowsze za okres 01.05.1981–
30.09.1981, identyfikator Jacka Maziarskiego z I Zjazdu „S”, Uchwała 
programowa II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” 
(25.04.1990), zdjęcia z Mszy św. w kościele św. Brygidy z okazji I Zjazdu.   

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  92 strony; kopie; luźne, poszyty; mps,  druki, zdjęcia; stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 30. 
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S y g n a t u r a  4    
Tytuł: NSZZ „Solidarność” – działalność w okresie  1980 – 1981. Komunikaty, 

informacje, teksty porozumień, oświadczenia, deklaracje, pisma, 
notatki, wydawnictwa, ulotki, plakaty.  

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1980–1981 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: tekst porozumienia Komisji Rządowej z 

Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym z tymczasową siedzibą w 
Hucie Katowice (09.09.1980); pismo Zarządu Głównego NSZZ 
Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty do członków związku  
(28.09.1980); projekt programu doraźnego komitetu założycielskiego 
NSZZ w Gdańsku; Oświadczenie KKP NSZZ „S” na temat zmian w 
statucie dokonanych przez sąd (24.10.1980); wycinek prasowy dot. 
odwołania NSZZ „S” do Sądu Najwyższego; relacja z nadzwyczajnego 
posiedzenia KKP; notatka dot. komisji koordynacyjnych w regionie; 
notatki dot. sprawy Jana Narożniaka, ulotkę „Uwolnić Narożniaka”; 
Oświadczenie prezydium NSZZ „S” Regionu Mazowsze w sprawie rewizji 
w siedzibie Regionu i znalezienia tam dokumentu „Uwagi o 
dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej 
działalności antysocjalistycznej”; tekst ww. dokumentu; oświadczenie 
Prezydium NSZZ „S” Regionu Mazowsze w sprawie zakończenia akcji 
strajkowej po uwolnieniu Jana Narożniaka i Piotra Sepeły; oświadczenie 
NSZZ „S” Region Mazowsze w sprawie akcji  protestacyjnej MZK 
(13.01.1981); ulotka o akcji protestacyjnej na Mazowszu  (lipiec 1981); 
ulotka kierowców warszawskich (04.08.1981); stanowisko Komitetu 
Strajkowego Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa (30.11.1981); 
deklaracja założycielska Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej; ulotki i 
plakaty wzywające do strajków i protestów, faksy: serwis informacyjny 
Regionu Mazowsze, materiały do nr 4 pisma „Wywrotowiec”; notatka o 
wstępnych wynikach dochodzenia w sprawie Macieja Szczepańskiego, 
b. przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji; proponowane 
korekty do filmu „Człowiek z żelaza”; Serwis informacyjny Regionu 
Mazowsze (luty, marzec, październik i listopad 1981); Informator NSZZ 
„S” Region Mazowsze nr 5 (23.11.1980); „Robotnik” (12.12.1980, 
27.08.1981); „Głos” (29.08.1980); „Sumienie” nr 1A (b.d.); 
„Wiadomości Dnia” (25.05.1981, 24.11.1981); Biuletyn Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” – Biuro Planowania Rozwoju Warszawy 
(22.06.1981); Informator Kulturalny Solidarności (17.09.1981); „AS”. 
Biuletyn pism związkowych i zakładowych (19.11– 22.11.1981); „Gazeta 
Strajkowa” (29.11.1981); „Solidarność Międzyzakładowa (01.12.1981); 
„Praga 1968 – Polska 1980” ; Leszek Nowak, „Głos klasy ludowej. Polska 
droga do socjalizmu”, Piotr Wierzbicki, tekst z „Tygodnika 
Powszechnego” nr 44 (01.11.1981); Informacja o inicjatywie zawiązania 
NSZZ „Solidarność” w Podkowie Leśnej (marzec 1981); folder 
Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia; plakat 
„Solidarność. Polska ‘80”, plakat „Protestujemy przeciwko zmianom w 
statucie NSZZ Solidarność”, plakat „Berlin 1936 Moskwa 1980”; 
kalendarz na 1981 rok z ilustracjami o tematyce związanej z rokiem 
1918. 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
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Informacje szczegółowe: języki: polski, hiszpański; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  270 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps, rkps, druki; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 31. 
 

 
S y g n a t u r a  5    
Tytuł: Stan wojenny w Polsce. Komunikaty, informacje, oświadczenia, 

korespondencja (w tym listy protestacyjne), ulotki, wydawnictwa.   
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1981 – 1991 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: wyniki głosowania w Sejmie PRL za wprowadzeniem 

stanu wojennego, komunikat służby informacyjnej NSZZ „S”, informacja 
o uprawnieniach internowanych, komunikat członków „Solidarności” 
Regionu Mazowsze (grudzień 1981); Czesław Miłosz, wypowiedź z 
grudnia 1981, wiersz „Do Generała” (20.12.1981); listy osób 
internowanych, informacja spisana na podstawie listu kobiety 
internowanej w Darłówku (20.03.1982); pismo Urzędu M. St. Warszawy 
w/s ścigania lub nie osób noszących odznakę „S” i „KPN”; wytyczne 
Urzędu Rady Ministrów dla komisarzy wojewódzkich w/s traktowania 
osób niewstępujących do nowych związków zawodowych; apele i 
instrukcje zachowania dla członków NSZZ „S”; list intelektualistów do 
premiera (styczeń 1982); tekst Zbigniewa Janasa z „Tygodnika 
Wojennego” (14.01.1982); Biuletyn Informacyjny Regionu Mazowsze 
(15.01,1982); analizy sytuacji w środowiskach dziennikarzy, muzyków i 
aktorów; relacja z wydarzeń w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie 
(16.02.1982); Władysław Jachniak, list do Sejmu (09.04.1982); 
komunikat i oświadczenia TKK NSZZ „S” (22.04.1982), notatka o 
pogrzebie Grażyny Kuroniowej; apel do kolporterów i czytelników 
„Szkoły polskiej”; oświadczenie RKW NSZZ „S” Region Mazowsze w/s 
śmierci Grzegorza Przemyka (16.05.1983); wystąpienie Wojciecha 
Ziembińskiego na pogrzebie Grzegorza Przemyka (19.05.1983); pismo 
Alicji Olszewskiej do prymasa w sprawie jej syna Krzysztofa 
(02.01.1984); list Mec. Władysława Siły-Nowickiego do gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego w sprawie adw. Macieja Bednarkiewicza; informacje i 
apele w sprawie wyborów 1984 roku; relacja Heleny Bujak i Czesławy 
Bujak (03.06.1984); list otwarty Barbary Jackiewicz do Rady 
Pedagogicznej Technikum Mechanicznego w Ursusie (10.12.1984); 
wezwanie do strajku protestacyjnego (28.02.1985); protesty przeciw 
aresztowaniu Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika 
(1985); oświadczenia głodujących w Głogowcu (kwiecień 1985) i w 
Wierzchowie Pomorskim; modlitwa internowanych; Pismo Oporu 
Społecznego OSA (20.06.1982), „Solidarność” (11.12.1982, 14.07.1983), 
„Tygodnik Mazowsze” nr 56, „Wiadomości”, tygodnik NSZZ „S” Region 
Mazowsze (01.04.1984), „Droga” nr 17 (1985), WiP nr 1, „Notatnik 
Kulturalny PWA” nr 27, „Odnowa” nr 1 i 2 (1989), Serwis Informacyjny 
„Solidarności” (10.02.1989), „Kulisy Polonii” (05.01.1991), Stefan 
Kisielewski, Tomasz Burek, „Zapomniana literatura polskiego 
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października” (Wola, 1983), B. Tomaszewski, J. Węgierski, „Lwowska 
AKa” (Przedświt, 1983), 4R, „Solidarność – 500 pierwszych dni”. 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  477 stron; kopie; luźne, poszyty; mps, druki; stan zachowania: dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki.  Dawna sygnatura 32. 

       

 
S y g n a t u r a  6    
Tytuł: Stan wojenny w Polsce. Komunikaty, informacje, oświadczenia, 

korespondencja, kalendarz, księga pamiątkowa Władysława 
Bartoszewskiego.   

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1981 – 1990 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: księga pamiątkowa Władysława Bartoszewskiego z 

obozu internowania w Jaworze; notatka o działaczach „Solidarności”; 
list Piotra Mitznera do ks. Leona Kantorskiego z obozu dla 
internowanych w Białołęce, koperta z pieczątką: Białołęka 100 dni 
niewoli; pozdrowienia z obozu internowania od Antoniego Hedy 
(”Szarego”); tekst artykułu zamieszczonego w „Kierunkach” 
(14.04.1982); antysolidarnościowa ulotka; list do ks. Leona z prośbą o 
odprawienie Mszy Św. w intencji poszukiwanych listami gończymi i 
treść listów gończych za Ewą Kulik, Zbigniewem Bujakiem, Zbigniewem 
Janasem, Janem Narożniakiem, Władysławem Dys-Kulerskim, Witoldem 
Łuczywo, Heleną Łuczywo, Ludwikiem Dornem i Urszulą Doroszewską; 
notatki, modlitwa więzionych w Wiśniczu; wypowiedź „Jadzi”, osoby 
zwolnionej na mocy amnestii; pismo do Sejmu PRL w sprawie 
bezpieczeństwa i warunków wychowania naszych dzieci (12.06.1983), 
karty z podpisami parafian z Podkowy Leśnej (656); pismo do sejmowej 
Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości (15.04.1984) 
z nazwiskami i podpisami 15 depozytariuszy; list do ks.  Leona 
Kantorskiego od Bogdana Bujaka, wysłany z więzienia na Mokotowie 
(27.05.1984); kserograficzna odbitka wycinka z gazety francuskiej z 
tekstem o sytuacji w Polsce; pismo w sprawie Jana Gołąba 
(20.06.1986); zaproszenie i program uroczystości dla uczczenia pamięci 
poległych i pomordowanych żołnierzy 10p.p. Armii Krajowej obwodu 
„Bażant”, ośrodka „Chrabąszcz” w Mszczonowie (08.11.1986); 
zaproszenie dla ks. Leona Kantorskiego do udziału w uroczystej 
koncelebrze w intencji ofiar Grudnia 1970 w Gdyni (21.12.1986); 
Marian Tapp, „Złapanie nieokiełznanego konia (próba portretu 
Zbigniewa Bujaka)”; informacja o uroczystości poświęcenia 
symbolicznych grobów generałów Stefana Grota-Roweckiego i 
Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” we Włoszczowej, zaproszenie dla 
ks. Leona Kantorskiego na obchody Dnia Praw Człowieka w kościele 
Dzieciątka Jezus w Warszawie; notatki ks. Leona Kantorskiego 
dotyczące praw człowieka; list otwarty do rozgłośni polskiej Radia 
Wolna Europa w sprawie niedostatecznej informacji o śmierci księży 
Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca (06.02.1989), Modlitwa 
Wiernych z Mszy Św., cegiełka na Fundusz Samoobrony Społecznej 
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Ziemi Zamojskiej, informacja o terminach nadawania audycji radiowych 
„Solidarni”, „Związek Wolności”, tekst pieśni śpiewanej na melodię 
„My, I Brygada”; telegram do „Solidarności” Nowej Huty (druk na folii); 
apel prawników z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego do 
społeczeństwa polskiego po wprowadzeniu stanu wojennego 
(14.12.1981); dokumenty związane ze sprawą zaginięcia Teresy 
Bieńkowskiej z Tereni; cegiełka na Terenowy Komitet Oporu 
„Solidarność” Region Mazowsze; zdjęcia z wydarzeń ze stanu 
wojennego, z satyrycznym komentarzem; pamiątkowe zdjęcie obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej przekazane ks. Leonowi Kantorskiemu przez 
mieszkańców; plakaty z hasłem „Uwolnić więźniów politycznych”, 
plakat z hasłem przeciw cenzurze „Tego spadku po zaborcach nie 
chcemy”; ulotki, koperta, zaproszenie na uroczystą Mszę Świętą 
sprawowaną pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II (14.06.1987); 
Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” związany 
z przyjazdem papieża Jana Pawła (15.06.1987), życzenia, ulotka 
antysolidarnościowa; „Sitodruk”, broszura omawiająca różne techniki 
drukarskie. 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, francuski, niemiecki, niderlandzki; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  229 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; rkps, mps, druki, zdjęcia; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  7   
Tytuł:   Sytuacja wewnętrzna w Polsce (głównie wydarzenia roku 1980 i stan 

wojenny). Wystąpienia, apele, listy otwarte. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1980 – 1984 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: List otwarty Stanisławy Reyman do Przewodniczącego 

Rady Państwa Henryka Jabłońskiego ze skargą na organa wymiary 
sprawiedliwości w Krakowie (19.09.1980); „Solidarność i rozwaga” – 
referat wygłoszony przez Bohdana Cywińskiego wygłoszony 12 
listopada 1980.; rozmowa z dr. Władysławem Jachniakiem „Nieudana 
zbrodnia doskonała czyli losy Złotego Funduszu Obrony Narodowej FON 
z 1939 r.” (30.07.1981); Janusz Zabłocki (Koło Poselskie PZKS) – 
wystąpienie sejmowe nt. ustawy o związkach zawodowych z 
08.10.1982);  list prof. Edwarda Lipińskiego do I sekretarza KC PZPR 
Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka 
(17.05.1983); Wojciech Ziembiński, „Gdzie leżą granice nienawiści” – 
pożegnanie Grzegorza Przemyka (19.05.1983); list do marszałka Sejmu 
PRL Stanisława Gucwy z protestem przeciw wypowiedzi Jerzego Urbana 
o ewentualnym wprowadzeniu kary banicji (18.09.1984); Stefan 
Bratkowski, wystąpienie na zebraniu POP przy Oddziale Warszawskim 
ZLP (05.09.1980); list otwarty Stefana Bratkowskiego „Do moich 
współtowarzyszy – co wybieramy?” (23.03.1981); Stefan Bratkowski, 
„Do przyjaciół” (13.01.1982); Stefan Bratkowski, list otwarty (b.d.); 
Andrzej Braun, wystąpienie na Zjeździe Literatów (1981); Czesław 
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Miłosz, przemówienie wygłoszone po odebraniu Nagrody Nobla na 
posiedzeniu Królewskiej Akademii Szwedzkiej (1980); wystąpienie mec. 
Juliusza Pomorskiego podczas zgromadzenia wyborczego emerytów 
adwokatów i radców prawnych (21.05.1983); tekst „Do opinii 
publicznej” z informacją o podpisach 77 intelektualistów (1984); 
„Robotnik”, „Narodziny PRL. Dylematu wokół uspołecznienia środków 
produkcji”  (b.d.); „Ostatnie miesiące istnienia Związku Polskich 
Artystów Plastyków”. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  139 stron; kopie, luźne, mps, druki; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki.  
 

 
S y g n a t u r a  8   
Tytuł:   Lech Wałęsa – internowanie i nagroda Nobla. Wystąpienia, apele, 

korespondencja, ulotki, plakat. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1980 – 1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: Akt oddania Matce Bożej Lecha Wałęsy – Jasna Góra, 

21.10.1980; modlitwa Lecha Wałęsy w więzieniu; Litania Solidarności; 
„Lech Wałęsa dla Harvardu” – tekst przemówienia przesłanego na 
uroczystość zakończenia roku akademickiego i nadania tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Harvarda (29.05.1983); telegram do Lecha 
Wałęsy z gratulacjami od proboszcza i parafian z Podkowy Leśnej; list 
do Lecha Wałęsy z gratulacjami z okazji Nagrody Nobla od ks. Leona 
Kantorskiego i parafii podkowiańskiej; dowód nadania listu 
(05.10.1983); odpowiedź Lecha Wałęsy z podziękowaniami 
(24.10.1983); pismo ks. Leona Kantorskiego do sekretarza ambasady 
Norwegii (25.11.1983) z załączonym listem do Norweskiego Komitetu 
Pokojowej Nagrody Nobla (11.10.1983); list-fałszywka do ks. Leona 
Kantorskiego, szkalujący księdza, podpisany „kapral Lech Wałęsa”, z 
kopertą zaadresowaną do ks. Leona Kantorskiego; podobne koperty 
adresowane do Ireny Pachnik, Władysława Gazdy i Leszka 
Nowosielskiego; plakaty z wizerunkiem Lecha Wałęsy; okładka 
miesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie” (lipiec 1989) ze zdjęciem rodziny 
Wałęsów, „banknot” 200-złotowy z portretem Lecha Wałęsy, zdjęcie 
Lecha Wałęsy. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak` 
Opis zewnętrzny:  33 strony; oryginały, kopie; luźne; druki; rkps, mps; zdjęcie; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki.   
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S y g n a t u r a  9   
Tytuł: Środowisko akademickie (pracownicy naukowi i studenci) wobec 

śmierci Stanisława Pyjasa i stanu wojennego. Materiały przekazane ks. 
Leonowi Kantorskiemu: pisma, oświadczenia w sprawie weryfikacji i 
zwolnień pracowników naukowych, uchwały, korespondencja, 
wydawnictwa. 

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1977 – 1985 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności w 

Krakowie w sprawie tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa (15.05.1977); 
deklaracja studentów gdańskich o podjęciu głodówki w proteście 
przeciw likwidacji KOR (15.06.1977); pismo Tymczasowego Zarządu 
Uczelnianego ZMW „Wici” o powołaniu organizacji na UW (1980); 
oświadczenie Konferencji Rektorów uczelni polskich w sprawie 
wyborów w WSI Radom (06.12.1981), oświadczenie Ogólnopolskiej 
Konferencji Rektorów w sprawie przełamania strajku w Wyższej Szkole 
Pożarniczej w Warszawie (listopad 1981); komunikaty i oświadczenia 
strajkujących studentów UW (1981); oświadczenie komitetu 
Wykonawczego NZS przy SGGW w sprawie aresztowania działaczy KPN 
(10.07.1981); apel TKU NSZZ „Solidarność” do studentów Politechniki 
Warszawskiej (b.d.); protest pracowników naukowych i studentów 
przeciw Ustawie o szkolnictwie wyższym (04.05.1982); oświadczenie 
Akademickiego Ruchu Samoobrony (kwiecień 1983); oświadczenie NZS 
UW o wiecu i pogotowiu strajkowym (b.d.), uchwała UPS UW w sprawie 
podwyżki cen (14.05.1985); Zeszyt CDiA nr 3 „Uniwersytet i władza 
1981–1983”, „Dzień 295” (1982), „Głosy” (nr 5, luty 1983), 
„Komunikaty”, pismo Zarządu Uniwersyteckiego NZS Wrocław 
(12.12.1983), „CDN”, dwutygodnik studencki, Wrocław nr 11 
(01.03.1983), nr 12 (15.03.1983), „MORS”, pismo Międzyuczelnianego 
Opozycyjnego Ruchu Studenckiego, Warszawa (01.10.1984). 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  107 stron; kopie; luźne; mps, druki; stan zachowania: dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórnik. Dawna sygnatura 16. 
 

 
S y g n a t u r a  1 0   
Tytuł:   Wiersze poetów polskich oraz twórczość okolicznościowa z okresu 

stanu wojennego.  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1981 – 1984 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: informacja o Wielkopostnych Modlitwach Poetyckich; 

wiersze poetów polskich (Kazimierza Wierzyńskiego, Juliana Tuwima, 
Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kornela Ujejskiego, 
Ernesta Brylla, Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza); „Czerwona 
zaraza”, wiersz żołnierza batalionu „Parasol” o pseudonimie Ziutek 
napisany 26 sierpnia 1944 r., doręczony ks. Leonowi Kantorskiemu 
01.08.1982 r.; wiersze Jerzego Narbutta, Stanisława Krupińskiego, 
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Jadwigi Krupińskiej, Tadeusza Rossa, Rafała Jankowskiego; modlitwy, 
kolędy; wiersze i pieśni autorstwa internowanych, teksty satyryczne.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, angielski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  109 stron; kopie; luźne; mps, rkps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             

 
S y g n a t u r a  1 1   
Tytuł: Sytuacja wewnętrzna w Polsce (główne wydarzenia roku 1980 i stan 

wojenny) – głosy prasy szwajcarskiej, amerykańskiej i francuskiej. 
Wycinki prasowe, plakat. 

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1980 – 1983 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: „La Suisse” (20.12.1980, 25.12.1980), „Genewa 

manifestuje solidarność z Polską” (24.12.1980), A. Mayer 
Baron,”Jahresende – Zeitenwende”, plakat „Allumez une bouge pour 
laPologne”, „A Gospel of Protest”, „Newsweek” (27.06.1983), przekład 
tekstu; „Le Monde”, 39 wycinków (sierpień, wrzesień, październik 
1982), jeden wycinek z 02.11.1983. 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, angielski, francuski, niemiecki ; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  54 strony; oryginały, kopie; luźne; mps, rkps, druki; stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:                              Dawna sygnatura 33. 
 

 
S y g n a t u r a  1 2   
Tytuł:  Głodówka protestacyjna w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w 

intencji uwolnienia Mirosława Chojeckiego. Spis uczestników, 
oświadczenia, relacje, teksty liturgiczne, wydawnictwa, wycinki 
prasowe, zdjęcia.  

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1980 [1990]  
Zawartość/treść: Teczka zawiera: list otwarty Mirosława Chojeckiego (14.03.1984), 

informacje o uwięzieniu Mirosława Chojeckiego, spisy uczestników 
głodówki, oświadczenia głodujących (7.05, 9.05, 14.05), homilie ks. 
Leona Kantorskiego z 11.05.1980 z Mszy Św. o 9.30, 11.30 i 18.00; z 
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05; wyrazy poparcia ze strony młodzieży i 
osób odwiedzających z podpisami; wycinki prasowe: „Robotnik” nr 46 
(13.04.1980), „Biuletyn Informacyjny” nr 3 (37) (maj 1980), „Biuletyn 
Dolnośląski” nr 6/13 (1980), nr 7/14 (1980), relację z zatrzymania 
dwóch licealistów w Podkowie Leśnej, komunikat ze 173. Konferencji 
Episkopatu Polski, zdjęcia uczestników, „Głodówka w Podkowie Leśnej”, 
tekst wypowiedzi Tibora Pakha spisany przez ks. Leona Kantorskiego 
(15.05.1980), zaproszenie na 10-lecie głodówki w dniu 13.05.1990.    

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
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Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  296 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps, rkps; zdjęcie; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 12. 

 

 
S y g n a t u r a  1 3   
Tytuł:  Głodówka w 1985 roku w Krakowie-Bieżanowie w kościele Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny oraz w Podkowie Leśnej w kościele św. 
Krzysztofa w intencji uwolnienia Marka Adamkiewicza i innych 
więźniów politycznych. Lista osób głodujących, oświadczenia, 
komunikaty, teksty liturgiczne, wiersz okolicznościowy, 
korespondencja, wydawnictwa, wycinki prasowe.  

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1985 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: apel o solidarność z głodującymi, deklaracja poparcia 

Niezależnej Poczty Pomorza Solidarność, projekt listu do Ojca Świętego; 
komunikaty głodujących: nr 2 (18.03.1985), nr 5 (21.03.1985), nr 6 
(22.03.1985), nr 7 (23.03.1985); w korespondencji m.in. list z tekstem 
homilii ks. dr. Zdzisława Lipińskiego z Chomiąży Szlacheckiej; wycinki 
prasowe: „Express Wieczorny” (20.03.1985, 04.04.1985), jedna karta z 
wydawnictwa niezależnego Wolność i Pokój, wycinek z prasy 
angielskojęzycznej (18.03.1985, 22.03.1985), „Saudi Gazette” 
(25.03.1985), „Nowy Dziennik. Polish Daily News” (27.03.1985), 
„Sektor” nr 82 (17.03.1985), nr 83 (20.03.1985), nr 84 (23.03.1985), 
„Solidarność Walcząca” (19.03.1985), „Sprawa Marka Adamkiewicza”.  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, angielski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  67 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps, rkps; zdjęcia; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki.  Dawna sygnatura 13. 
 

 
S y g n a t u r a  1 4  
Tytuł: Głodówka kobiet w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w 1986 

roku przeciwko więzieniu i represjonowaniu członków ruchu „Wolność i 
Pokój”. Komunikaty teksty liturgiczne, korespondencja, notatki, zdjęcia.  

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1986 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: komunikaty głodujących nr 1 (17.03.1986), nr 2 

(18.03.1986), nr 3 (19.03.1986), nr 4 (20.03.1986), nr 5 (21.03.1986), nr 
6 (22.03.1986), nr 7 (23.03.1986), prasa niezależna o głodówce: 
„Sektor” nr 111 (16.03.1986), nr 112 (23.03.1986), Przegląd 
Wydawnictw Agencyjnych nr 12 (23.03.1986), „KOS” nr 92 
(30.03.1986), „Tygodnik Mazowsze. Solidarność” nr 165 (03.04.1986), 
„Robotnik” nr 104 (06.04.1986); zdjęcie głodujących kobiet; listy do 
Sejmu w sprawie represjonowania członków ruchu  „Wolność i Pokój”. 
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Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  80 stron; oryginały, kopie, luźne, poszyt; mps, rkps; zdjęcia; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 14. 
 

 
S y g n a t u r a  1 5  
Tytuł: Kościół w Polsce w latach 80. XX wieku. Korespondencja, homilie, 

instrukcje. 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1979 – 1985 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: apel o zaproszenie do Polski Matki Teresy z Kalkuty 

(1979); komunikat przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi 
Wierzących (22.05.1980); ks. dr Ryczer, referat wygłoszony podczas XVI 
Tygodnia Eklezjologicznego na KUL-u; informacja Niezależnej Grupy 
Politycznej w sprawie oświadczenia ks. Alojzego Orszulika (Gdańsk, 
09.02.1981); Litania narodu polskiego 1981; homilia prymasa Polski 
Józefa Glempa wygłoszona kościele św. Krzyża (24.01.1982), kazanie 
podczas uroczystości najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Jasna 
Góra, 26.08.1985); pismo Sekretariatu Episkopatu Polski do Jana 
Dobraczyńskiego (1983); „Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o 
niektórych aspektach teologii wyzwolenia”; „Kulisy zamachu na papieża 
Jana Pawła II”; list księży Archidiecezji Warszawskiej do arcybiskupa 
Józefa Glempa, z dwoma załącznikami (30.11.1982); relacje ze 
spotkania księży Archidiecezji Warszawskiej (07.12.1982), notatka o 
akcji „Kruk” ze szkolenia SB (1982); list księży sołtykowców do 
kapłanów, list ks. Stanisława Jurkiewicza z Pruszkowa do kard. Józefa 
Glempa (1982), notatka dla aktywu PZPR na temat prymasa Józefa 
Glempa, Informacje Wydziału Polityczno-Organizacyjnego Komitetu 
Warszawskiego PZPR o Kościele i postawach kleru w Warszawie i 
stołecznym województwie warszawskim (lipiec – grudzień 1982). 

.  
Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  90 stron; kopie; luźne, poszyt; mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:  Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 26. 
 

 
S y g n a t u r a  1 6    
Tytuł: Ks. Jerzy Popiełuszko – działalność. Homilie, relacje, korespondencja, 

publikacje, wycinki prasowe, kalendarium wydarzeń października 1984 
r. (porwanie ks. Jerzego Popiełuszki).   

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1983 – 1986 
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Zawartość/treść: Teczka zawiera: Droga Krzyżowa podczas pielgrzymki robotników na 
Jasną Górę w Częstochowie (1983, 1984); „Bóg i Ojczyzna” – druk z II 
pielgrzymki ludzi pracy – Jasna Góra (30.09.1984); Apel o udział w 
czuwaniu w intencji ks. Jerzego Popiełuszki (21.10.1984); „Cena miłości 
Ojczyzny” – zbiór homilii ks. Jerzego Popiełuszki (listopad 1984), teksty 
homilii ks. Jerzego Popiełuszki (30.10.1983, 25.03.1984, 27.05.1984, 
26.08.1984, 30.09.1984) i ks. prałata Teofila Boguckiego (29.07.1984); 
list ks. Jerzego Popiełuszki do abp. Bronisława Dąbrowskiego 
(02.01.1984); korespondencja Episkopatu Polski i Urzędu ds. Wyznań 
(02.03.1984); donos „Poza duszpasterska, niezgodna z prawem 
działalność ks. Jerzego Popiełuszki” (04.1984); kalendarium wydarzeń z 
dni 19 – 20.10.1984; modlitwa wiernych z Mszy Św. w intencji ocalenia 
ks. Jerzego Popiełuszki; list księży Archidiecezji Warszawskiej do 
prymasa Józefa Glempa (24.10,1984), odezwa prymasa Polski 
(20.10.1984); Informacja nr 8 o czuwaniach i modlitwach w intencji ks. 
Jerzego (25.10.1984); list ks. Leona Kantorskiego i Parafialnego 
Komitetu Pomocy Bliźniego do kard. Józefa Glempa; relacja ks. 
Grzegorza Kalwarczyka z podjęcia zwłok ks. Jerzego Popiełuszki w 
prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku (02.11.1984), 
relacja przedstawiciela zakładu pogrzebowego (02.11.1984); teksty 
przemówień, które na pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki (02.11.1984) 
wygłosili: ks. Ryszard Rumianek, inż. Karol Szadurski, dr Marian 
Jabłoński, Lech Wałęsa, Andrzej Szczepkowski, ks. prałat Teofil Bogucki; 
podziękowania prymasa Józefa Glempa za modlitwy za ks. Jerzego 
Popiełuszkę (21.11.1984), komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski 
(21.11.1984); tekst z wyrazami solidarności kardynała Józefa Glempa 
dla Waldemara Chrostowskiego (23.11.1984); list ks. Teofila Boguckiego 
do kapłanów (30.12.1984); tekst ks. Teofila Boguckiego „Ojczyzno ma”; 
zaproszenie dla ks. Leona Kantorskiego od ks. Teofila Boguckiego do 
wygłoszenia homilii w kościele św. Stanisława Kostki (19.03.1985); 
Biuletyny parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie  (wrzesień oraz 
styczeń – luty – marzec 1986); „Moja Polska rozmodlona” (1985) z 
dedykacją ks. Teofila Boguckiego dla ks. Leona Kantorskiego, wiersze i 
proza poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce; przemówienia oskarżycieli 
posiłkowych w procesie toruńskim; zdjęcia: ks. Jerzego Popiełuszki (9), 
krzyża przy kościele, zdjęcia z pogrzebu (4), Jana Pawła II przy grobie ks. 
Jerzego Popiełuszki, z wizyty matki i brata ks. Jerzego w kościele w 
Podkowie Leśnej (2), pismo ks. Leona Kantorskiego do Sekretariatu 
Konferencji Episkopatu Polski informujące o przesłuchaniu ks. Leona w 
Pałacu Mostowskich i spisany przez ks. Leona z pamięci protokół 
przesłuchania (11.01.1984), wywiad przeprowadzony przez Lidię 
Ostałowską z ks. Jerzym Popiełuszką jesienią 1982 r. i dopisany po 
latach wstęp autorki.  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, francuski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  332 strony; oryginały, kopie; luźne, poszyty; mps; rkps; zdjęcia; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                              Dawna sygnatura 19. 
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S y g n a t u r a  1 7    
Tytuł: Porwanie i zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki - proces  zabójców. 

Wydawnictwa, wycinki prasowe. 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1984–1985 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: wycinki prasowe: „Gazeta Pomorska” (07.11.1984); 

„Niedziela – Tygodnik Katolicki” (02.12.1984, 1984); „Tygodnik 
Powszechny” (13.01.1985, 20.01.1985, 03.02.1985); „Sztandar 
Młodych” (28-30.12.1984, 04–06.1985, 08.01.1985, 09.01.1985, 
10.01.1985, 11–13.01.1985, 15.01.1985, 16.01.1985, 17.01.1985, 18–
20.01.1985, 22.01.1985, 24.01.1985, 25–27.01.1985, 29.01.1985, 
30.01.1985, 31.01.1985, 01.02.1985, 06.02.1985, 10.02.1985); „Gość 
Niedzielny” (13.01.1985, 20.01.1985, 27.01.1985, 03.02.1985); „Życie 
Warszawy” (03.01.1985, 04.01.1985, 05–06.01.1985, 08.01.1985, 
10.01.1985, 12–13.01.1985, 15.01.1985, 16.01.1985, 17.01.1985, 
18.01.1985, 19–20.01.1985, 22.01.1985, 23.01.1985, 24.01.1985, 
25.01.1985, 26–27.01.1985, 29.01.1985, 30.01.1985, 31.01.1985, 
01.02.1985, 06.02.1985, 08.02.1985); „Przegląd Katolicki” (11.11.1984, 
18.11.1984); „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” (listopad 
1984).    

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  241 stron; oryginały; luźne, poszyt; druki; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Dawna sygnatura 20.  

 

 
S y g n a t u r a  1 8    
Tytuł: Sprawa ks. Sylwestra Zycha wikariusza w parafii św. Anny w Grodzisku 

Mazowieckim. Dokumenty sprawy, korespondencja.  
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne:    1982 – 1984 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: protokół przesłuchania Sylwestra Zycha (05.03.1982), 

Pisma Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (19.12.1983 i 30.12.1983), 
odpowiedź ministra sprawiedliwości (24.12.1983), list ks. S. Zycha do 
ks. Leona Kantorskiego (26.12.1983), pismo ks. S. Zycha do ministra 
sprawiedliwości (09.01.1984), listy otwarte ks. Sylwestra Zycha  do 
społeczeństwa polskiego (13.01.1984 i 12.05.1984), listy ks. S. Zycha z 
więzienia w Braniewie przekazane do sekretariatu Episkopatu Polski 
(25.01.1984), sprawozdania księży z odwiedzin w więzieniu w 
Braniewie (01.02.1984 i 03.03.1984),  pismo prymasa Józefa Glempa 
do gen. Czesława Kiszczaka (14.02.1984), odpowiedź ministra spraw 
wewnętrznych (19.02.1984), oświadczenie ks. S. Zycha (25.02.1984), 
list ks. S. Zycha do życzliwych autorowi duchownych, pismo ministra 
sprawiedliwości do abp. Bronisława Dąbrowskiego (14.03.1984), 
pismo ministra spraw wewnętrznych do prymasa (14.03.1984), ks. 
Sylwester Zych, „Walczyłem do końca: (Warszawa 1990).  

Rodzaj dokumentacji:      dokumentacja aktowa 
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Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:    79 stron; kopie, luźne; mps, rkps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                                Teczka zawiera wtórniki.  Dawna sygnatura 17. 
 

 
S y g n a t u r a  1 9    
Tytuł: Ks. Stanisław Małkowski – działalność. Wypowiedzi, korespondencja.  
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne:   1979 – 1989 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: tekst poświęcony dzieciom nienarodzonym, list ks.       

Leona Kantorskiego do ks. Stanisława Małkowskiego o wizycie 
funkcjonariuszy SB (20.08.1979); teksty z „Kultury” paryskiej (1980), 
list do redakcji „ITD” (1981), rozmowa Ewy Berberyusz z ks. 
Małkowskim, „Tygodnik Powszechny” (1983), list ks. S. Małkowskiego 
do kobiet wahających się, czy urodzić poczęte dziecko, oświadczenie w 
sprawie „niewinnie skazanych przebywających w więzieniach i 
internowanych (09.10.1982), pismo Prymasa Polski kard. Józefa 
Glempa do ks. S. Małkowskiego (08.12.1987), listy ks. S. Małkowskiego 
do prymasa Józefa Glempa (18.12.1987, 11.05.1989, 15.05.1989), 
teksty ks. S. Małkowskiego:  „Gloria Victis na Starych Powązkach” po 
pogrzebie ks. Stefana Niedzielaka (29.01.1989), „Nie ma wolności bez 
solidarności z dziećmi poczętymi”, wypowiedzi ks. S. Małkowskiego na 
Powązkach (01.08.1983, 01.08.1984), korespondencja z Jackiem 
Kuroniem (1984), plakat „Nie zabijaj”, paszkwil na ks. Stanisława 
Małkowskiego. 

Rodzaj dokumentacji:    dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:   61 stron; kopie; luźne, poszyt; mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki.  Dawna sygnatura 18. 
 

 
S y g n a t u r a  2 0    
Tytuł: Ks. Mieczysław Nowak, proboszcz parafii św. Józefa w Ursusie – 

działalność. Ulotki, petycje, notatki. 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1984 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: ulotka wzywająca do protestu przeciw przeniesieniu ks. 

Mieczysława Nowaka z kościoła św. Józefa w Ursusie, petycja w sprawie  
cofnięcia decyzji o przeniesieniu, notatka o opiece lekarskiej przy parafii  
i o głodówce, wystąpienie wysłannika prymasa. 

 Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  4 strony; kopie; luźne; mps, rkps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Dawna sygnatura 21. 
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S y g n a t u r a  2 1    
Tytuł: Ks. Henryk Jankowski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku, kapelan 

stoczniowców strajkujących w Stoczni Gdańskiej – działalność. Teksty 
homilii. 

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1984 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: homilia ks. Henryka Jankowskiego z 3 maja 1984 r.,  

„Gazeta Gorzowska”, „Wielkopolskie rekolekcje kaznodziei z Gdańska”.  
Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  8 stron; kopie; luźne; mps, druk; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Dawna sygnatura 22. 
 

 
S y g n a t u r a  2 2    
Tytuł: Ks. Czesław Sadłowski ze Zbroszy Dużej – działalność. Notatki. 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1983 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: notatka ks. Czesława Sadłowskiego o szykanach wobec 

kościoła w Zbroszy Dużej, Wiesława Grochola, „Cud w Zbroszy Dużej”. 
Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  13 stron; kopie; luźne; mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Dawna sygnatura 23.  
 

 
S y g n a t u r a  2 3    
Tytuł: Andrzej Micewski, publikacja „Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu” 

(przedruk z Editions du dialogue). 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1981 
Zawartość/treść: 
Rodzaj dokumentacji:    dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  100 stron; kopie; luźne; druk; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Dawna sygnatura 27. 

 

 
S y g n a t u r a  2 4   
Tytuł:  Czechosłowacja – zaangażowanie ks. Leona Kantorskiego i wspólnoty 

parafialnej Podkowy Leśnej w działania Solidarności Polsko-
Czechosłowackiej, w obchody dziesięciolecia Karty 77 i w akcje 
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protestacyjne przeciwko aresztowaniu Petra Pospichala. 
Korespondencja, oświadczenia, wydawnictwa, zdjęcia, naklejki, plakat.  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:                   1985 – 1989 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: Biuletyn Informacyjny, pismo Solidarności Polsko-

Czechosłowackiej nr 1 (grudzień 1987), nr 2 (styczeń 1988), nr 3 (luty 
1988), nr 4 (marzec 1988), nr specjalny (kwiecień 1988), nr 7 (czerwiec 
1988), nr 8-9 (lipiec – sierpień 1988), nr 10-11(grudzień 1988), nr 13 
(luty 1989); Informace o Chartě 77 ročník devátý (1986), nr 3, 7 i 8, 
Jaroslav Seifert, „Edice dokumenty”, Vladimir Holan, „Bolest”, Vaclav 
Havel, list wspólnoty parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej do 
uczestników ruchu Karta 77’, list do redakcji prostujący mylne 
informacje o autorze, komentarze krajowe i zagraniczne o sytuacji w 
Czechosłowacji w latach 70. XX w. 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, czeski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  318 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyty; mps, druk, zdjęcia; 

stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 8. 

 

 
S y g n a t u r a  2 5   
Tytuł:  Msza Św. polsko-litewska w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 

(1984). Liturgia słowa, modlitwa wiernych, Posłanie do Litwinów od 
parafian z Podkowy Leśnej. Wydawnictwa.  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:                   1983 – 1984 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: Notatki ks. Leona Kantorskiego, tekst o ognisku polsko-

litewskim przy kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (pismo 
„Baza”), spisy darów zebranych w Podkowie Leśnej dla Litwinów, 
orędzie, homilię i przemówienie Ojca  Świętego Jana Pawła II 
skierowane do katolików na Litwie, telegram dziękczynny do papieża od 
biskupów litewskich z sierpnia 1984 (za „L’Osservatore Romano); 
„Aušra” nr 1 (1984); Cindy Cavnar, „Kronika męstwa” („New Covenant” 
nr 10, V 1983).  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, litewski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  73 strony; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps, rkps; stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 9. 

 

 
S y g n a t u r a  2 6   
Tytuł:  Węgry – działania ks. Leona Kantorskiego i wspólnoty parafialnej z 

Podkowy Leśnej na rzecz zacieśniania kontaktów polsko-węgierskich. 
Program Mszy Św. za Ojczyznę Węgrów i Polaków, zaproszenia na 
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uroczystość, notatki, zdjęcia, wydawnictwa, wycinki prasowe, zdjęcia, 
obrazki, plakat.   

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:                   1980 – 1990 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: dwujęzyczny tomik wierszy poetów polskich i 

węgierskich, wycinki z prasy amerykańskiej i francuskiej o 
podkowiańskich obchodach 30. Rocznicy Powstania 1956 r. na 
Węgrzech, notatka o obchodach („Przegląd Wiadomości Agencyjnych”), 
wywiad z Ákosem Engelmayerem („Gazeta Wyborcza”, 11.10.1990), 
„Głos Podkowy” (nr 8, 1990) poświęcony Mszy Św. w intencji 
solidarności polsko-węgierskiej i ambasadora Republiki Węgierskiej 
Ákosa Engelmayera, czasopismo Biuletyn Informacyjny – przegląd prasy 
zagranicznej Węgry 1956, numer specjalny (1980 r.), życiorysy Miklósa 
Vasarhely’ego i Ákosa Engelmayera.  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, węgierski, angielski, francuski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  188 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps, rkps; zdjęcia; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 10. 
 

 
S y g n a t u r a  2 7   
Tytuł:  Węgry – działania ks. Leona Kantorskiego i wspólnoty parafialnej z 

Podkowy Leśnej na rzecz zacieśniania kontaktów polsko-węgierskich. 
Program Mszy Świętych, zaproszenia na uroczystości, notatki ks. Leona 
Kantorskiego, zdjęcia, wydawnictwa, korespondencja.   

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1980 – 1995  
Zawartość/treść: Teczka zawiera: list do ks. Leona Kantorskiego z redakcji pisma 

„Beszelö” (listopad 1986), odpowiedź ks. Kantorskiego i PKPB 
adresowana do węgierskich braci (10.12.1986), agencyjne informacje z 
zagranicy o Polsce dotyczące podkowiańskich obchodów 30. rocznicy 
powstania węgierskiego m.in. odsłonięcia tablicy poświęconej poległym 
i zamordowanym w 1956 roku (10.11 i 11.11 1986), teksty 
okolicznościowe; list do węgierskich przyjaciół od ks. Leona 
Kantorskiego i Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu (12.10.1989), 
zdjęcia wmurowanej tablicy (29.10.1989); informacja z Ambasady 
Republiki Węgierskiej dla polskiej prasy o uroczystościach związanych z 
obchodami święta narodowego Węgier 23 października (09.10.1990), 
makieta zaproszenia na uroczystości w Podkowie, telegram do ojca 
Leona Kantorskiego od prezydenta Republiki Węgierskiej Arpada 
Gőncza (19.10.1990), zdjęcia z wizyty ambasadora Republiki 
Węgierskiej Akosa Engelmayera w Podkowie Leśnej w 34. rocznicę 
powstania węgierskiego; korespondencja z Isaszeg (26.03.1991 i 
24.09.1991), pocztówki z Isaszeg; zaproszenie dla ks. Leona 
Kantorskiego na uroczystość przywrócenia tablicy wdzięczności 
Węgrom za poparcie sprawy polskiej w dobie Powstania Listopadowego 
oraz program koncertu w Galerii im. Jana Pawła  II przy placu 
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Bankowym (29.10.1992), zdjęcie ks. Leona Kantorskiego z koncertu, 
program uroczystej sesji polsko-węgierskiej w Podkowie Leśnej 
(05.12.1992), zdjęcia z sesji, Informator Stowarzyszeń Polsko-
Węgierskich (10.12.1992), podziękowanie Federacji Stowarzyszeń 
Polsko-Węgierskich, notatki ks. Leona Kantorskiego, wiersz Michała 
Jabczyńskiego o powstaniu węgierskim 1956 roku; zaproszenie z 
Ambasady Republiki Węgierskiej dla ks. Leona Kantorskiego na 
przyjęcie z okazji święta narodowego Republiki Węgierskiej 
(22.10.1993), pismo do Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Podkowy 
Leśnej” z wnioskiem o przyznanie odznaki Tiborowi Pakhowi i Akosowi 
Engelmayerowi (28.10.1993); pismo ks. Leona Kantorskiego do Rady 
Miejskiej w Podkowie Leśnej z wnioskiem o nadanie honorowego 
obywatelstwa Podkowy Leśnej Tiborowi Pakhowi i Akosowi 
Engelmayerowi (15.02.1994), projekt uchwały Rady Miasta  w sprawie 
nadania honorowego obywatelstwa miasta Podkowa Leśna, 
zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i 
program sesji z wręczeniem aktów nadania tytułu honorowego 
obywatela Akosowi Engelmayerowi i Tiborowi Pakhowi, list do ks. 
Kantorskiego od Tibora Pakha z podziękowaniem za inicjatywę 
przyznania mu honorowego obywatelstwa Podkowy Leśnej 
(28.03.1994), Akt nadania honorowego obywatelstwa Podkowy Leśnej 
Tiborowi Pakhowi (15.03.1994), Akt nadania honorowego 
obywatelstwa  Podkowy Leśnej Akosowi Engelmayerowi (15.03.1994), 
wypowiedź Tibora Pakha podczas uroczystej sesji Rady Miasta, notatki 
ks. Leona Kantorskiego dotyczące uroczystości, notatki Jacka 
Maziarskiego (projekt uchwały), noty biograficzne Akosa Engelmayera i 
Tibora Pakha, zdjęcia z uroczystości, tekst i nuty hymnu węgierskiego, 
„Wiadomości Podkowiańskie” nr 36 (kwiecień 1994), zdjęcia z wizyty ks. 
Leona Kantorskiego na Węgrzech, wycinki prasowe: „Słowo -– Dziennik 
Katolicki” nr 53 (16.03.1994); korespondencja ks. Leona Kantorskiego 
ze Stanisławem Marią Jankowskim w sprawie wystawy dokumentalnej 
w Budapeszcie: „Współpraca polskiej i węgierskiej opozycji w latach 
1956 - 1990”, wywiad ks. Leona Kantorskiego z Akosem Engelmayerem 
dla „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego”, „Podkowiański 
Magazyn Kulturalny” nr 3 (15.10.1995), zaproszenie z Ambasady 
Republiki Węgierskiej dla ks. Leona Kantorskiego na cocktail 
(26.09.1995).     

Rodzaj dokumentacji:    dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  282 strony; oryginały, kopie; luźne, poszyty; rkps, mps, druki; zdjęcia 

stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  2 8   
Tytuł:  Pojednanie polsko-ukraińskie – zaangażowanie ks. Leona Kantorskiego i 

wspólnoty parafialnej w przygotowanie i uroczysta Msza Św. o 
pojednanie polsko-ukraińskie. Teksty liturgiczne, korespondencja, 
zaproszenia, apel, zdjęcia.  
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Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1984 – 2005  
Zawartość/treść: Teczka zawiera: zawiadomienie o Mszy Św., powitanie o.o. bazylianów 

przez ks. Leona Kantorskiego, wprowadzenie ks. Leona Kantorskiego, 
homilia o. Jozafata Romanyka, litania o pojednanie, memoriał o polsko-
ukraińskie pojednanie w Kościele, list do papieża Jana Pawła II, list do 
prymasa Józefa Glempa, list do kard. Josyfa Slipyja, list do abp. 
Myrosława Lubacziwskygo, program sesji popularno-naukowej „Kościół 
greko-katolicki  i sytuacja Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku”, 
opracowanie „Msza Św. pojednania polsko-ukraińskiego i listy 
towarzyszące z 1984 r. Dokumenty Episkopatu Polski z 2005r.     

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  109 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps; zdjęcia stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 11. 
 

 
S y g n a t u r a  2 9   
Tytuł:  Pojednanie polsko-ukraińskie – zaangażowanie ks. Leona Kantorskiego i 

wspólnoty parafialnej w przygotowanie i uroczysta Msza Św. o 
pojednanie polsko-ukraińskie. Teksty liturgiczne, korespondencja, 
zaproszenia, notatki, materiały do planowanego wydawnictwa, zdjęcia.  

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1984 – 2005  
Zawartość/treść: Teczka zawiera: makietę zawiadomienia o Mszy Św., podziękowanie za 

zaproszenie od redakcji miesięcznika „Jednota” (30.05.1984), notatki 
ks. Leona Kantorskiego, teksty liturgiczne: psalm, modlitwa wiernych, 
modlitwa o pojednanie, Komunikat polsko-ukraiński, oryginały listów 
do Ojca Świętego Jana Pawła II, do kardynała Josyfa Slipyja i do 
biskupów, wywiad z Tatianą Goziczewą, Słowo wstępne – „Zaczyn 
pojednania”, tekst „Metropolita Andrzej Szeptycki w służbie jedności 
Kościoła Chrystusowego” (przekład z jęz. ukraińskiego); Włodzimierz 
Mokry, „Kościół grecko-katolicki, jego dzieje i sytuacja obecna” – tekst 
ze spotkania z autorem, rozszerzony dla celów planowanego 
wydawnictwa; Bohdan Skaradziński, „Grzechy polskie w problemie 
ukraińskim”, tekst ze spotkania z autorem, rozszerzony dla celów 
planowanego wydawnictwa, materiały do planowanego wydawnictwa 
„Ut unum sint (J 17,21). O pojednanie polsko-ukraińskie. Liturgia w 
Podkowie Leśnej 1984.06.03”: list Jana Pawła II do kardynała Josyfa 
Slipyja, ks. Leon Kantorski, powitanie; o. Josef Romanyk, homilia; litania 
o pojednanie, memoriał o polsko-ukraińskie pojednanie w Kościele, list 
do kard. Slipyja, list do ks. prymasa, list do biskupów polskich; Jan Jarco, 
„Ukraiński Kościół”, Bohdan Skaradziński, „Grzechy polskie w problemie 
ukraińskim”, Włodzimierz Mokry, „Kościół grecko-katolicki – jego dzieje 
i sytuacja obecna”, Ewa Polak, „To jest możliwe”, Jonasz, „Krew 
pobratymcza”, Zbigniew Wójcik, „Z dziejów sąsiedztwa polsko-
ukraińskiego”; zdjęcia z uroczystej Mszy Św.    
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Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, ukraiński;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  204 strony; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; zdjęcia stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  3 0   
Tytuł:   Obrady Okrągłego Stołu. Skład i działalność zespołów ze strony 

„Solidarności”. Informacje Komitetu Organizacyjnego przy Lechu 
Wałęsie, zapis posiedzenia Komitetu Społeczno-Politycznego Rady 
Ministrów, biuletyny. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: skład trzech zespołów strony solidarnościowej: do 

spraw gospodarki i polityki społecznej, do spraw pluralizmu 
związkowego i do spraw reform politycznych; Informacje Komitetu 
Organizacyjnego przy Lechu Wałęsie d/s okrągłego stołu: nr 2 
(08.02.1989), nr 3 (09.02.1989), nr 4 (10.02.1989), nr 5 (10.02.1989), nr 
6 (13.02.1989), nr 8 (15.02.1989), nr 9 (16.02.1989); „Nowa Gazeta”, 
pismo członków i sympatyków „Solidarności” nr 1 (12.02.1989); zapis 
przebiegu posiedzenia Komitetu Społeczno-Politycznego Rady 
Ministrów nt. ekologicznych i społecznych aspektów rozwoju 
energetyki jądrowej (26.01.1989), list Jolanty Fortini-Morawskiej do ks. 
Leona Kantorskiego z postulatami zgłoszonymi do „stolika 
ekologicznego”, a dotyczącymi Podkowy Leśnej i okolic. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  109 stron; kopie; luźne; druki; mps; poszyt; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  3 1   
Tytuł:   Serwis Ochrony Środowiska – biuletyn Agencji Informacji o Dewastacji 

Środowiska. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1988 – 1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: Serwis Ochrony Środowiska – biuletyn Agencji 

Informacji o Dewastacji Środowiska nr 2 (październik 1988), nr 3 
(listopad 1988), nr 4 (grudzień 1988), nr 6 (luty 1989), nr 7 (marzec – 
kwiecień 1989), nr 8 (maj – czerwiec 1989), nr 10 (październik – 
listopad 1989). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  110 stron; druki; stan zachowania: dobry 
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Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  3 2   
Tytuł:   Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej w 1989 roku.  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: porządek obrad Kongresu PPS (15–16.04.1989); listy 

delegatów z miast: Bielsko-Biała, Grudziądz, Jastrzębie, Jaszczów, 
Kielce, Kraków, Łódź, Mława, Ostrowiec Świętokrzyski, Piotrków 
Trybunalski, Płock, Poznań, Szczecin, Toruń, Wałcz, Warszawa; projekt 
regulaminu wyborów władz PPS, sylwetki członków prezydium i 
delegatów; „Robotnik” – centralny organ PPS, nr 16 (30.04.1989). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak` 
Opis zewnętrzny:  22 strony; kopie; luźne; druki; mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  3 3   
Tytuł:   Historia polskiego ruchu ludowego. Komunikaty, biuletyny, 

wydawnictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1985 – 1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: historię ruchu ludowego od w. XIX do r. 1947; 

Komunikat Komisji Organizacyjnej Polskiego Stronnictwa Ludowego 
(10.06.1988); Komunikat nr 8 Tymczasowego Komitetu Wykonawczego 
PSL  (12.02.1989); „Solidarność Rolników” nr 3/25/85; Agencja 
Solidarności Rolników, Biuletyn Informacyjny nr 3 (maj 1986); „Gazeta 
Ludowa” – miesięcznik Polskiego Stronnictwa Ludowego nr 1 (marzec 
1989); „Gazeta Ludowa” – dwutygodnik PSL nr 2 (15.04.1989), nr 3 
(30.04.1989), nr 4 (14.05.1989), nr 5 (28.05.1989). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak` 
Opis zewnętrzny:  66 stron; kopie; luźne; druki; mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki.  
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S e r i a  I I   P a r a f i a l n y  K o m i t e t  P o m o c y  B l i ź n i e m u  
 
S y g n a t u r a :  3 4   
Tytuł:   Cykl prelekcji „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Wykaz prelegentów i tematów wystąpień. 

Tytuł tłumaczony:     
Daty skrajne:   1982 – 1987 
Zawartość/treść:    
Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa  
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  43 strony; oryginały, kopie; rkps, mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Dawna sygnatura 1. 
 

 
S y g n a t u r a :  3 5   
Tytuł:   Cykl prelekcji „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Wykaz prelegentów i tematów wystąpień. 

Tytuł tłumaczony:     
Daty skrajne:   1982 – 1987 
Zawartość/treść:    
Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa  
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  20 stron; oryginały, kopie; rkps, mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  3 6   
Tytuł:   Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   [1980] 1982 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera teksty wystąpień: Wanda Falkowska, „Dziennikarz 

wobec problematyki człowieka” (14.07.1982); Jacek Kalabiński, „Czy 
my, Polacy jesteśmy sami” (03.10.1982); list zespołu dokumentacji 
spotkań autorskich do Jacka Kalabińskiego (28.11.1982); Janusz 
Rychlewski, „Ojciec Maksymilian Kolbe (w dzień kanonizacji)” 
(10.10.1982); Ewa Berberyusz, „Sylwetka Lecha Wałęsy” (17.10.1982); 
tekst reportażu Ewy Berberyusz „Zjazd delegatów” (Tygodnik 
Powszechny, 19.10.1980). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
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Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  49 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 2. 

 

 
S y g n a t u r a  3 7   
Tytuł:   Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1982 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera tekst wystąpienia Wiesławy Grocholi „Budowa kościoła 

w Zbroszy Dużej” (7.11.1982), wprowadzenie i podziękowanie ks. Leona 
Kantorskiego oraz fotografię kościoła w Zbroszy Dużej. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  57 stron; oryginały, kopie; luźne; mps, zdjęcie; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  3 8   
Tytuł:  Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   [1981] 1983 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera teksty wystąpień: Stefan Bratkowski, „Co ja o tym 

wszystkim myślę – bez niedomówień” (09.01.1983); Jacek Maziarski, „Z 
pogrudniowych doświadczeń” (06.02.1983); Ewa Polak, Lidia 
Ostałowska, ”Doświadczenie wolności w ITD” (20.03.1983), notki 
biograficzne Ewy Polak i Lidii Ostałowskiej, teksty wywiadów Ewy Polak 
i Lidii Ostałowskiej publikowanych w ITD z ks. Henrykiem Jankowskim 
(13.12.1981), Andrzejem Gwiazdą i Stefanem Kisielewskim; Anna 
Walentynowicz, „Skąd czerpię nadzieję” (05.06.1983); Agnieszka 
Magdziak, „Jan Paweł II w Mistrzejowicach” (03.07.1983); Barbara 
Zbrożyna, „Dlaczego Związek Polskich Artystów Plastyków został 
rozwiązany” (17.07.1983), notka biograficzna Barbary Zbrożyny; Jan 
Józef Lipski, „Nauki Powstania Warszawskiego na dziś” (31.07.1983), 
notka biograficzna Jana Józefa Lipskiego; Dariusz Fikus, „Trwałe i ulotne 
wartości Porozumień Sierpniowych (28.08.1983), notka biograficzna 
Dariusza Fikusa; Andrzej Kijowski, „Rozwiązanie ZLP” (04.09.1983), 
notka biograficzna Andrzeja Kijowskiego, Gabriel Janowski, „O co 
właściwie chodzi? – spór o  fundacje kościołów zachodnich dla rolników 
indywidualnych” (02.10.1983); Jerzy Wocial, „Refleksja moralno-
polityczna w polskich homiliach Jana Pawła II”(16.10.1983), notka 



30 
 

biograficzna Jerzego Wociala; Marek Edelman, „Zdążyć przed Panem 
Bogiem” – fragment książki Hanny Krall, czytał Józef Duriasz 
(06.11.1983), notka biograficzna; Jacek Moskwa, „Prawa człowieka w 
nauczaniu Jana Pawła II” (13.11.1983); Andrzej Machalski, 
„Chrześcijaństwo a socjalizm” (27.11.1983); Aleksander Paszyński, 
„Aktualne problemy stopy życiowej (warunki życia w kryzysie)” 
(04.12.1983), notka biograficzna Aleksandra Paszyńskiego. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  274 strony; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 3. 
 

 
S y g n a t u r a  3 9   
 Tytuł:  Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   [1981] 1983 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera teksty wystąpień: Jacek Maziarski, „Z pogrudniowych 

doświadczeń” oraz zapis dyskusji po wykładzie (06.02.1983); Anna 
Walentynowicz, „Skąd czerpię nadzieję” oraz zapis dyskusji po 
wykładzie, wersja  z fotografią Anny Walentynowicz i kościoła p.w. św. 
Krzysztofa w Podkowie Leśnej (05.06.1983); „Ludzie może i nie są źli”, 
wywiad Hanny Krall z Anną Walentynowicz (Tygodnik Powszechny, 
11.01,1981); fotografia Anny Walentynowicz w kościele w Podkowie 
Leśnej; Krystyna Kersten, „Mechanizmy powojennej przemiany 
ustrojowej” (12.1983), notka biograficzna Krystyny Kersten 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  53 strony; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; zdjęcia stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
  

 
S y g n a t u r a  4 0   
Tytuł:  Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:                  1984   
Zawartość/treść:  Teczka zawiera teksty wystąpień: Andrzej Drawicz, „Czego szukam we 

współczesnej literaturze rosyjskiej” (05.02.1984), notka biograficzna 
Andrzeja Drawicza, wiersz Borysa Słuckiego „Messa po Słuckomu”; 
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Zbigniew Wójcik, „Z dziejów sąsiedztwa polsko-ukraińskiego” 
(19.02.1984); Władysław Siła-Nowicki, „Kościół – naród w sytuacji 
obecnej” (15.04.1984); Józef Rybicki, „Rok 1945. Rozwiązanie AK oraz 
losy osobiste” (17.06.1984); Jacek Kuroń i Andrzej Rozpłochowski 
(19.08.1984); Zdzisław Szpakowski, „Litwa. Problem litewski dziś” 
(16.09.1984).  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, rosyjski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  130 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                              Dawna sygnatura 4. 
 

 

S y g n a t u r a  4 1   
Tytuł:  Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne                    1984   
Zawartość/treść:  Teczka zawiera teksty wystąpień: Andrzej Machalski, „Na progu 

Nowego Roku 1984” (08.01.1984); Jerzy Holzer, „Historia w warunkach 
kryzysu”,  zapis dyskusji po wykładzie (15.01.1984); Andrzej Drawicz, 
„Czego szukam we współczesnej literaturze rosyjskiej” (05.02.1984); 
Andrzej Wajda, „Marzenie reżysera” (01.04.1984), rozmowa z 
Andrzejem Wajdą, życiorys Andrzeja Wajdy, notka biograficzna 
Krystyny Zachwatowicz-Wajdowej; Władysław Siła-Nowicki, „Kościół – 
naród w sytuacji obecnej” (15.04.1984); Włodzimierz Mokry, „Kościół 
grecko-katolicki – jego dzieje i sytuacja obecna”, zapis dyskusji po 
wykładzie (20.05.1984); Bohdan Skaradziński, „Grzechy polskie w 
problemie ukraińskim” (01.07.1984); Stefan Sołtysik, „Spojrzenie na 
wrzesień” (02.09.1984), notka biograficzna; Zdzisław Szpakowski, 
„Litwa. Problem litewski dziś” (16.09.1984); Leszek Moczulski, 
„Przesłanki optymizmu” (brak początku), zapis dyskusji po wykładzie 
(07.10.1984), list ks. Leona Kantorskiego i  Parafialnego Komitetu 
Pomocy Bliźniemu do generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 
(10.07.1984).     

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, rosyjski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  241 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi                               Teczka zawiera wtórniki. 
  

 

 
 
 



32 
 

S y g n a t u r a  4 2   
 
Tytuł:  Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:                  1985 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera teksty wystąpień: Michał Domański i Bogdan 

Wróblewski, „O pracach przy monografii historycznej Podkowy Leśnej” 
(14.04.1985). 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  14 stron; oryginały, luźne; rkps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Dawna sygnatura 5. 

 

 
S y g n a t u r a  4 3   
Tytuł:  Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:                  1986 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera teksty wystąpień: Andrzej Machalski, „Sens roku 1985 i 

problemy roku 1986” (05.01.1986); Jerzy Diatłowicki, „Miasto i wieś – 
konflikt a wspólnota interesów” (19.01.1986); Marek Kulerski, „Lekarz 
w państwie socjalistycznym” (16.02.1986); Zofia Kuratowska, „O 
warunkach zdrowotnych w więzieniach” (02.03.1986); Marek Zieliński, 
bez tytułu (06.07.1986); Bogumił Studziński, „Przedsiębiorczość w 
Polsce w świetle nauki Kościoła” (20.07.1986); Andrzej Ochalski, ”Myśl 
narodowo-demokratyczna” (17.08.1986); Wojciech Frazik, „Powstanie 
węgierskie 1956 r.” (09.11.1986); Stanisław Matejczuk, bez tytułu 
(16.11.1986); Andrzej Jagodziński, „Kulturotwórcza rola Karty 77”, b.d.  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  109 stron; oryginały, kopie; luźne; mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 6. 

 

 
S y g n a t u r a  4 4   
Tytuł:  Cykl prelekcji  „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 

Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Teksty wystąpień spisane z nagrań magnetofonowych, słowo 
wstępne ks. Leona Kantorskiego. 
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Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:                  1987 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera teksty wystąpień:  Wojciech Zajączkowski, „Obraz 

Ukraińców w świadomości Polaków” (01.02.1987); Zbigniew Janas, „Jak 
widzę aktualną sytuację” (05.02.1987); Mieczysław Górny, „Rolnictwo 
ekologiczne – szansa czy iluzja” (05.04.1987); Ryszard Bugaj, „Sytuacja 
gospodarcza Polski w 1987 roku i perspektywy” (06.09.1987). 

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  43 strony; oryginały, kopie; luźne; mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 7. 

 

 
S y g n a t u r a  4 5   
Tytuł:   Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu – działalność. Komunikaty, 

protokoły, zaproszenia, wydawnictwa, notatki. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1982 – 1997 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: ulotka informacyjna o Parafialnym Komitecie Pomocy 

Bliźniemu, Komunikat nr 1 (01.09.1982) z listą członków Komitetu, 
podpisami członków; Komunikat nr 2 (02.10.1982) o zbiórce i 
przekazywaniu odzieży; Komunikat nr 3 (12.12.1982) o zgromadzonych 
darach i pomocy udzielanej przez Komitet;  Komunikat nr 4 
(30.01,1983) z podziękowaniem za świąteczną zbiórkę darów  i 
informacją o paczkach rozdanych potrzebującym; Komunikat bez 
numer (09.02.1983) z informacją o punkcie rozdawania leków i darów ; 
Komunikat nr 5 (20.02.1983) z informacją o zbiórce i wydawaniu 
odzieży; Komunikat nr 6 (01.05.1983) z podsumowaniem akcji 
charytatywnej w okresie Wielkanocy; Komunikat nr 7 (22.05.1983), z 
apelem o zgłoszenie kwater dla pielgrzymów przybywających w związku 
z wizytą Jana Pawła II; Komunikat nr 8 (12.06.1983) z informacją o 
stanie przygotowań do przyjęcia pielgrzymów; Komunikat nr 9 
(26.06.1983) z podziękowaniem i podsumowaniem akcji przyjmowania 
pielgrzymów; list do parafian zaangażowanych w przyjmowanie 
pielgrzymów (29.06.1983); Komunikat nr 10  z podsumowaniem rocznej 
działalności Komitetu i planach na przyszłość (09.10.1983); Komunikat 
nr 11 z apelem o włączenie się w akcję charytatywną przed Świętami 
Bożego Narodzenia (27.11.1983); Komunikat nr 12 podsumowujący 
świąteczną akcję charytatywną (29.01.1984); Komunikat nr 13 z apelem 
o włączenie się w organizację uroczystości związanych z 20-leciem 
objęcia parafii św. Krzysztofa przez ks. Leona Kantorskiego 
(29.07.1984); Komunikat nr 14 podsumowujący dwa lata działalności 
Komitetu (24.11.1984); Komunikat nr 15 z apelem o dary dla Domu 
Leczniczo-Wychowawczego w Brwinowie (02.12.1984); Komunikat nr 
16 z apelem o czynne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach roku 
jubileuszowego Podkowy Leśnej i  parafii św. Krzysztofa (27.10.1985); 
Komunikat nr 17 z informacją i apelem o włączenie się w akcję 
charytatywną przed Bożym Narodzeniem (01.12.1985); Komunikat nr 
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18 z informacją o obchodach roku jubileuszowego Podkowy Leśnej 
(09.03.1986); Komunikat nr 19 podsumowujący rok jubileuszowy 
Podkowy Leśnej (13.12.1986); Komunikat nr 20 (29.03.1987), 
Informacja o powołaniu grupy ekologicznej; Komunikat nr 21 z apelem 
o uczestnictwo w pielgrzymce Jana Pawła II do Polski (24.05.1987); 
Informacja o powołaniu Społecznego Komitetu Budowy Domu Opieki 
Społecznej (27.07.1987); Komunikat nr 0 (01.08.1987) o ograniczeniu 
Spotkań z Autorem do 1 w miesiącu; Jolanta Fortini, Program i 
propozycje działania PKPB (listopad 1987); notatka z uwagami o 
działalności PKPB; Komunikat nr 22 o dotychczasowych i nowych 
propozycjach działań Komitetu (22.02.1988); Komunikat nr 23 z apelem 
o społeczną zbiórkę cegieł na rozbudowę kościoła (01.05.1988); 
Komunikat nr 24 z podziękowaniem za cegły i prośbą o dalszą zbiórkę 
(08.05.1988);  Komunikat nr 25 z informacją o wynikach zbiórki na 
budowę szkoły ukraińskiej w Białym Borze (04.09.1988); Komunikat nr 
26 z apelem o zbiórkę książek dla Polaków w Lidzie (23.11.1988); 
Komunikat nr 27 ze sprawozdaniem z działalności Komitetu w roku 
1988 (20.01.1989); Komunikat nadzwyczajny nr 28 z informacją o 
nocnych dyżurach w parafii św. Krzysztofa (12.02.1989); Komunikat nr 
29 z informacją o pielgrzymce do Katynia (05.03.1989); Komunikat nr 
30 z informacją o zbiórce leków i upominków dla mieszkańców Litwy 
(20.01.1991); protokoły posiedzeń Parafialnego Komitetu Pomocy 
Bliźniemu (20.09.1982, 27.09.1982, 04.10.1982, 11.10.1982, 
18.10.1982, 25.10.1982, 08.11.1982, 15.11.1982,  22.11.1982, 
29.11.1982, 06.2.1982, 13.12.1982, 20.12.1982, 10.01.1983, 
31.01.1983, 21.02.1983, 07.03.1983, 14.03.1983, 09.04.1983); notatki z 
zebrań Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu (28.10.1985, 
04.11.1985, 11.11.1985, 18.11.1985, 25.11.1985, 02.12.1985, 
09.12.1985, 16.12.1985, 23.12.1985, 06.01.1986, 13.01.1986, 
20.01.1986, 27.01.1986, 03.02.1986, 10.02.1986, 17.02.1986, 
24.02.1986, 03.03.1986, 10.03.1986, 17.03.1986, 24.03.1986, 
07.04.1986); notatki odręczne, podziękowanie za deklaracje poparcia i 
prośba o dalszą współpracę; Charakterystyka pracy Parafialnego 
Komitetu Pomocy Bliźniemu (1988); „Dar jubileuszowy” – zaproszenie i 
program uroczystości poświęcenia chrzcielnicy i nowego prezbiterium, z 
obrazkiem papieża Jana Pawła II wydanym z okazji 20 lat posługi ks. 
Leona Kantorskiego w parafii Podkowa Leśna, 40-lecia parafii i 50-lecia 
poświęcenia kościoła p.w. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 
(30.11.1986); Uwarunkowania działalności PKPB, przedruk fragmentu 
tekstu „Uczynił mnie Pan ludu swego sługą”, Gazeta Magazyn 
(10.10.1997), zdjęcie Bohdana Skaradzińskiego, zdjęcie ks. Leona 
Kantorskiego, Wiesława Matejczuka i Bolesława Margasa.   

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  123 strony; oryginały, kopie; luźne; druki; rkps, mps; zdjęcia; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
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S y g n a t u r a  4 6   
Tytuł:   Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu – działalność. Listy członków i 

osób wspierających, listy dyżurów, składki i wpłaty jednorazowe. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1982–1990 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: listy członków Parafialnego Komitetu Pomocy 

Bliźniemu (jedna z roku 1986); listy osób popierających, z deklaracjami 
pomocy i adresami; wzór deklaracji członkowskiej, wypełnione 
deklaracje członkowskie; listy składek miesięcznych (1984, 1985, 1986, 
1987, 1988, 1989, 1990 i bez daty); analiza wpłat za rok 1985 i 1986, 
lista wpłat jednorazowych; zeszyty dyżurów. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  255 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps, druki, poszyty; stan 

zachowania: dobry i średni 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  4 7   
Tytuł:   Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu – działalność. Wydawanie leków i 

artykułów medycznych. Wykazy podopiecznych, podania o przyznanie 
pomocy, pokwitowania i podziękowania, apele, korespondencja. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1983–1991 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: listy osób objętych pomocą Parafialnego Komitetu 

Pomocy Bliźniemu z terenu Podkowy Leśnej i okolic: rodzin 
wielodzietnych, osób internowanych, aresztowanych i pozbawionych 
pracy; listy osób, przygotowane przypuszczalnie przez ks. Leona 
Kantorskiego z myślą o uzyskaniu pomocy z zagranicy; lista osób, 
którym udzielono pomocy; prośby o pomoc pokwitowania otrzymanych 
darów, podziękowania za leki otrzymane od Parafialnego Komitetu 
Pomocy Bliźniemu: ze szpitala w Siedlcach (05.11.1989), ze szpitala w 
Łukowie (09.11.1989), z ZOZ-u w Sanoku (05.04.1990), z ZOZ-u w 
Węgrowie (09.04.1990), z Zespołu Rozdawnictwa Leków z Darów przy 
Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie (28.05.1990), ze 
szpitala w Sokołowie Podlaskim (27.07.1990), z Ośrodka Pomocy 
Doraźnej p.w. Św. Brata Alberta „Emaus” w Opolu Starym (20.06.1991), 
od wojewody siedleckiego; list PKPB i ks. proboszcza Leona 
Kantorskiego z wyrazami poparcia dla Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w Nowej Hucie z listą podpisów 142 parafian (03.05.1988); 
list PKPB i ks. proboszcza Leona Kantorskiego do Komitetu Strajkowego 
Zakładów Mechanicznych „Ursus” (09.05.1988); list PKPB i ks. 
proboszcza Leona Kantorskiego do Międzyzakładowych Komitetów 
Strajkowych w Jastrzębiu, Szczecinie i Gdańsku z podpisami 7 członków 
Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu (23.08.1988); apel do 
parafian o pomoc dla Litwy, Białorusi i Ukrainy, informacja o darach 
przekazanych przez parafian na Litwę.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
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Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  160 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; stan zachowania: dobry 

(częściowo do konserwacji) 
Uwagi:         

 
S y g n a t u r a  4 8    
Tytuł:   Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu – działalność. Pomoc 

charytatywna, paczki z zagranicy nadesłane pocztą. Wykazy 
darczyńców, spisy darów,  przekazy pocztowe, dokumentacja odpraw 
celnych, korespondencja. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1982 – 1984 [1991] 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera m.in. spisy z adresami darczyńców m.in. z Niemiec 

(Monachium, Berlin, Poxdorf, Forchheim, Lehre, Bamberg), Włoch 
(Angeria, Vittorio Veneco, S. Martino Colle), datami wysłania i 
otrzymania paczek, ilością i wagą, spisami zawartości (głównie żywność 
i ubrania), wartością; protokoły uszkodzeń paczek; dowody odpraw 
celnych. Wykazy asortymentu, wagi, ilości, upoważnienia do odbioru 
przydziałów dostaw diecezjalnych koordynowanych przez Komisję 
Charytatywną Episkopatu Polski Oddział Warszawa. Rysunki dzieci z 
przedszkola w Podkowie Leśnej (1982). Spis zatrzymanych telegramów 
ks. Leona Kantorskiego z 23.02.1983. Korespondencję ks. Leona 
Kantorskiego z ofiarodawcami, kartki świąteczne na Wielkanoc oraz na 
Boże Narodzenia (1984). Wycinek z gazety w Laon Francja o pomocy dla 
Polski z 23.11. 1991. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, niemiecki, włoski, francuski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  412 stron, oryginały, kopie, luźne, rkps, mps, druki; stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:   

 
S y g n a t u r a  4 9    
Tytuł:   Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu – działalność. Pomoc 

charytatywna, paczki wydane. Spisy odbiorców, indywidualne prośby o 
pomoc, korespondencja.  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1981 – 1987 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera spisy i pokwitowania odbiorców paczek, z rodzajem i 

ilością asortymentu; listy z podziałem na mieszkańców Podkowy Leśnej, 
Żółwina i Owczarni; listy niemowląt i małych dzieci; listy rodzin 
wielodzietnych; listy emerytów i rencistów oraz osób chorych; listy 
odbiorców paczek świątecznych; listy uczniów z rozbiciem na klasy ze 
szkoły w Podkowie Leśnej, Żółwinie i Owczarni. Pokwitowania odbioru 
paczek dla powodzian, dla Parafii Ewangelicko-Reformowanej w 
Warszawie. Wykaz przekazanych z Ministerstwa Zdrowia dla PKPS w 
Podkowie Leśnej wyprawek dla niemowląt. Pisma z prośbą o pomoc. 
Pismo z prośbą o pomoc w indywidualnej sprawie. Komunikat Komisji 
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Charytatywnej Episkopatu Polski w sprawie niesienia pomocy osobom 
pozbawionym pracy i ich rodzinom (1982). List Komisji Charytatywnej 
Episkopatu Polski o zarządzeniu w sprawie rozdania przesłanego mleka 
w proszku dla dzieci w wieku 0 – 3 oraz wykaz dzieci które otrzymały 
mleko. Podsumowania wydanych produktów. Wykazy miast, osób, 
zakonów, oaz i wspólnot, które otrzymały paczki z transportów do 
Podkowy Leśnej, upoważnienia do odbioru transportów. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  331 stron, oryginały, kopie, luźne, rkps, mps, druki; stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  5 0    
Tytuł:   Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu – działalność. Pomoc 

charytatywna, transporty darów z zagranicy. Spisy zawartości, 
dokumentacja odpraw celnych, listy przewozowe, korespondencja.  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1980 – 1986 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera spisy według miast skąd przybyły transporty z pomocą, 

daty wysłania i odbioru, zawartość transportów, listy przewozowe, 
deklaracje i dokumenty odpraw celnych, decyzje o zwolnieniu z cła, 
potwierdzenia odbioru transportów. Korespondencję ks. Leona 
Kantorskiego z ofiarodawcami (m.in. pastorami kościołów w Niemczech 
organizujących pomoc dla Polski). Pismo Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej dotyczące wydania Stołecznemu Centrum Rehabilitacji w 
Konstancinie darów z zagranicy (14.03.1983). Upoważnienie Zespołu 
Rehabilitacji w Zakopanem do z r. do odbioru akumulatorów 
(14.03.1983). Wykazy transportów żywności do Grodziska 
Mazowieckiego w latach 1980 - 1986. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, francuski, duński, niemiecki, szwedzki, holenderski,  

 angielski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  213 stron, oryginały, kopie, luźne, rkps, mps, druki, zdjęcia; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórnik. 
 

 
S y g n a t u r a  5 1   
Tytuł:   Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu. Działalność – akcja wysyłania 

polskich książek Polakom na Białorusi, Litwie i Łotwie. Wykazy książek, 
dowody pocztowe, podziękowania za dary. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1988–1989 
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Zawartość/treść:  Teczka zawiera: brudnopis listu Parafialnego Komitetu Pomocy 
Bliźniemu do Aleksandra Siemionowa w Lidzie, adresy osób, do których 
wysyłano paczki z książkami, zeszyt z wykazami wysłanych książek, 
datami wysyłki i notatkami, wykaz cen przesyłek, dowody nadania 
paczek, podziękowania za książki z Oddziału Polskiego Kulturalno-
Oświatowego Stowarzyszenia im. Adama  Mickiewicza w Lidzie (1988), 
od Aleksandra Siemionowa z Lidy (1989), od Aleksandra Kołyszki 
(05,12.1989), od Grażyny Pacyny z Lidy (1989), od Mirosławy 
Naganowicz z Wilna (09.05.1989, 24.12.1989), od Jolanty Maciejewskiej 
z Wilna, od Albiny Cziblis z Dyneburga (Daugavpils) (03.02.1989); 
„Młodzi Polacy na Białorusi”, cz. 1 „Samouświadamianie” (b.d.), cz. 2 
„W poszukiwaniu poparcia” (02-03.08.1988) - dwa teksty z 
wydawanego w Wilnie „Czerwonego Sztandaru”.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, rosyjski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  101 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, druki, poszyt; stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:    

 
S y g n a t u r a  5 2   
Tytuł:   Czytelnia Jana Pawła II – imprezy w latach 1984-1986 i 1988. Programy, 

zaproszenia, plakaty. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1984 – 1986 [1988] 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: oryginały zaproszeń na imprezy w Czytelni Jana Pawła 

II, plakat na wystawę „Przeciw złu, przeciw przemocy” (projektu 
Eugeniusza Get-Stankiewicza) poświęconą pamięci ks. Jerzego 
Popiełuszki (04.05.1985). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  14 stron; oryginały, kopie, luźne, mps, rkps, ; stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 

 
S y g n a t u r a  5 3   
Tytuł:   Galeria w Czytelni Jana Pawła II  – działalność. Kronika pamiątkowa 

wystaw organizowanych przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu w 
Podkowie Leśnej. 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1984 – 1991 
Zawartość/treść:   
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  32 strony; oryginały; stan zachowania: dobry 
Uwagi:     
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S y g n a t u r a  5 4   
Tytuł:   Galeria w Czytelni Jana Pawła II  – działalność. Wystawy, aukcje dzieł 

sztuki; foldery, katalogi, zaproszenia, wycinki prasowe, biogramy 
autorów prac.  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1984 – 1991 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera materiały wystaw rysunków, malarstwa, grafiki, 

fotografii: Adama Brickena (16.02–16.03.1985), Rafała Strenta (16.03 – 
3.04.1985), „Przeciw złu, przeciw przemocy” (20.04 – 5.05.1985), 
Andrzeja Możejki (19.10 – 16.11.1985), Marka Sapetty (16.11 – 
21.12.1985), Marii Anto (18.01 – 15.02.1986), Majki Kwiatowskiej 
(15.02.1986 – 14.03.1986), Jerzego Znamierowskiego (15.03 – 
15.04.1986), Grzegorza Morycińskiego (15.11 – 14.12.1986), 
„Pocztówki z domu obłąkanych” Stanisława Sobolewskiego (12.12.1986 
– 17.01.1987), „Światło i mrok” Bogdana Kraśniewskiego (21.03 – 
25.04.1987), „Pejzaże i portrety” Haliny Eysymont (16.05 –20.06.1987), 
Małgorzaty Sianoszek (04.09 – 27.09.1987), „Akwarele” Teresy 
Putowskiej (24.10 – 21.11.1987), Romualda Oramusa (22.02 – 
19.03.1988), „Droga Krzyżowa” - Jadwiga Halicka, Janusz Halicki, Jan 
Kukuła, Andrzej Żarnowiecki (19.03 – 29.03.1988), „Nasze spotkania” 
Henryka Bazydły (Wielkanoc 1988), Tadeusza Jackowskiego (21.05 – 
21.06.1988),  Ireny Trammer (18.09 – 14.10.1988), „Iditie damoj”, Praga 
68 (październik 1988), Ireny Trzetrzewińskiej (26.11 – 18.12.1988), 
„Cmentarz Obrońców Lwowa 1918–1988” (21.12.1988 – 15.01.1989), 
informacja o wystawie „Cmentarz Obrońców Lwowa”, („Słowo 
Powszechne”, 03.01.1989), Jacka Frączaka (21.01 – 11.02.1989), 
Magdaleny Kraszewskiej (25.02 – 11.03.1989), „Katharsis” Jerzego 
Znamierowskiego (18.03 – 04.04.1989), „Samuel i głos” Jacka Waltosia 
(24.04 – 07.05.1989), Janusza Eysymonta (maj – czerwiec 1989), Kaliny 
Szydłowskiej-Pawłowicz (czerwiec – lipiec 1989), „Królowej Anielskiej 
śpiewajmy” Marii Kubiak (12.08 – 15.09.1989), Zofii Malanowskiej 
(wrzesień 1989), „Okno Watszawy” Marcela Hernandeza (28.10 – 
11.11.1989), „Grafika” Joanny Kusek (18.11 – 16.12.1989), Władysława 
Szulca (grudzień 1989), „Wycieczka na Ukrainę” Mieczysława 
Klajnowskiego (13.01 – 20.01.1990), Rysunki z lat 1934 – 1978 Jerzego 
Wolffa (27.01 – 16.02.1990), aukcja dzieł sztuki na budowę pomnika 
katyńskiego (24.02.1990), „Z dala od zgiełku” Tadeusza Stachowicza 
(marzec 1990), Pawła Cabanowskiego (czerwiec 1990), Siergieja 
Żdanow (czerwiec1990), Jacka Malickiego (listopad 1990), Joanny Kusek 
(styczeń – luty 1991), Krystyny Bieniek (kwiecień – maj 1991), wystawa 
zbiorowa (Zofia Broniek,  Halina Eysymont, Janusz Eysymont, Jacek 
Frączak, Magdalena Kraszewska, Anna Mizeracka, Andrzej Możejko, 
Teresa Putowska, Rafał Strent, Jacek K. Zieliński, Jerzy Znamierowski 
(czerwiec – lipiec1991) 

 Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski, angielski, rosyjski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  202 strony; oryginały; stan zachowania: dobry 
Uwagi:     
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S y g n a t u r a  5 5  
Tytuł: Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu - działalność. Pielgrzymka Wilno – 

Katyń (1989). Plakaty i ulotki informacyjne, formularze uczestników 
pielgrzymki dla służb kontroli granicznej, notatki, korespondencja, 
zdjęcia.     

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1989 – 1990 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: plakat z informacją o wyjeździe, ulotkę z programem, 

blankiety z danymi uczestników wymagane przy przekraczaniu granicy, 
kartkę z nazwiskami trzech oficerów rozstrzelanych w Katyniu, których 
dzieci uczestniczyły w wyjeździe, plakat z Matką Boską Katyńską z 
napisem „Katyń kwiecień 1940 rok”; zdjęcia z pobytu w Katyniu; notatki 
ks. Leona Kantorskiego o konkursie na wspomnienia z pielgrzymki do 
Katynia i Wilna w dniach 06–10.04.1989, o planach i budowie pomnika 
Kalwaria Polska, zawartości numeru „Rocznika Podkowiańskiego” i o 
uroczystości odsłonięcia pomnika przy kościele św. Krzysztofa w 
Podkowie Leśnej; materiały pokonkursowe; szkice do projektu 
pomnika, protokół i notatki dotyczące częściowego zniszczenia i 
profanacji pomnika w budowie, list ks. Leona Kantorskiego do rodaków, 
tekst przeprosin sprawców; pismo Romana Reicherta, wykonawcy 
napisów na pomniku do ks. Leona Kantorskiego, notatkę o przesłanych 
książkach Normana Daviesa. Zaproszenie Parafialnego Komitetu 
Pomocy Bliźniemu na wręczenie nagród w konkursie na wspomnienia z 
pielgrzymki do Katynia w 1989 r., Józef Bocheński, „Zamyślenia 
katyńskie i wileńskie z posłowiem <Danym mi było być w Katyniu>” – 
praca na konkurs ogłoszony po pielgrzymce do Wilna i Katynia z 
odręcznymi notatkami; sprawozdanie z aktualnego stanu finansów i 
prac przy budowie pomnika, cegiełki na budowę pomnika; spisy miejsc i 
wydarzeń upamiętnionych na kamieniach pomnika, „Kalwaria Polska – 
pomnik katyński w Podkowie Leśnej” – publikacja objaśniająca 
symbolikę pomnika, program i zaproszenie na uroczystość poświęcenia 
pomnika (22.04.1990); Apel poległych, zdjęcia z poświęcenia kamienia 
węgielnego i uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika; zdjęcie 
obrazu Matki Boskiej Kozielskiej; kartki o tematyce katyńskiej.   

Rodzaj dokumentacji:    dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  223 strony; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps, rkps, druk; zdjęcia; 

stan zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. Dawna sygnatura 15. 
. 

 
S y g n a t u r a  5 6  
Tytuł: Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu - działalność. Pielgrzymka 

parafialna Wilno – Katyń (1989), konkurs na wspomnienia z pielgrzymki, 
budowa pomnika Kalwaria Polska. Mapa pielgrzymki, notatki, opis 
pielgrzymki autorstwa ks. Leona Kantorskiego, korespondencja.   

Tytuł tłumaczony: 
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Daty skrajne: 1989 – 1999 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: mapę trasy pielgrzymki Katyń - Wilno, odręczny szkic 

okolic stacji Gniezdowo, notatki ks. Leona Kantorskiego, pismo z parafii 
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej do P.P.”Orbis”, komunikat dla 
uczestników pielgrzymki, druk P.P. ”Orbis” – Program wyjazdu, 
deklaracja celna ks. Leona Kantorskiego, opis pielgrzymki autorstwa ks. 
Leona Kantorskiego, Modlitwę Wiernych podczas Mszy Św. 
odprawionej 7.04.1989 przez ks. Leona Kantorskiego i ks. Zbigniewa 
Łuczaka w Katyniu na grobach pomordowanych oficerów WP, dwa 
bilety do Teatru Opery i Baletu w Wilnie, program (operetka Johanna 
Straussa „Nad pięknym, modrym Dunajem”), zaświadczenie o 
przywiezieniu ziemi z grobów w Katyniu wystawione dla Marii 
Siemaszko (02.07.1989), podziękowanie L. Krajewskiej z Milanówka 
(kwiecień 1989), bloczek z dwoma znaczkami o tematyce katyńskiej, 
komunikat o konkursie na relacje z pielgrzymki do Katynia i Wilna, 
Rocznik Podkowiański, „Katyń 1940 – 1989. Pielgrzymka z Podkowy 
Leśnej. Wspomnienia uczestników” (numer specjalny), Józef Bocheński, 
„Zamyślenia katyńskie i wileńskie. Marysiu, czy ty żyjesz?”, w: 
czasopismo „Moje Miasteczko” nr 43 (Boże Narodzenie ’97); list 
Mieczysława Klajnowskiego do wydawcy numeru specjalnego „Rocznika 
podkowiańskiego” (05.03.1990); zaświadczenie dla Marii Maros 
upoważniające do sprzedaży cegiełek na budowę pomnika katyńskiego 
„Miejsce przywróconej pamięci”, cegiełki na budowę pomnika 
katyńskiego, katalog aukcji dzieł sztuki na budowę pomnika katyńskiego 
„Miejsca pamięci narodowej” w Podkowie Leśnej, notatkę ks. Leona 
Kantorskiego z informacją o wynikach aukcji dzieł sztuki, Bohdana 
Skaradzińskiego tekst na uroczystość poświęcenia pomnika, 
zaproszenie i program uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
„Kalwaria Polska” (22.04.1990). Broszura „Pomnik katyński w Podkowie 
Leśnej”. Podziękowanie za zaproszenie na uroczystość poświęcenia 
pomnika „Kalwaria Polska” od ks. prof. dr hab. Zachariasza Łyko, list do 
ks. Leona Kantorskiego od biskupa kieleckiego ks. Stanisława 
Szymeckiego z odbitką kserograficzną tekstu „Wielkanocne 
miłosierdzie: zamieszczonego w „Słowie Ludu” (19.04.1990), wycinek ze 
„Słowa Ludu” (19.04.1990) z tekstem „Wielkanocne miłosierdzie”, 
przeprosiny sprawców uszkodzenia pomnika katyńskiego, list ks. Leona 
Kantorskiego do rodziców sprawców zniszczenia (04.06.1990), „Siedem 
przestrzeni”, rozmowa Anny Marii Leśniewskiej z Jerzym Kaliną, 
Podkowiański Magazyn Kulturalny nr 4/19 (zima 1997), „pomnik 
katyński – Kalwaria polska”, nadbitka z „Rocznika Podkowiańskiego” nr 
9 (Wydawnictwo Lumen, 1999), zdjęcie projektu pomnika katyńskiego.   

Rodzaj dokumentacji:    dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski;  udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  247 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps, rkps, druk; zdjęcie; stan 

zachowania: dobry 
Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
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S y g n a t u r a  5 7   
Tytuł:   Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu - działalność. Wyjazd na Ukrainę. 

Korespondencja, informator. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: pismo Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu i ks. 

proboszcza Leona Kantorskiego do P.P. „Orbis” z prośbą o 
zorganizowanie wycieczki do Lwowa i okolic (06.05.1989), odpowiedź 
P.P. „Orbis” (12.06.1989); strona tytułowa informatora o polonikach na 
trasie wyjazdu. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  3 strony; oryginały, kopia; luźne; mps; stan zachowania: dobry 
Uwagi:   

 
S y g n a t u r a  5 8   
Tytuł:   Rocznik Podkowiański, czasopismo wydawane przez Podkowiański 

Komitet Pomocy Bliźniemu. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1986 – 1991 
Zawartość/treść:  „Rocznik Podkowiański” nr 1 (1986); skoroszyt z maszynopisem numeru 

1, egzemplarz próbny; „Rocznik Podkowiański” nr 2/3 1987/1988 
(1989); pismo Piotra Mitznera, redaktora naczelnego „Rocznika 
Podkowiańskiego” do Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu z 
konspektem kolejnego numeru (21.05.1991); zestawienie kosztów 
wydania „Rocznika Podkowiańskiego”.   

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  344 strony; oryginały, kopie; luzy; rkps, mps; poszyty stan zachowania: 

dobry 
Uwagi:      Teczka zawiera wtórniki. 
                                             

 
 
S e r i a  I I I  D z i a ł a l n o ś ć  o p o z y c j i  w  l a t a c h  8 0 .  X X  w i e k u  

–  m a t e r i a ł y  n i e a k t o w e  
 
S y g n a t u r a   5 9  
Tytuł:   Znaczki pocztowe poczty niezależnej. Projekty, matryce, znaczki.  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1982 - 1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera znaczki pocztowe w arkuszach, bloczkach, seriach, 

pojedyncze. Znaczki wydane przez Niezależną Pocztę Pomorza: 
projekty: dwóch znaczków z okazji pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do 
Polski (1987) – arkusz 2 szt., znaczki w arkuszu – 1 szt., projekt znaczka 
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NZS Politechniki Warszawskiej - folie drukarskie 4 szt. oraz znaczki w 
arkuszu - 1 szt.; projekt serii znaczków "Przystanek Niepodległość" 
(1989): "Ks. Leon Kantorski i kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej" 
- folie drukarskie 5 szt., znaczki w arkuszach - 1 szt., znaczki luzem - 3 
szt., "Ks. Henryk Jankowski i kościół św. Brygidy w Gdańsku" - folia 
drukarska - 1 szt.; arkusze - 2 szt. pojedyncze - 1 szt., seria "Orły 
Polskie" - folie drukarskie 20 szt., arkusz 1 szt.; seria "Karykatury" - 3 
arkusze; trzy serie okolicznościowe - 13 znaczków; bloczki: "Bądź 
patronem zaginionych, torturowanych, zamordowanych" – 1 szt., 
"Wolność politycznym" – 1 szt. (1986), "4 rocznica Niezależnej Poczty" – 
1 szt. (1986), "Żarnobyl wita" – 1 szt. (1986); trzy serie. Znaczki wydane 
przez Pocztę "Solidarność": serie w arkuszach "Miesiące Polskie" - 4 
arkusze, "Radio "S"" - 1 arkusz, "Proces szesnastu" - 1 arkusz, „Ludzie 
opozycji” - 1 arkusz, „70-lecie odzyskania niepodległości” (1988) - 1 
arkusz, "Matki Boskie" - 1 arkusz; bloczki: "Herby miast 
Rzeczypospolitej" – 1 szt., "Katyń 1940" – 1 szt. (1985), "50-lecie śmierci 
Józefa Piłsudskiego" – 1 szt. (1985), "Witamy Ojca Świętego w Polsce" – 
1 szt. (1987), "II Korpus Polski" – 1 szt., "Międzynarodowy Dzień 
Dziecka" – 1 szt., "Przyjaźń ludzi pracy" – 1 szt., "Najsłynniejsze plakaty 
1980-1981" – 1 szt., "Polskie ordery i odznaczenia" – 1 szt., "Polacy w 
Rosji" – 1 szt., "Więźniowie sumienia" – 1 szt. (1984), "Z dziejów 
przyjaźni polsko-radzieckiej" – 1 szt. (1987), "1000-lecie chrztu Rusi-
Ukrainy" – 1 szt. (1988), "Chrzest Litwy" – 1 szt. (1986), "Pierwsza 
Brygada" – 1 szt. (1989), "Białe plamy to czerwone plamy" – 1 szt., 
"Nigdy więcej komunizmu" – 1 szt. (1989), "120 rocznica urodzin Józefa 
Piłsudskiego" – 1 szt. (1987), "Zabytki Ziem Wschodnich" – 1 szt., 
"Radio "S" – 1 szt. (1987), "12 maja 1935 - 1985" – 1 szt. (1985), 
"Miesiące Polskie" - 3 szt., "Orły Polskie" - 2 szt. (1986), "Areszty 
Śledcze - obozy internowania" - 2 szt. (1984), "Kościoły Lwowa" - 2 szt., 
"Kościoły Wilna" - 2 szt., "600-lecie Chrztu Litwy" - 2 szt. (1986), 
"Wydawnictwa niezależne" - 3 szt., "Spadochroniarzom AK poległym w 
walce z Sowietami" - 1 szt. (1986), "Madonny Polskie" - 2 szt., "Kościoły 
Kresów Wschodnich" - 1 szt., "Odwołani z funkcji w Politechnice 
Warszawskiej" - 1 szt. (1985), "Plakaty "S"" - 1 szt., "Orły Polskie" - 1 
szt.; serie: "Jan Paweł II" - 6 znaczków, "Plakat Powstania 
Warszawskiego" - 3 znaczki, "Pamięci Żołnierzy Lubelskiego Okręgu AK" 
- 5 znaczków, "Wybory 1984" - 9 znaczków, "Wydarzenia z okresu II 
wojny światowej" - 15 znaczków, "Odznaki oddziałów AK" - 6 znaczków,  
"Solidarność w trzeźwości" - 2 znaczki (1984), "Polska walcząca" - 4 
znaczki, "Królowa "S"" - 6 znaczków, "Katyń 1940" - 6 znaczków, 
"Pamięci Cichociemnych, ofiar NKWD i UB" - 5 znaczków, ""S" Instytutu 
Geologicznego" - 3 znaczki, "Litwa czeka na Papieża" - 4 znaczki, "6 
rocznica Sierpnia" - 3 znaczki (1986), "Zwierzyniec polski" - 6 znaczków 
(1983), "Instytut Literacki" - 7 znaczków, "Grzegorz Przemyk" - 2 
znaczki, "Polska-Francja" - 3 znaczki (1987), "5 rocznica wydarzeń w 
KWK Wujek" - 4 znaczki (1986), "Wierni Bogu i Ojczyźnie" - 5 znaczków. 
Znaczki wydane przez "Solidarność" Region Mazowsze, bloczki: 
"Męczennicy i bohaterowie duchowni" - 2 szt.,  "Obozy internowania" - 
4 szt., "MPT" - 1 szt. (1988), "68 rocznica Bitwy Warszawskiej" - 1 szt. 
(1988), "II rocznica MRKS" - 1 szt., "III Pielgrzymka Ojca Świętego" - 1 
szt. (1987), "Aresztowani 31 maja 1986" - 2 szt. Znaczki innych 
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regionów "Solidarności", bloczki: "120 rocznica urodzin Józefa 
Piłsudskiego" - 1 szt., "Komendanci Główni AK" - 1 szt., "Poczta 
internowanych Nysa II" - 1 szt., "600-lecie Chrztu Litwy" - 1 szt. (1987), 
"68 rocznica odzyskania Niepodległości" - 1 szt.  (1986), "Dysydenci" - 2 
szt. Znaczki wydane przez Pocztę "Solidarności Walczącej", bloczki: "50 
rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego" - 2 szt. (1985), "Walka Polaków o 
Niepodległość" - 1 szt. (1989), "Katyń" - 1 szt. (1989); serie: "O 
niepodległość" - 6 znaczków. Bloczki pojedynczych wydawców - 14 
sztuk. Serie pojedynczych wydawców – 17 serii. Znaczki pojedyncze - 18 
szt. Dwa albumy ze zdjęciami Poczty Powstańczej 1944, fotografie 
znaczków poczty niezależnej. Grafiki (projekty znaczków i ich 
elementów), folie drukarskie do produkcji znaczków. 

Rodzaj dokumentacji:  materiały ikonograficzne, materiały drukarskie 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  druk; folie, klisze fotograficzne, odbitki; stan zachowania: dobry  
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a   6 0  
Tytuł:   Karty pocztowe, kalendarze drugiego obiegu. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1982 - 1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera obiekty w arkuszach i pojedyncze. Seria kart Niezależnej 

Poczty Pomorza - z Papieżem Janem Pawłem II (1987), serię kart 
wielkanocnych (1988) oraz dwie serie kart wielkanocnych (1989), kartę 
pocztową Konfederacji Polski Niepodległej - Łódź ze znaczkiem poczty 
KPN, ostemplowaną, arkusz z czterema kartkami - szt. 1, kartki 
pojedyncze - 48 szt. odbitki kart - szt. 5, materiały drukarskie do 
produkcji kart pocztowych Niezależnej poczty Pomorza (1984) - 
projekty na kalce technicznej - 8 szt., projekty na folii - 9 szt.. Kalendarz 
Regionu Mazowsze "Solidarność" ze Zbigniewem Bujakiem (1986) - 1 
szt.,  folie drukarskie kalendarzy Niezależnej Poczty Pomorza (1989) - 2 
szt., negatywy kalendarzy - 3 szt.  

Rodzaj dokumentacji:  materiały ikonograficzne, materiały drukarskie 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  druk;  folie drukarskie; stan zachowania: dobry  
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a   6 1  
Tytuł:   Znaczki przypinane. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1980 - 1989 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera znaczki struktur "Solidarności" (regionów, zakładów 

pracy, uczelni) oraz znaczki upamiętniające I Zjazd NSZZ "S", wybory 89', 
pamięć stoczniowców poległych w grudniu 70', Lecha Wałęsę (19 szt. 
plastik, 1 szt. metal, 1 szt. karton); znaczki z hasłami oporu społecznego 
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(10 szt. plastik, 4 szt. metal) znaczek pamiątkowy ze zorganizowanej 
przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu  pielgrzymki do Katynia 
(1989).  

Rodzaj dokumentacji:  materiały nieaktowe 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  metal; plastik; stan zachowania: dobry  
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a   6 2  
Tytuł:   Ulotka, nalepki, opaska.  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1983 - 1987 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera folie drukarskie z projektem napisu na tablicę 

upamiętniającą porwanie przez NKWD i zamordowanie przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego w 1945 r. oraz folie z projektem 
napisu na tablicę pamięci Kazimierza Pużaka, skazanego i 
zamordowanego w 1948 r.; ulotkę okolicznościową na 1 maja 1983 r. z 
napisem "Pamięć Nadzieja Solidarność"; nalepki na 10-lecie Karty 77'; 
opaskę w barwach flagi narodowej z napisem WP i orłem w koronie, 
fotografie - 2 szt.  

Rodzaj dokumentacji:  materiały ikonograficzne, materiały drukarskie, materiały nieaktowe 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  druk, odbitki, płótno; stan zachowania: dobry  
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a   6 3  
Tytuł:   Biżuteria patriotyczna.  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   prawdopodobnie 1984 
Zawartość/treść:  Dwa drewniane krzyżyki z napisami „zło dobrem zwyciężaj” oraz „13.12. 

1981”  
Rodzaj dokumentacji:  materiały nieaktowe 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak 
Opis zewnętrzny:  drewno; stan zachowania: dobry  
Uwagi:  
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                              Aneks. Dokumenty w kopiach cyfrowych. 
 

 

Sygnatura:   Sygnatura 34, strony 2 – 6 

Tytuł:   Cykl prelekcji „Spotkanie z autorem” organizowanych przez Parafialny 
Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. Wykaz prelegentów i tematów wystąpień. 

Tło historyczne:    „Spotkania z autorem” odbywały się w kościele parafialnym św. 
Krzysztofa w Podkowie Leśnej w latach stanu wojennego, zazwyczaj w 
pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca po Mszy Świętej o godz. 
11.00. Gośćmi spotkań byli związani z opozycją przedstawiciele 
środowisk twórczych, naukowych i politycznych. 

Data:  1982–1986 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,7x21 cm; oryginał; mps; język: polski 
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Sygnatura:   Sygnatura 24, strona 286   
Tytuł:   List wspólnoty parafii rzymsko-katolickiej św. Krzysztofa w Podkowie 

Leśnej do uczestników Ruchu Karta 77 w Czechosłowacji.  
Tło historyczne:     Wygłoszona w ramach „Spotkań z autorem” prelekcja Andrzeja 

Jagodzińskiego, tłumacza literatury czeskiej o stanie kultury niezależnej 
w Czechosłowacji i o Ruchu Karta 77 zainspirowała wspólnotę 
parafialną kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej do napisania listu 
do uczestników Ruchu Karta 77 wyrażającego zrozumienie dla pracy i 
ofiar Czechów i Słowaków, podziw oraz solidarność. 

Data:  1987 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,7x21 cm; kopia; mps; język: polski 
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Sygnatura:           Sygnatura 26, strony  2 – 5  
Tytuł:   Zaproszenie i program uroczystej Mszy Świętej odprawionej 21 

października 1990 z okazji rocznicy Powstania 1956 roku w 
Budapeszcie. 

Tło historyczne:     W październiku 1990 roku przypadała 34. rocznica Powstania 
Węgierskiego 1956. Z tej okazji, a także w związku z objęciem funkcji 
ambasadora Węgier w Warszawie przez Ákosa Engelmayera w kościele 
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej została odprawiona uroczysta Msza 
Święta. Obecni byli m. in. Miklós Vasárhelyi, przewodniczący komisji 
spraw zagranicznych węgierskiego Parlamentu; István Kovacs, poeta, 
radca kulturalny Ambasady WR i przedstawiciele Solidarności Polsko-
Węgierskiej. Po Mszy złożono wieniec pod pomnikiem „Kalwaria 
Polska” oraz kwiaty na grobach żołnierzy węgierskich na 
podkowiańskim cmentarzu.  

Data:  1990 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 9,2x16,5 cm; 9,2x12 cm; oryginał; mps; język: polski 
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Sygnatura:   Sygnatura 28, strony 1 - 2  
Tytuł:   Zaproszenie na Mszę Świętą w obrządku wschodnim (grecko-katolickim 

w wersji ukraińskiej). 
Tło historyczne:  3 czerwca 1984 roku z inicjatywy ks. Leona Kantorskiego oraz 

Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu, a przede wszystkim Bohdana 
Skaradzińskiego i Jana Jarco odprawiona została w podkowiańskim 
kościele Msza Święta w intencji pojednania polsko-ukraińskiego. 
Koncelebrowali ją ks. Leon Kantorski, prowincjał oo. Bazylianów Jozafat 
Romanyk i zaproszeni księża ukraińscy. 

Data:  1984 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 10,3x14,8 cm; oryginał; druk; język: polski 
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Sygnatura:                     Sygnatura 12, strona 212  
Tytuł:   Zdjęcie uczestników głodówki w intencji uwolnienia Mirosława 

Chojeckiego, jaka odbyła się w kościele św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej w dniach 7 – 17 maja 1980 roku.  

Tło historyczne: Wyjątkowym wydarzeniem w historii Podkowy Leśnej, ale i całego 
kraju, stała się głodówka w podkowiańskim kościele p.w. Św. Krzysztofa 
(7-17.05.1980) W początkach 1980 roku Służba Bezpieczeństwa podjęła 
intensywne działania przeciw „drugiemu obiegowi” wydawniczemu. 
Aresztowano wtedy kierownika Niezależnej Oficyny Wydawniczej 
NOWA, Mirosława Chojeckiego. W obronie aresztowanych wystąpiło 
wiele środowisk niezależnych. Kulminacyjnym punktem protestów stała 
się rozpoczęta 7 maja w kościele w Podkowie Leśnej głodówka 
pomyślana jako akt solidarności z głodującymi w więzieniu Mirosławem 
Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem. Uczestniczyli w niej: Jarosław Broda, 
Leszek Budrewicz, Jerzy Godek, Aleksander Hall, Krystyna Iwaszkiewicz, 
Ryszard Krynicki, Jacek Kuroń, Renata Otolińska, Kazimierz Świtoń, 
Mariusz Wilk, Róża Woźniakowska (7-17.05.1980), Seweryn Blumsztajn, 
Wiesław Kęcik, Sergiusz Kowalski (7-14.05. 1980), Marian Gołębiewski, 
Tadeusz Zachara (7-12.05.1980), Jerzy Brykczyński (7-11.05.1980), 
Wiesław Parchimowicz (8-17.05.1980), Lesław Maleszka, Aleksandra 
Sarata (9-17.05.1980), Tomasz Burek, Jan Karandziej, Bronisław 
Wildstein (10-17.05. 1980), ks. Tadeusz Stokowski, Mieczysław Majdzik 
(11-17.05. 1980), Ryszard Łagodziński, Tibor Pakh, Janusz Przewłocki 
(13-17.05.1980). W czasie trwania głodówki zwolniono z więzienia 
Mirosława Chojeckiego. Protest zakończył się 17 maja 1980 r. 

Data:  1980 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 10x14,8 cm; oryginał; zdjęcie 
 

 
 

 
 



53 
 

Sygnatura:   Sygnatura 14, strony 1, 2  
Tytuł:   Głodówka 1986 – zdjęcie uczestniczek głodówki z ks. Leonem 

Kantorskim i Bohdanem Skaradzińskim.  
Tło historyczne: Między 16 i 23 marca 1986 roku w kościele św. Krzysztofa w Podkowie 

Leśnej grupa kobiet głodowała w proteście przeciw więzieniu i 
represjonowaniu członków ruchu „Wolność i Pokój” oraz w intencji 
uwolnienia dwóch działaczy ruchu – Jacka Czaputowicza i Piotra 
Niemczyka. 

Data:  1986 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 13x18 cm; oryginał; zdjęcie 
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Sygnatura:   Sygnatura 55, strona 1 
Tytuł:   Wilno – Katyń. Pielgrzymka zorganizowana przez Parafialny Komitet 

Pomocy Bliźniemu w dniach 6 – 10 kwietnia 1989. Plakat. 
Tło historyczne: W kwietniu 1989 roku  odbyła się  pielgrzymka podkowian do Katynia i 

Wilna. Zorganizował ją z inicjatywy prezesa Wiesława Matejczuka 
Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu. Dwa orbisowskie autokary 
wyjechały z Podkowy Leśnej 6 kwietnia 1989 roku. Pierwszym celem 
wyprawy był Katyń. W pielgrzymce brały udział m. in. trzy osoby, których 
ojcowie tam zginęli. Na katyńskim cmentarzu ks. Leon Kantorski i ks. 
Zbigniew Łuczak odprawili Mszę Świętą. Dzień później pielgrzymi byli w 
Wilnie, gdzie księża odprawili Mszę Świętą w Ostrej Bramie, a potem w 
Kownie. W drodze powrotnej z Katynia i Wilna zrodził się pomysł budowy 
w kościelnym ogrodzie pomnika – Kalwarii Polskiej. Tworzy go 14 głazów 
symbolizujących dramatyczne wydarzenia z historii Polski. Pomnik 
zaprojektował Jerzy Kalina. Ziemia z katyńskiego lasu, przywieziona do 
kraju, została złożona, razem z ziemią z Monte Cassino i z lwowskiego 
cmentarza Orląt Polskich pod krzyżem stanowiącym centralny punkt 
pomnika.  

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,7x42 cm; oryginał; plakat język: polski 
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Sygnatura:   Sygnatura 55, strona 78  
Tytuł:   Wilno – Katyń. Pielgrzymka zorganizowana przez Parafialny Komitet 

Pomocy Bliźniemu w dniach 6 – 10 kwietnia 1989. Zdjęcie ks. Leona 
Kantorskiego i Wiesława Matejczuka z uczestnikami pielgrzymki w lesie 
katyńskim. 

Tło historyczne: W kwietniu 1989 roku  odbyła się  pielgrzymka podkowian do Katynia i 
Wilna. Zorganizował ją z inicjatywy prezesa Wiesława Matejczuka 
Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu. Dwa orbisowskie autokary 
wyjechały z Podkowy Leśnej 6 kwietnia 1989 roku. Pierwszym celem 
wyprawy był Katyń. W pielgrzymce brały udział m. in. trzy osoby, których 
ojcowie tam zginęli. Na katyńskim cmentarzu ks. Leon Kantorski i ks. 
Zbigniew Łuczak odprawili Mszę Świętą. Dzień później pielgrzymi byli w 
Wilnie, gdzie księża odprawili Mszę Świętą w Ostrej Bramie, a potem w 
Kownie. W drodze powrotnej z Katynia i Wilna zrodził się pomysł budowy 
w kościelnym ogrodzie pomnika – Kalwarii Polskiej. Tworzy go 14 głazów 
symbolizujących dramatyczne wydarzenia z historii Polski. Pomnik 
zaprojektował Jerzy Kalina. Ziemia z katyńskiego lasu, przywieziona do 
kraju, została złożona, razem z ziemią z Monte Cassino i z lwowskiego 
cmentarza Orląt Polskich pod krzyżem stanowiącym centralny punkt 
pomnika.  

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 8,8x12,9 cm; oryginał; zdjęcie  
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Sygnatura:  Sygnatura 55, strony 206 - 207  
Tytuł:   Wilno – Katyń. Pielgrzymka zorganizowana przez Parafialny Komitet 

Pomocy Bliźniemu w dniach 6 – 10 kwietnia 1989. Zdjęcie ze złożenia 
kwiatów pod krzyżem katyńskim stanowiącym część pomnika „Kalwaria 
Polska”.  

Tło historyczne: W kwietniu 1989 roku  odbyła się  pielgrzymka podkowian do Katynia i 
Wilna. Zorganizował ją z inicjatywy prezesa Wiesława Matejczuka 
Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu. Dwa orbisowskie autokary 
wyjechały z Podkowy Leśnej 6 kwietnia 1989 roku. Pierwszym celem 
wyprawy był Katyń. W pielgrzymce brały udział m. in. trzy osoby, których 
ojcowie tam zginęli. Na katyńskim cmentarzu ks. Leon Kantorski i ks. 
Zbigniew Łuczak odprawili Mszę Świętą. Dzień później pielgrzymi byli w 
Wilnie, gdzie księża odprawili Mszę Świętą w Ostrej Bramie, a potem w 
Kownie. W drodze powrotnej z Katynia i Wilna zrodził się pomysł budowy 
w kościelnym ogrodzie pomnika – Kalwarii Polskiej. Tworzy go 14 głazów 
symbolizujących dramatyczne wydarzenia z historii Polski. Pomnik 
zaprojektował Jerzy Kalina. Ziemia z katyńskiego lasu, przywieziona do 
kraju, została złożona, razem z ziemią z Monte Cassino i z lwowskiego 
cmentarza Orląt Polskich pod krzyżem stanowiącym centralny punkt 
pomnika.  

Data:    1989 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 8,8x12,9 cm; oryginał; zdjęcie  
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Sygnatura:   Sygnatura 16, strona 70 
Tytuł:   Prośba o wygłoszenie homilii w kościele św. Stanisława Kostki w 

Warszawie w dn. 19.03.1985 r., skierowana w imieniu Zespołu 
Duszpasterskiego przez proboszcza parafii św. Stanisława, ks. Teofila 
Boguckiego. 

Tło historyczne: Po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.1984) Prymas 
Polski Józef Glemp powołał Zespół Duszpasterski do organizowania 
liturgii i nabożeństw w kościele św. Stanisława Kostki, gdzie pochowany 
jest ks. Jerzy. 

Data:    1985 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 21x14,8 cm; kopia; rkps; język: polski 
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Sygnatura:  Sygnatura 19, strona 76  
Tytuł:   „Bohaterskiemu Kapłanowi Leonowi Kantorskiemu z uznaniem za 

piękną postawę Polaka – Teofil Bogucki. 19 III 1986” – dedykacja na 
stronie tytułowej wydawnictwa „Moja Polska rozmodlona. Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko” (wyd. Kościół św. Stanisława, Warszawa 1985).  

Tło historyczne: W rok po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.1984) 
opublikowano (1985) tom zawierający teksty ks. Jerzego i poświęcone 
jego pamięci. Dedykacja ks. Teofila Boguckiego dla ks. Leona 
Kantorskiego nosi datę 19.03.1986, 

Data:    1986 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 20,2x14,3 cm; oryginał; druk; język: polski 
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Sygnatura:  Sygnatura 6, strony 34-36 
Tytuł:   Koperta listu do ks. Leona Kantorskiego, nadanego przez Piotra 

Mitznera z obozu dla internowanych Warszawa–Białołęka, ul. Ciupagi 1, 
barak 1, cela 1.  

Tło historyczne:  W stanie wojennym ksiądz Leon Kantorski utrzymywał kontakty z 
wieloma internowanymi i uwięzionymi, między innymi z Piotrem 
Mitznerem, mieszkańcem Podkowy Leśnej osadzonym w Białołęce.  

Data:    1982 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 11,5x16,3 cm; oryginał; rkps, druk; język: polski 
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