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Wstęp

Po II wojnie światow ej sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich było, obok Jasnej Góry, 
jednym z największych ośrodków pątniczych w Polsce. Usytuowane na Górnym Śląsku, w naj-
bardziej uprzemysłowionym regionie kraju, dwa razy w roku było miejscem stanowych pielgrzy-
mek gromadzących wielotysięczne rzesze pątników. Zgromadzenia te stanowiły niemożliwy do 
zaakceptowania dysonans wobec strategicznej roli gospodarczej i polityczno-ideologicznej, jaką 
mieszkającej tutaj społeczności wyznaczyła i narzuciła komunistyczna władza. Dlatego w latach 
1947–1989 lokalny aparat partyjno-państwowy prowadził systematyczną politykę ograniczania 
i utrudniania stanowych zgromadzeń piekarskich. Szczególna rola w tych działaniach przypadała 
organom bezpieczeństwa państwa, co znalazło odzwierciedlenie w zachowanej dokumentacji, 
a co autorka starała się prześledzić i przeanalizować w pracy.

Wyjaśnienia wymaga wybór tak specyficznej i mogłoby się wydawać lokalnej formy praktyk 
religijnych w porównaniu z różnorodnością i masowością innych rodzajów zgromadzeń religijnych 
jako punktu wyjścia do badań nad działaniami organów bezpieczeństwa państwa na Górnym 
Śląsku w okresie Polski powojennej. W pierwszej kolejności o dokonanym wyborze zadecydował 
fenomen religijny, kulturowy, społeczny, socjologiczny i … polityczny, jakim w powszechnej opi-
nii były te zgromadzenia stanowe, zwłaszcza pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. W badanym 
przedziale czasowym 1947–1989 z początkowo lokalnych uroczystości diecezjalnych z nielicznym 
udziałem wiernych z ościennych diecezji, pod koniec lat siedemdziesiątych zjazdy piekarskie stały 
się uroczystościami międzydiecezjalnymi, a w latach osiemdziesiątych gromadziły ludzi pracy 
z całej Polski i przerodziły się w ogólnopolskie pielgrzymki świata pracy. Licznie uczestniczyli 
w nich przedstawiciele różnych diecezji, goście zagraniczni oraz członkowie episkopatu z pry-
masem Wyszyńskim, a zwłaszcza z kardynałem Karolem Wojtyłą na czele. 

Przedmiotem badań w niniejszej pracy są działania aparatu bezpieczeństwa wobec piel-
grzymek stanowych organizowanych w sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich w latach 
1947–1989. Skupienie uwagi na komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, który stanowił 
jedynie jedno z ogniw systemowego zwalczania Kościoła rzymskokatolickiego, jest wyborem ce-
lowym. Spośród aparatu partyjnego, administracji państwowej i aparatu bezpieczeństwa najmniej 
znane i zbadane są tajne działania wobec ruchu pielgrzymkowego policji politycznej. Analiza 
jej wieloaspektowych przedsięwzięć w rozległym przedziale czasowym 1947–1989 wydaje się 
optymalnym polem badawczym pod względem tematycznym i chronologicznym. 

Podstawę badań w niniejszej dysertacji stanowią bogate i nieznane dotąd źródła historyczne, 
dlatego w pracy zastosowano przede wszystkim metodę indukcyjną – wyprowadzania twierdzeń 
ogólnych z większej ilości faktów jednostkowych, ale także wykorzystano analizę porównaw-
czą czy analizę statystyczną dotyczącą zdarzeń masowych. Celem autorki było przedstawienie 
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kompleksowych działań lokalnego aparatu bezpieczeństwa wobec piekarskich zgromadzeń sta-
nowych, a przez to ustalenie jego kompetencji, podstawowych metod stosowanych do realizacji 
określonych zadań wobec organizatorów i uczestników, a także stopnia skuteczności w osiąganiu 
wyznaczonych celów. Jest rzeczą istotną opisanie zmieniających się struktur policji politycznej, 
a także liczebności funkcjonariuszy i ich wyposażenia w trakcie nadzorowania przebiegu uro-
czystości. 

Na pojęcie „piekarskich pielgrzymek stanowych” składają się dwa rodzaje zgromadzeń 
diecezjalnych zróżnicowanych w nazwie ze względu na płeć jej uczestników: są to pielgrzymki 
mężczyzn i młodzieńców oraz pielgrzymki kobiet i dziewcząt. Podział ten wraz z pierwszymi 
zjazdami w 1947 r. wprowadzili ich kościelni organizatorzy zabiegający o zachowanie tej od-
rębności w całym okresie powojennym. Jeśli w przypadku zgromadzeń sierpniowych znaczenie 
„stanowości” odpowiadało treściom podejmowanym w czasie uroczystości, to w przypadku 
zgromadzeń majowych zarówno ze strony organizatorów, jak i uczestników pojęcie „stanu” 
funkcjonowało w znacznie szerszym rozumieniu – odnosiło się bardziej do mężczyzn jako do 
przedstawicieli świata pracy, określonych zawodów, zwłaszcza zatrudnionych w przemyśle cięż-
kim – górników i hutników. 

W historii stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich, a w ślad za tym i w ni-
niejszej publikacji, pojęcie „pielgrzymka stanowa” jest używane jako określenie uroczystości 
stanowej na kalwarii piekarskiej, jak również jako nazwa odnosząca się do zorganizowanych grup 
pielgrzymów udających się na te uroczystości.

Cezurę początkową w pracy wyznacza rok 1947, powszechnie uznany za moment rozpoczę-
cia powojennej tradycji męskich i kobiecych zjazdów stanowych do piekarskiego sanktuarium. 
Data końcowa wynika z przemian ustrojowych, jakie nastąpiły w Polsce w 1989 r. i nowych 
uregulowań administracyjno-prawnych kwestii zgromadzeń religijnych. W odniesieniu do 
aparatu bezpieczeństwa wiąże się ona z głęboką reorganizacją, jaka w jego strukturach nastą-
piła 1 listopada 1989 r., co ostatecznie zakończyło się rozwiązaniem Służby Bezpieczeństwa1. 
W powojennej historii stanowych pielgrzymek piekarskich należy wyodrębnić lata 1953–1956, 
ponieważ w tym czasie w przyjętej przez organizatorów formule pielgrzymki stanowe nie odbyły 
się, chociaż wikariusz kapitulny ks. Jan Piskorz podjął próby reaktywowania męskich zjazdów 
stanowych. Bezpośrednią przyczyną tej sytuacji było usunięcie na cztery lata (1952–1956) przez 
władze komunistyczne z diecezji katowickiej biskupów: Stanisława Adamskiego, Juliusza Bieńka 
i Herberta Bednorza2. Z tego też względu historia tych zgromadzeń masowych w analizowanym 
okresie obejmuje de facto trzydzieści dziewięć lat, chociaż sanktuarium i inne uroczystości pie-
karskie były nieprzerwanie „pod stałym nadzorem” funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa3. 
W pracy celowo zachowano cezurę czasową 1947–1989.

1 P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990 [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3: 
1975–1990, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008, s. 20.
2 A. Grajewski, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, Katowice 2002.
3 Czasami w oficjalnych obchodach jubileuszy nie uwzględniano tej czteroletniej przerwy. Taka sytuacja miała miejsce 
w czasie pielgrzymki mężczyzn w 1986 r., kiedy bp Damian Zimoń zapowiedział, że pielgrzymi gromadzą się w Piekarach 
po raz czterdziesty. Słowo wstępne podczas majowej pielgrzymki świata pracy w 1986 r. [w:] D. Zimoń, Drogą Kościoła jest człowiek. 
Kościół katowicki wobec problemów społecznych w latach 1985–1995, Katowice 1995, s. 287.
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Podtrzymywanie tradycji pielgrzymowania do sanktuarium piekarskiego, a następnie rozsze-
rzanie tej formy kultu szczególnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., mimo 
zintensyfikowanych działań aparatu bezpieczeństwa, rodzi także pytanie o skuteczność obrony 
lokalnego Kościoła przed destrukcyjnymi działaniami ówczesnej policji politycznej, o postawy 
w tej walce organizatorów i samych uczestników tych zgromadzeń.

W niniejszej pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, dokumenty wytworzone przez lo-
kalne i centralne instancje władzy partyjno-państwowej oraz Kościół rzymskokatolicki, a także 
relacje zebrane wśród uczestników piekarskich pielgrzymek stanowych. 

Badacz podejmujący problematykę związaną z ośrodkiem pątniczym w Piekarach Śląskich 
w pierwszej kolejności styka się z bogatą literaturą dotyczącą jego wielowiekowej historii. W zde-
cydowanej większości składają się na nią prace odnoszące się do zagadnienia genezy sanktuarium 
i kultu maryjnego, opisu obrazu Matki Bożej Piekarskiej, architektury miejsca czy rozwoju ruchu 
pielgrzymkowego. Często osnową artykułów i opracowań jest postać piekarskiego proboszcza 
i budowniczego – ks. Alojzego Ficka, którego zasługi w stworzeniu z Piekar w XIX w. centrum 
religijnego i kulturalnego trudno przecenić4.

Spośród tej grupy publikacji ważnym wprowadzeniem w tematykę największego ośrodka 
maryjnego na Górnym Śląsku jest publikacja ks. Janusza Wycisły „Sanktuarium Matki Bożej 
w Piekarach Śląskich, t. 1, Formowanie się głównego ośrodka życia religijno-społecznego na 
Górnym Śląsku w XIX wieku”, wydana w Katowicach w 1991 r. Stanowi ona kompleksowe 
opracowanie genezy tego miejsca i jego znaczenia w XIX w.5 Szczególnie istotne dla autorki 
niniejszej pracy były opisy wydarzeń stanowiących pierwsze symptomy specyfiki piekarskiego 
kultu maryjnego i jego społecznego wymiaru. Należały do nich modlitwy o wstawiennictwo 
Maryi Piekarskiej w osiągnięciu sprawiedliwości społecznej, a także współpraca duchowieństwa 
z lokalną społecznością wiernych, która stała się zbiorowym fundatorem sakralnych obiektów 
w Piekarach Śląskich i wiernym wyznawcą kultu maryjnego. 

Dla problematyki dysertacji istotne były także opracowania dotyczące początków tradycji 
pielgrzymkowych, w tym genezy przedwojennych pielgrzymek stanowych, wśród których często 
kryterium „stanu” odnosiło się do określonej grupy zawodowej. Zagadnienie to przede wszystkim 
przedstawili w swoich pracach ks. Jerzy Myszor i ks. Jan Górecki6. 

4 600-letni jubileusz kościoła ku czci Najświętszej Maryi Panny w Niem. Piekarach 1303–1903, Bytom, 1903; T. Dobrowol-
ski, E. Szramek, Obraz Matki Boskiej Piekarskiej w Opolu na tle gotyckich wizerunków podobnego typu, „Roczniki Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku” 1938, r; E. A. Potempa, 100 lat Kalwarii w Piekarach Śl., Katowice 1996; R. Rak, Ks. Jan 
Alojzy Fiecek, wielki duszpasterz XIX wieku (1790–1862), „Homo Dei” 1962, nr 3, s. 198–205; C. Sputek, I. Sroka, Ks. Jan 
Alojzy Ficek – inicjator akcji trzeźwościowej na Górnym Śląsku [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku. Działalność 
religijno-społeczna ks. Jana A. Ficka i rola Piekar jako centrum katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku, red. 
J. Wycisło, Katowice 1992, s. 82–95; ibidem, A. Kowalska, Ks. Jan Alojzy Ficek jako inspirator polskiego życia kulturalnego na 
Śląsku, s. 108–116; ibidem, R. Rak, Charyzmat ks. Jana Alojzego Ficka, s. 117–128; ibidem, J. Wycisło, Piekary jako centrum 
katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku, s. 146–160.
5 J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. t. 1, Formowanie się głównego ośrodka życia religijno-społecznego na 
Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 1991.
6 J. Pawlik, Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej, „Nasza Przeszłość” 1975, t. XLIV, s. 160; J. Myszor, 
Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX w., ŚSHT 1982, t. XV, s. 151–169; J. Pawlik, Przewodnik piekarski, Kato-
wice 1985, s. 41–42; J. Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821–1914, Katowice 1991; J. Górecki, 
Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869–1914, Katowice 1994; J. Górecki, Pielgrzymka ślubowana z Tarnowskich Gór 
do Piekar, Katowice 1997; J. Pawlik, W. Nieszporek, Piekary Śląskie. Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. 
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Powojenny okres rozwoju piekarskiego ośrodka pątniczego i stanowych pielgrzymek mężczyzn 
i młodzieńców oraz pielgrzymek kobiet i dziewcząt doczekał się licznych opracowań w formie 
artykułów naukowych, prac magisterskich czy doktorskich. Również w tym przypadku autorzy 
skupiali się głównie na warstwie historycznej i ujęciu monograficznym wybranych zagadnień7. 
Problem przeciwdziałania stanowym zgromadzeniom piekarskim przez aparat partyjno-pań-
stwowy stanowi w tych publikacjach zasadniczo zagadnienie poboczne, a w przypadku działań 
aparatu bezpieczeństwa przyczynkowy. Obiektywnym uzasadnieniem dla tej sytuacji badawczej 
był przede wszystkim brak dostępu do źródeł wytworzonych przez policję polityczną, dlatego me-
chanizmy przeciwdziałania piekarskim pielgrzymkom nie były wówczas przedmiotem szerszych 
badań naukowych. W publikacjach sprzed 1989 r. informacje o działaniach policji politycznej 
oparte były jedynie na nielicznych materiałach pochodzących z archiwów kościelnych lub na 
relacjach osób, które ich doświadczyły lub zaobserwowały. 

Przemiany ustrojowe 1989 r. otwarły przed badaczami perspektywę badań naukowych pro-
wadzonych w dotychczas niedostępnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych umożli-
wiających podejmowanie „przemilczanych” tematów. W historii diecezji katowickiej dramatyczne 
wydarzenia związane z wygnaniem z diecezji biskupów katowickich stały się tematem publikacji 
Andrzeja Grajewskiego Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich. Autor poruszył 
w niej również problem zwalczania przez władze partyjno-państwowe pielgrzymek stanowych 
organizowanych w latach 1947–1952. W drugim i trzecim wydaniu książki wykorzystał nie-
które źródła archiwalne wytworzone przez aparat bezpieczeństwa8. Podobnie Ryszard Terlecki 
w opublikowanym w 2003 r. artykule poświęconym piekarskiej pielgrzymce mężczyzn z 1964 r. 
sięgnął do materiałów zdeponowanych w archiwum IPN9. Po raz kolejny temat pielgrzymek 
stanowych Andrzej Grajewski podjął w roku 2005 w publikacji Sanktuarium piekarskie w czasach 
stalinowskich. Próba opisu, rozszerzając zakres chronologiczny do roku 195610. W ostatnim czasie 
problem ograniczania kultu publicznego z uwzględnieniem piekarskich pielgrzymek stanowych 

Przewodnik, Wrocław 2000; J. Górecki, Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne 
pielgrzymowania do Piekar Śląskich, Katowice 2008.
7 M.in. A. Pudlik, Pielgrzymka mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich, Kraków 1977, mps pracy magisterskiej; J. Przybyła, 
Kardynała Karola Wojtyły nauczanie o pracy ludzkiej w Piekarach Śl., Katowice 1984, mps pracy magisterskiej; J. Sopot, Piel-
grzymki stanowe mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śl., Katowice 1989, mps pracy magisterskiej; 
M. Rabstein, Rozwój ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śl. po II wojnie światowej, 
Katowice 1992, mps pracy magisterskiej; E. Janik, Dawne i współczesne pielgrzymki piekarskie, Katowice 1996, mps pracy 
dyplomowej; S. Tomik, Piekary Śląskie jako ośrodek kultu religijnego, Wrocław 1996, mps pracy magisterskiej,; K. Tryba, 
Znaczenie pielgrzymek mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich w kształtowaniu ich świadomości i postaw religijnych w czasach PRL 
(1967–1985), Katowice 2000, mps pracy magisterskiej; T. Dębek, Funkcjonowanie sanktuarium maryjnego w Piekarach Śl. 
w latach 1944–1956, Katowice 2001, mps pracy magisterskiej; J. Przybyła, „Praca” w kazaniach piekarskich kardynała Ka-
rola Wojtyły, SSHT 1983, t. XVI, s. 23–41; R. Rak, Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu 
górnośląskiego, SSHT 1984, t. XVII s. 101–107; M. Łuczak, Funkcje społeczne kultu religijnego. Socjologiczne studium pielgrzymki 
stanowej mężczyzn do Piekar Śląskich, Katowice 2001; idem, Postawy religijne pielgrzymów. Na podstawie badań socjologicznych 
przeprowadzonych wśród uczestników pielgrzymki stanowej do Piekar Śląskich w 2000 r. [w:] Studia Piekarskie 1, red. M. Łuczak, 
Katowice – Piekary Śląskie 2005. k. 119–160.
8 A. Grajewski, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, [Wydanie trzecie, rozszerzone o dokumenty z archiwum 
Instytut Pamięci Narodowej], Katowice 2002, s. 7–9.
9 R. Terlecki, Niech żyje papież. Piekary Śląskie 1964 [w:] Kościół w godzinie próby 1945–1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, 
Kraków 2003, Zeszyt czerwony, s. 71–82.
10 A. Grajewski, Sanktuarium piekarskie w czasach stalinowskich. Próba opisu [w:] Studia Piekarskie 1, red. M. Łuczak, Kato-
wice–Piekary Śl. 2005, k. 81– 94.
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znalazł syntetyczne ujęcie w książce oraz w artykule autorstwa Łucji Marek11. Natomiast niektó-
re zagadnienia związane z przeciwdziałaniem ruchowi pątniczemu, w tym przypadku głównie 
w odniesieniu do Jasnej Góry, można odnaleźć w wydanym w 2009 r. wyborze dokumentów pod 
tytułem Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945–1989. Wybór dokumentów12. Wymienione powy-
żej publikacje jedynie wycinkowo sygnalizują złożone i wieloletnie problemy przeciwdziałania 
stanowym pielgrzymkom piekarskim prowadzonym przez aparat bezpieczeństwa.

Do odrębnego, szczególnego rodzaju publikacji, które zarazem posiadają walory materiałów 
źródłowych, należą prace dyplomowe napisane w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Legiono-
wie. Autorzy, funkcjonariusze SB w województwie katowickim, korzystali przy ich pisaniu z oso-
bistych doświadczeń, a także z tajnych materiałów wytworzonych w czasie działań operacyjnych 
wobec piekarskich zgromadzeń. Zygmunt Pabiasz13 przygotował w 1975 r. pracę zatytułowaną 
Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich instrumentem społeczno-politycznego oddziaływania hierarchii 
kleru katolickiego na społeczeństwo Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego14, natomiast w 1987 r. sier-
żant podchorąży Marian Chwedczuk oraz sierżant podchorąży Andrzej Filipek15 napisali pracę 
pod tytułem Zagrożenia związane z funkcjonowaniem sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. 
Przeciwdziałania operacyjne realizowane w latach 1983–198616. Powyższe prace zawierają mniej lub 
bardziej udaną ideologiczną wykładnię argumentacji i interpretacji piekarskich pielgrzymek sta-
nowych w kontekście działań politycznych i antypaństwowych. Natomiast niewątpliwą wartość 
uzupełniającą posiadają umieszczone w tych pracach dane statystyczne, które nie zachowały się 
w aktualnie dostępnym materiale archiwalnym. 

Fundament materiału źródłowego pracy stanowią dokumenty wytworzone przez aparat 
bezpieczeństwa zdeponowane w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Najbardziej obszerny ich zasób znajduje się w Oddzia-
łowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Katowicach w zespole Wojewódzki 

11 Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego 
w latach 1956–1970, Katowice 2009; eadem, Piekary w PRL [w:] 350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Tu przeszłość 
łączy się z przyszłością, red. W. Kania, M. Łuczak, Katowice–Piekary Śl. 2010, s. 57–69.
12 Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945–1989. Wybór dokumentów, wstęp i red. W. P. Wlaźlak, A. Sznajder, wybór i oprac. 
W. P. Wlaźlak, A. Sznajder, A. Brzezina, S. Maślikowski, Katowice 2009.
13 W latach 1970–1972 zatrudniony w Referacie ds. SB w Tarnowskich Górach, gdzie m.in. uczestniczył w „zabezpieczaniu” 
pielgrzymek piekarskich, od sierpnia 1975 w Wydziale II KW MO w Katowicach, gdzie od stycznia 1977 „zabezpieczał” 
dziennikarzy zachodnich agencji prasowych, a od września 1979 zastępca naczelnika Wydziału „B”. Na własną prośbę 
zwolnił się ze służby w SB w1989, zob. szerzej Pabiasz Zygmunt, oprac. K. Banaś [w:] Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada 
stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. Du-
biański, A. Dziuba i A. Dziurok, Katowice 2009, s. 376–377.
14 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich instrumentem społeczno-politycznego 
oddziaływania hierarchii kleru katolickiego na społeczeństwo Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Legionowo 1975, kopia pracy 
dyplomowej Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie (dalej: WSO MSW im. F. Dzierżyń-
skiego w Legionowie).
15 Do WSO w Legionowie zostali oddelegowani w 1984: Chwedczuk jako inspektor grupy IV SB w Jastrzębiu, natomiast 
Filipek jako inspektor grupy V SB w Jaworznie. Od 1 VII 1987 obaj pracowali na stanowisku inspektorów grupy III SB 
RUSW w Wodzisławiu Śląskim, natomiast z dniem 1 I 1989 Chwedczuk przeszedł do grupy IV SB tej samej jednostki. 
AIPN Ka, Karta ewidencyjna funkcjonariusza Chwedczuk Marian s. Eugeniusza; ibidem, Karta ewidencyjna funkcjonariusza 
Filipek Andrzej s. Mieczysława (wyciąg).
16 AIPN, WSO MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 001708/3040, M. Chwedczuk, A. Filipek, Zagrożenia związane 
z funkcjonowaniem sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. Przeciwdziałania operacyjne realizowane w latach 1983–1986, 
Legionowo 1987.
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Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Pierwszorzędne znaczenie posiadają dokumenty 
bezpośrednio podejmujące problem piekarskich pielgrzymek stanowych, które znajdują się 
w materiałach administracyjnych (sygn. 056, sygn. 085) i operacyjnych (sygn. 07, sygn. 030). 
Spośród nich największe znaczenie należy przypisywać tzw. sprawom obiektowym zakładanym 
„na piekarskie pielgrzymki stanowe”, ponieważ gromadzono w nich komplet materiałów pozwa-
lających szczegółowo prześledzić obowiązujące procedury, rodzaje wytwarzanej dokumentacji, 
informacje dotyczące konkretnych planów działania, liczbę zaangażowanych funkcjonariuszy, 
sprzętu czy roli tajnych współpracowników (tzw. sił i środków). W poszytych i opatrzonych 
kryptonimem teczkach zachowały się jedynie akta z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ale 
i w tym przypadku w zdekompletowanym stanie (np. z lat osiemdziesiątych tylko SO z 1980, 
1983 i 1986). Znaczącym uzupełnieniem są materiały zachowane w aktach administracyjnych 
Wydziału IV, w tym także przechowywana tam dokumentacja operacyjna. 

Istotne informacje dla problematyki dysertacji zawierały materiały źródłowe dotyczące 
osobowych źródeł informacji, akta personalne funkcjonariuszy i dokumentacja dotycząca orga-
nizacji struktur zajmujących się sprawami wyznaniowymi w aparacie bezpieczeństwa. Należy 
zaznaczyć, że policja polityczna zgromadziła również bogatą dokumentację wytworzoną przez 
instancje partyjne, administrację państwową i instytucje kościelne. W pracy wykorzystano wy-
selekcjonowane materiały z jednostek aktowych wytworzonych przez UB/SB i zgromadzonych 
w OBUiAD w Katowicach, chociaż kwerenda objęła znacznie szerszy ich zasób. Oprócz źródeł 
pisanych, w archiwach aparatu bezpieczeństwa przechowywano także materiały ikonograficzne 
(m.in. fotografie i krótkie filmy operacyjne, plakaty pielgrzymkowe). Jako uzupełnienie zbio-
ru katowickiego wykorzystano niektóre dokumenty zachowane w materiałach Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych zgromadzone w archiwum IPN w Warszawie. Kwerenda w innych oddziałach 
IPN nie przyniosła oczekiwanego efektu, poza kilkoma dokumentami z OBUiAD w Szczecinie. 

Druga grupa źródeł została wytworzona przez aparat partyjny i administrację państwową 
i jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Katowicach oraz w Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie. Część z nich została opublikowana i w tej formie została wykorzystana w pracy. 

Istotne uzupełnienie, a także formę weryfikacji dla wymienionych materiałów źródłowych 
proweniencji partyjno-państwowej stanowią archiwalia kościelne. W Archiwum Archidiece-
zjalnym w Katowicach materiały na temat piekarskich pielgrzymek stanowych zachowały się 
w aktach dotyczących rozmów strony kościelnej z władzami, zakazów organizacji pielgrzymek 
oraz w jednostkach aktowych zawierających materiały kościelne na temat piekarskich zjazdów. 

Cenny materiał dokumentacyjny znajduje się w archiwum parafii Imienia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Na pierwszym miejscu należy wymienić kroniki 
parafialne ze szczegółowym opisem przebiegu prawie wszystkich uroczystości stanowych i ko-
mentarzami kronikarzy oraz rozproszone, pojedyncze dokumenty ukazujące problemy w rela-
cjach pomiędzy sanktuarium a lokalnym aparatem władzy. 

Represyjna polityka władz partyjno-państwowych wobec organizatorów i uczestników zgro-
madzeń piekarskich stała się prawdopodobnie głównym powodem braków w kościelnej doku-
mentacji, które dotyczą szczegółów uroczystości stanowych, a wśród nich przykładowo: danych 
personalnych osób świeckich przemawiających w imieniu pątników, składu delegacji czy danych 
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personalnych osób zatrzymanych i później skazanych za wykroczenia wobec obowiązującego pra-
wa. Równocześnie w materiałach aparatu bezpieczeństwa zjawiskiem nierzadkim są nieścisłości 
dotyczące tych zagadnień. Dlatego autorka pracy, na ile było to możliwe, starała się zweryfikować 
dane personalne wymienianych z nazwiska osób i przebieg wydarzeń, których byli uczestnikami. 
W przypadku dwóch nieżyjących już sióstr zakonnych skorzystała z informacji przechowywanych 
w archiwach zgromadzeń. 

W publikacji wykorzystano także rozmowy, relacje i notacje z następującymi uczestnikami 
tamtych wydarzeń: ks. Stefan Czermiński, ks. Bernard Czernecki, ks. prof. Jan Górecki, Ro-
man Hula, Wanda M., Herbert Rennert, Bożena Słupska-Kartaczowska, Tadeusz Smagacz, 
Jan Swoboda, Władysław Szopa, Helena Szołtysik oraz Ludwik Wanot. Kryterium typowania 
respondentów była przede wszystkim możliwość zaświadczenia przez nich o zdarzeniach nie 
odnotowanych w zachowanej dokumentacji archiwalnej, a także potwierdzenia niektórych wyda-
rzeń i metod stosowanych przez aparat władzy wobec uczestników piekarskich zjazdów. Należy 
jednak zaznaczyć, że w przypadku osób świeckich autorka spotykała się nierzadko z odmową 
udzielenia informacji.

W pracy przyjęto układ problemowo-chronologiczny, co pozwoliło na ukazanie wieloaspek-
towych działań organów bezpieczeństwa wobec piekarskich zgromadzeń stanowych. Były one 
prowadzone w obiegu wewnętrznym – w obrębie samych struktur policji politycznej, ale także 
w relacjach zewnętrznych – z jednej strony wobec organizatorów i uczestników piekarskich 
pielgrzymek, z drugiej – wynikały z relacji z instancjami partyjnymi i administracją państwową. 
Procesy te przebiegały równolegle i wzajemnie się przenikały. Nie ograniczały się one jedynie do 
kontroli przebiegu samej uroczystości, ale uruchamiały mechanizm wielorakich przedsięwzięć 
prowadzonych także przed pielgrzymką i po jej zakończeniu. Proponowany układ pracy pozwala 
na przedstawienie zmienności pewnych procesów zachodzących w dość rozległym przedziale 
czasowym 1947–1989: kilkakrotnych reorganizacji struktur policji politycznej i zmian pracy 
operacyjno-organizacyjnej czy rozszerzenia zasięgu pielgrzymek piekarskich z uroczystości die-
cezjalnych w międzydiecezjalne, a potem ogólnopolskie z udziałem gości zagranicznych. 

Dla zrozumienia specyfiki stanowego ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium maryjnym 
w Piekarach Śląskich w latach 1947–1989 koniecznym warunkiem jest poznanie genezy tego 
miejsca sakralnego i początków kultu maryjnego, a także okoliczności rozwoju ruchu pielgrzym-
kowego, w tym powojennego fenomenu pielgrzymowania stanowego, które w znacznym stopniu 
zadecydowało o jego genius loci. Tym problemom w ujęciu syntetycznym został poświęcony roz-
dział pierwszy. Powojenna historia pielgrzymek stanowych została ograniczona do najważniej-
szych wydarzeń, ponieważ kolejne rozdziały pracy zawierają informacje w sposób szczegółowy 
uzupełniające ten obraz. Ważne w historii sanktuarium i diecezji katowickiej spotkanie Jana 
Pawła II z mieszkańcami Górnego Śląska na Muchowcu 20 czerwca 1983 r. zostało jedynie 
zasygnalizowane, ponieważ nie wpisuje się w formułę pielgrzymki stanowej, a więc i zakresu 
tematycznego pracy. Natomiast w rozdziale pierwszym przedstawiono powojenne relacje sank-
tuarium piekarskiego z Jasną Górą – najważniejszym sanktuarium maryjnym w Polsce. Bliskie 
położenie geograficzne obydwu miejsc pątniczych, okresy rywalizacji, odrębność historyczna a za-
razem wspólna przynależność do województwa katowickiego w latach 1950–1975 i analogiczne 
doświadczanie represyjnej polityki lokalnych władz wobec ruchu pielgrzymkowego, a także długa 
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nieobecność społeczności wiernych z diecezji częstochowskiej w sanktuarium piekarskim – to 
główne przyczyny wprowadzenia problemu relacji pomiędzy tymi ośrodkami do rozdziału pierw-
szego. Informacje o innych miejscach pątniczych w regionie występują w pracy jedynie w formie 
przyczynkowej dla szerszego zilustrowania pewnych zjawisk obecnych w Piekarach Śląskich.

Rozdział drugi służy przedstawieniu szerszego kontekstu dla piekarskich pielgrzymek stano-
wych – polityki wyznaniowej aparatu władzy wobec ruchu pielgrzymkowego w powojennej Pol-
sce. Systemowe działania władz partyjno-państwowych zmierzały do jego ograniczenia, podobnie 
jak i innych form kultu publicznego. Dla omówienia problemu przyjęto zasadę szczegółowej 
analizy kilku ważnych dla ruchu pielgrzymkowego płaszczyzn tematycznych: regulacji prawno-
-administracyjnych w sprawie zgromadzeń publicznych, ograniczania przestrzeni kultu publicz-
nego oraz organizacji państwowych uroczystości i świeckich imprez (kulturalno-rozrywkowych, 
sportowych czy turystycznych) już w samym założeniu pozostających w kontrze wobec kościel-
nych uroczystości pielgrzymkowych. Szczególną uwagę zwrócono w tym rozdziale na analizę 
zmian, jakie, oprócz ustaw, wprowadzały dekrety, rozporządzenia oraz okólniki systematycznie 
i na wielorakie sposoby ograniczające i odbierające ludziom wierzącym prawo do gromadzenia 
się i pielgrzymowania. Uwidoczniły one rolę, jaką w walce z ruchem pielgrzymkowym pełnił 
aparat partyjny, administracja państwowa i aparat bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniem badaw-
czym posłużono się głównie przykładami z regionu i diecezji katowickiej, chociaż z niektórych 
okresów materiały źródłowe zachowały się fragmentarycznie (zwłaszcza z lat czterdziestych, 
pięćdziesiątych i osiemdziesiątych). 

Prowadzenie badań nad aparatem bezpieczeństwa nie jest możliwe bez wiedzy na temat jego 
struktur, obsady personalnej czy kompetencji. Dlatego w rozdziale trzecim zostały przedstawione 
lokalne struktury aparatu bezpieczeństwa do spraw wyznaniowych w latach 1945–1989. Kon-
strukcja rozdziału służy przejrzystemu przedstawieniu dość zawiłych i kilkukrotnych reorganizacji 
i zmian nazewnictwa w strukturach UB/SB, co w następnych częściach pracy pozwoliło stosować 
bardziej ogólne i skrótowe określenia wpływające na zachowanie płynności narracji. W rozdziale 
tym szczegółowo przedstawiono struktury zajmujące się sprawami wyznaniowymi na poziomie 
wojewódzkim, natomiast na poziomie terenowym (powiatowym/rejonowym) uwaga została sku-
piona na przykładzie jednostki Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / Powiatowego 
Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego / Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej 
w Tarnowskich Górach, której przez większość PRL terytorialnie podlegały Piekary Śląskie oraz 
KM MO/MUSW w Piekarach Śląskich, kiedy od 1983 r. w tej jednostce funkcjonowały struk-
tury SB. Obsadę stanowisk oraz charakterystykę sylwetek funkcjonariuszy UB/SB ograniczono 
do osób, które szczególnie aktywnie uczestniczyły w działaniach operacyjnych wobec zjazdów 
stanowych. Krótko zostały scharakteryzowane również inne wydziały zaangażowane w sprawie 
zjazdów piekarskich, natomiast w następnych rozdziałach zostały przedstawione liczne przykłady 
ich konkretnego działania. Przy pisaniu tego rozdziału wykorzystano własne badania prowadzone 
w tym zakresie (zwłaszcza dotyczące struktur organów bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim, 
obsady personalnej), a także publikacje, jakie ukazały się na ten temat17.

17 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997; 
idem, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000; 
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W rozdziale czwartym został omówiony schemat działania organów bezpieczeństwa wobec 
piekarskich zgromadzeń stanowych z uwzględnieniem trzech okresów czasowych: działań 
poprzedzających pielgrzymki, przedsięwzięć w dniu uroczystości i działań po zakończeniu uro-
czystości. Zdobywane z każdym rokiem doświadczenie ułatwiało funkcjonariuszom organów 
bezpieczeństwa wypracowanie określonych procedur wewnętrznych i schematu postępowania. 
Ze względu na brak materiału źródłowego analiza tego problemu była możliwa dopiero od lat 
sześćdziesiątych, a uporządkowana dokumentacja (niestety, niekompletna) zachowała się dopiero 
w sprawach obiektowych dotyczących pielgrzymek stanowych od lat siedemdziesiątych. W za-
łożeniu autorki ta część pracy służy usystematyzowaniu dostępnej wiedzy zawartej w różnych 
materiałach wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa.

Rozdziały piąty i szósty charakteryzują się dużym stopniem uszczegółowienia i podobnie jak 
rozdział czwarty oparte są głównie na bazie materiałów źródłowych. 

W rozdziale piątym zostały naświetlone podstawowe metody działania UB/SB wobec tych 
ogniw Kościoła katowickiego, które odpowiadały za organizację pielgrzymek stanowych: wobec 
kurii katowickiej, sanktuarium piekarskiego oraz parafii organizujących pielgrzymki. Nad-
rzędnym zadaniem było pokazanie na wybranych przykładach ewolucji – od jawnych metod 
represyjnych po manipulacyjne działanie nawet w okresie współpracy władz z Kościołem w za-
pewnieniu porządku publicznego w Piekarach Śląskich. Przedstawiciele tych środowisk byli 
zarazem uczestnikami wydarzeń, ale intensyfikacja wobec nich działań operacyjnych aparatu 
bezpieczeństwa kumulowała się przed i po pielgrzymce.

W rozdziale szóstym, objętościowo największym, przedstawiono szerokie spectrum przed-
sięwzięć wobec czterech głównych a zarazem różnych grup pątników obecnych na piekarskiej 
kalwarii. Tworzyli je: świeccy uczestnicy zgromadzeń, hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego 
w Polsce, goście zagraniczni oraz opozycja demokratyczna z lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych. Kwerendy prowadzone w innych oddziałach IPN w okresie niepełnego uporządkowania 
bazy źródłowej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, co pozostawia nadal otwartym, nie-
zwykle ciekawym problemem badawczym każdą z czterech części tego rozdziału. W przypadku 

Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978. 
Centrala, oprac. M. Piotrowski, Lublin 2000; P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć 
i Sprawiedliwość” 2003, nr 1, s. 51–107; idem, Przemiany w MSW w latach 1989–1990, „Biuletyn IPN” 2004, nr 4, s. 45–52; 
W. Dubiański, Rozmieszczenie placówek aparatu bezpieczeństwa w woj. śląskim/katowickim w latach 1945–1975, „Aparat Represji 
w Polsce Ludowej 1944–1989” 2005, nr 1, s. 62–70; B. Noszczak, Zakres działania i struktura Departamentu VI KdsBP, 
„Przegląd Powszechny” 2005, nr 4, s. 93–105; idem, Kryzys działalności Departamentu VI KdsBP przeciwko Kościołowi rzymsko-
katolickiemu w Polsce i próby jego przezwyciężenia (1954–1956), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 1 (7), s. 99–121; Aparat 
bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005; Aparat bezpieczeństwa w Polsce. 
Kadra kierownicza, t. 2: 1956–1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006; Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, 
t. 3: 1975–1990, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008; Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków 
wyznaniowych 1945–1989, wstęp, wybór i red. A. Dziurok, Warszawa 2004; Ł. Marek, „Wydział IV SB KW MO /WUSW 
w Katowicach (1962–1989). Struktura, kierownictwo, zakres działania „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2006, 
nr 1, s. 147–156; Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 
1945–1956, red. A. Dziurok i A. Dziuba, Katowice 2009; Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu 
bezpieczeństwa w województwie śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba i A. Dziurok, 
Katowice 2009; R. Ciupa, M. Komaniecka, Szpiegowski arsenał bezpieki. Obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji 
jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa PRL, Katowice–Kraków 2011.
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zagranicznych uczestników piekarskich zgromadzeń ważne znaczenie miałyby również kwerendy 
naukowe w archiwach zagranicznych. 

Integralną częścią pracy jest umieszczony na końcu Aneks. Zaprezentowane w nim mate-
riały ikonograficzne (poza współczesnymi mapami) zostały zgromadzone lub wytworzone przez 
katowicką policję polityczną. Stanowią one ważne źródło archiwalne ilustrujące zagadnienia 
omawiane w poszczególnych rozdziałach dysertacji. Autorka celowo ograniczyła je do skromnego, 
ale reprezentatywnego wyboru.

Przyjęta konstrukcja pracy w założeniu ma służyć wszechstronnemu prześledzeniu działań 
aparatu bezpieczeństwa wobec piekarskich pielgrzymek stanowych i stworzeniu całościowego 
(syntetycznego) ich obrazu.

Zakończenie pracy zawiera wnioski końcowe, do sformułowania których wykorzystano opi-
nie samych funkcjonariuszy SB zawarte w pracy dyplomowej Mariana Chwedczuka i Andrzeja 
Filipka. W roku 1987 wskazali oni na uchybienia proceduralne, zaniedbania personalne i za-
wodowe nie tylko Służby Bezpieczeństwa, ale również innych ogniw władzy odpowiedzialnych 
za zagadnienia wyznaniowe i przeciwdziałanie ruchowi pielgrzymkowemu. W zakończeniu 
autorka odniosła się również do aktualnej sytuacji kontynuowanego nieprzerwanie po 1989 r. 
stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich. Współczesne odwołania stanowią rodzaj 
post scriptum, które prowadzi do pewnych ogólnych wniosków dotyczących piekarskiego ruchu 
pątniczego w latach 1947–2012. 

Autorka jest świadoma, że niniejsza praca odzwierciedla obecny stan badań nad zagadnieniem 
działań aparatu bezpieczeństwa wobec piekarskich zgromadzeń stanowych i nie stanowi zakoń-
czonego procesu badawczego. Stanowisko to uzasadniają m.in. trudności, na jakie napotkała 
w trakcie prowadzonych badań. 

Analiza zachowanego zasobu zdeponowanego w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykazała, że w bardzo dużym stopniu mate-
riały dotyczące spraw wyznaniowych uległy zniszczeniu. Część z nich podlegała systematycznemu 
wybrakowaniu w związku z procedurami Wydziałów „C” i wyznaczonym okresem przechowy-
wania, natomiast w związku z przemianami politycznymi 1989 r. doszło do celowego niszczenia 
dokumentacji wytworzonej przez aparat bezpieczeństwa. Nie zachowały się m.in. teczki ewidencji 
operacyjnej parafii i kapłanów, część materiałów dotyczących osobowych źródeł informacji czy 
niektóre teczki spraw obiektowych dotyczących pielgrzymek piekarskich.

Dylemat badawczy stanowiło zagadnienie agentury uczestniczącej w działaniach wobec piel-
grzymek piekarskich. Ostatecznie analiza sieci agenturalnej została ograniczona do tych osób 
spośród duchownych i świeckich, które najczęściej występują w zachowanej dokumentacji UB/
SB dotyczącej pielgrzymek i których rola była szczególnie ważka w tych działaniach, a także 
jeśli zachowała się dokumentacja przybliżająca ich współpracę. Obecny stan badań pozwolił na 
zgromadzenie ponad stu pięćdziesięciu pseudonimów informatorów/tajnych współpracowników 
występujących w dostępnej dokumentacji wytworzonej przez UB/SB w sprawie pielgrzymek, co 
nie stanowi zbioru zamkniętego. Niektóre dane personalne osób odnotowanych w dokumen-
tacji aparatu bezpieczeństwa jako informatorzy/tajni współpracownicy zostały już ujawnione 
w publikacjach naukowych czy popularno-naukowych, natomiast w znacznie większej części 
nadal występują utrudnienia w ich identyfikacji. Jedną z przeszkód jest nadawanie identycznych 
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pseudonimów różnym osobom, co często, zwłaszcza z powodu braku dokumentacji archiwalnej, 
uniemożliwia ich poprawne rozszyfrowanie. Wobec powyższego autorka przyjęła zasadę nie-
ujawniania w tekście pracy personaliów informatorów/tajnych współpracowników, natomiast 
w przypisach wskazała zachowane źródło archiwalne, a także opublikowane opracowania na ten 
temat. Należy podkreślić, że główną intencją badawczą w tej części pracy było przede wszyst-
kim przedstawienie mechanizmów działania sieci agenturalnej, a także jej znaczenia w całym 
procesie operacyjnych przedsięwzięć wobec organizatorów i uczestników zjazdów piekarskich 
nie zaś procedury lustracyjne.

Trudności badawcze dotyczyły również analizy danych statystycznych zawartych w materia-
łach źródłowych. Nierzadko zdarzały się przypadki, że źródła tej samej proweniencji podawały 
rozbieżne dane liczbowe dotyczące tych samych zagadnień. Dotyczy to głównie frekwencji piel-
grzymkowej, na co przy omawianiu tego zagadnienia zwrócono uwagę w najbardziej jaskrawych 
przypadkach.

Celowo w pracy pominięto monograficzne przedstawianie przebiegu kolejnych pielgrzymek, 
propozycji programowych organizatorów, obecnych gości, treści kazań czy innych elementów 
uroczystości. Autorka starała się przedstawić mechanizmy działania UB/SB wobec wyodrębnio-
nych z bogactwa wydarzeń, które interesowały aparat bezpieczeństwa, wywoływały określone 
działania ze strony jego funkcjonariuszy i znalazły odzwierciedlenie w zachowanym materiale 
źródłowym.

Wyjaśnienia wymagają również niektóre kwestie językowe i przypisy. Nazwy Kościół, Kościół 
katolicki używane są w publikacji w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego, określenie piel-
grzymka mężczyzn i pielgrzymka kobiet stanowią skrótową formę ułatwiającą narrację i zastępują 
wszystkie nazwy stosowane przez organizatorów oraz UB/SB na określenie pielgrzymki męż-
czyzn i młodzieńców oraz pielgrzymki kobiet i dziewcząt18. Podobnie jak organizatorzy kościelni 
w odniesieniu do stanowych pielgrzymek piekarskich autorka zamiennie używa słowa zjazd. 

Rozbudowa niektórych przypisów była zabiegiem celowym, szczególnie jeśli chodziło o na-
świetlenie problemów stanowiących zagadnienie poboczne, ale pozwalające na uchwycenie szer-
szego kontekstu historycznego. 

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu i różnorodnej pomocy wielu osób. W pierwszej 
kolejności chciałabym podziękować promotorowi mojej rozprawy doktorskiej – prof. dr. hab. 
ks. Jerzemu Myszorowi, a także recenzentom: dr. hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach Ryszardowi Gryzowi i prof. dr. hab. Ryszardowi Kaczmarkowi z Uniwersytetu 
Śląskiego za cenne uwagi, dzięki którym praca zyskała ostateczny kształt. 

Wyrazy podziękowania kieruję także do pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, ar-
chiwów, bibliotek i do wszystkich tych, których nie sposób w tym miejscu wymienić imiennie, 
a którzy życzliwie wspomagali mnie w gromadzeniu dokumentów, literatury przedmiotu, dzielili 
się swoimi doświadczeniami i wiedzą, co pozwoliło na pełniejsze ujęcie zagadnienia.

18 Por. przykładowo tytuły jednostek aktowych w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach (dalej AAKat.), Akta 
rzeczowe (dalej ARz), 216, Pielgrzymka mężów i młodzieńców; ibidem, 222, Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. 
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Piekary Śląskie – główne sanktuarium maryjne 
Górnego Śląska

Piekary Śląskie to jedna z bardzo wielu miejscowości gęsto zaludnionej aglomeracji urbani-
styczno-przemysłowej Górnego Śląska położona w odległości około 24 kilometrów od stolicy 
województwa – Katowic. W kościelnym podziale administracyjnym należy do dekanatu pie-
karskiego i na mapie sytuuje się jako najbardziej wysunięta miejscowość w wąskim obszarze 
północno-wschodniej części archidiecezji katowickiej. Takie położenie wynika ze zmian związa-
nych z utworzeniem 25 marca 1992 r. metropolii górnośląskiej, zatrzymaniem przez biskupów 
katowickich na swoim terenie piekarskiego sanktuarium i oddaniem jedynie części dekanatu 
piekarskiego diecezji gliwickiej1. W okresie PRL Piekary Śląskie graniczyły z diecezją opolską 
oraz diecezją częstochowską, a obecnie sąsiadują bezpośrednio także z diecezją gliwicką. Od naj-
większego sanktuarium maryjnego w Polsce usytuowanego na Jasnej Górze dzieli piekarski 
ośrodek pątniczy około 80 km. Chociaż pierwsze wzmianki o Piekarach pochodzą z XII w., to 
popularność tego miejsca jest ściśle związana z kultem obrazu Matki Bożej Piekarskiej, którego 
początki datuje się na drugą połowę XVII w. 

Pierwszym obiektem sakralnym na terenie późniejszego sanktuarium piekarskiego był 
niewielki drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła wybudowany w 1303 r., a konsekro-
wany w roku 1318. Od bliżej nieustalonego momentu w jego bocznym ołtarzu znajdował się 
zapomniany obraz Matki Bożej2. Okoliczności i data jego powstania są współczesnym nieznane. 
Przypuszczalnie został namalowany pod koniec XV lub na początku XVI w. Oryginał powstał na 
lipowej desce o wymiarach 129x92 cm3. Przedstawia wizerunek Maryi z Dzieciątkiem Jezus na 
wzór bizantyjskich ikon. Bogurodzica na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, a w skierowanej ku 
Niemu prawej ręce trzyma jabłko. Natomiast Dziecię Jezus lewą rękę opiera na księdze, a prawa 
uchwycona została w geście błogosławieństwa. Według analizy Tadeusza Dobrowolskiego Pie-
karska Madonna sytuuje się wśród innych wizerunków tego typu zachowanych m.in. w czeskich 
Doudlebach, Bytomiu czy Cieszynie4. 

Ponieważ w 1702 r. nie wrócił do Piekar ukryty przed wojennym niebezpieczeństwem orygi-
nalny obraz, przedmiotem kultu stała się wykonana w XVII w. kopia. Ta wersja piekarskiego wi-
zerunku Matki Bożej była w późniejszym czasie poddawana konserwacjom polegającym czasami 
na przemalowaniach, dlatego odbiegała ona stylem od bizantyjskiego pierwowzoru; zachowano 

1  J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 600–601.
2  600-letni jubileusz kościoła…, s. 4–5; J. Pawlik, Przewodnik piekarski…, s. 22.
3  600-letni jubileusz kościoła…, s. 5.
4  T. Dobrowolski, E. Szramek, Obraz Matki Boskiej Piekarskiej w Opolu…, s. 203–214. 
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układ postaci, ale zmianom uległy ich rysy oraz kolorystyka obrazu. Pierwotny wygląd został 
mu przywrócony dopiero przed rekoronacją w 1965 r.5 

Przez stulecia ta różnorodność wizerunków Piekarskiej Madonny „nie przeszkadzała” przy-
bywającym tutaj pielgrzymom a także posiadaczom różnych jego kopii w gorliwym czczeniu 
i w religijnym zawierzeniu Bogurodzicy.

1.1. Z przeszłości miejsca pielgrzymkowego 

Początki kultu maryjnego w Piekarach Śląskich związane są z momentem przeniesienia 
z bocznej nawy do ołtarza głównego zapomnianego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wyda-
rzenie to nastąpiło prawdopodobnie 27 sierpnia 1659 r. za sprawą nowego proboszcza parafii 
– ks. Jakuba Roczkowskiego. Centralne usytuowanie obrazu sprawiło, że duchowny oraz wierni 
zwrócili uwagę na jego niezwykłe właściwości. Przekonany o jego cudowności ks. Roczkowski 
dokumentował przypadki nadzwyczajnych łask, jakich doznawano za wstawiennictwem Maryi 
Piekarskiej, a także niestrudzenie pracował nad poszerzaniem jej kultu. Działania te zbiegły się 
z rekatolicyzacją i ożywieniem religijnym, jakie miały miejsce w tym czasie na Górnym Śląsku, 
a także w Kościele powszechnym. Aby sprostać rosnącej liczbie obowiązków duszpasterskich 
i napływowi pątników, piekarski proboszcz poprosił o pomoc jezuitów. Wspomagali go zakonnicy 
działający aktywnie w założonej w Tarnowskich Górach rezydencji zakonnej, a później także 
kolegium jezuickie w Opolu. 

Za namową jezuitów z Tarnowskich Gór już w 1675 r. przybywali do Piekar górnicy z tam-
tejszych kopalń modląc się o sprawiedliwą zapłatę za ciężką pracę. Jezuici uważali bowiem, że 
rozwiązanie konfliktów pomiędzy robotnikami a przełożonymi było możliwe dzięki pielgrzym-
kom i modlitwom w Piekarach Śląskich. Można więc przyjąć, że społeczny wymiar kultu Matki 
Bożej Piekarskiej, podkreślany i wyeksponowany w drugiej połowie XX w., miał swój początek 
trzysta lat wcześniej6. 

Mieszkańcy Tarnowskich Gór rozpoczęli również udokumentowaną tradycję ślubowanych 
pielgrzymek do piekarskiego sanktuarium. W czasie zarazy, jaka w 1676 r. wybuchła w tym 
mieście i okolicy, za namową jezuitów skierowali swoje modlitwy do Matki Bożej Piekarskiej. 
Opisujący te zdarzenia nieznany autor zwrócił uwagę na powszechną integrację, jaka nastąpiła 
wśród wiernych ponad wszelkiego rodzaju podziałami. W religijnych wydarzeniach wzięły 
udział „wszystkie stany, wysocy i niscy, bogaci i ubodzy, uczeni i prostacy, chrześcijanie i żydzi”7. 
Od tamtej pory, wdzięczni za ocalenie życia mieszkańcy Tarnowskich Gór, wypełniają złożone ślu-
by i co roku pielgrzymują w lipcu na święto Nawiedzenia Maryi Panny8. W tym czasie do Piekar 
przychodziły coraz liczniejsze grupy wiernych z okolicznych parafii. Corocznie odnotowywano 
od sześćdziesięciu do dziewięćdziesięciu pielgrzymek, niektóre z nich liczyły nawet pięćset osób9.

5  J. Pawlik, Przewodnik piekarski…, s. 34–35. 
6  J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich…, s. 32–33, 36, 311.
7  600-letni jubileusz kościoła…, s. 7. 
8  Zob. szerzej J. Górecki, Pielgrzymka ślubowana z Tarnowskich Gór do Piekar, Katowice 1997.
9  J. Pawlik, Miejsca pątnicze…, s. 160.
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Do wzrostu kultu i pogłębienia religijności przyczyniła się także bezprecedensowa obrona 
obrazu przez miejscową ludność wspieraną przez hrabiego Leona Ferdynanda Henckel von 
Donnersmarcka, kiedy w 1678 r. sąd biskupi nakazał jego usunięcie z głównego ołtarza i zakazał 
uznawania za cudowny. Przyczyną konfliktu było niepowiadomienie przez proboszcza Roczkow-
skiego o rozwijającym się piekarskim kulcie Andrzeja Trzebnickiego, krakowskiego biskupa, któ-
remu Piekary podlegały administracyjnie. Uznany winnym zaniedbania ks. J. Roczkowski został 
skazany na miesiąc aresztu. Kiedy po odbyciu kary zrzekł się dalszego prowadzenia parafii, cesarz 
Leopold I kościół pielgrzymkowy i parafię przekazał w 1677 r. jezuickiemu kolegium w Opolu. 

Czasowe zamknięcie obrazu w zakrystii nie zmniejszyło napływu pątników do Piekar, gdzie 
gorliwie i świadomie szerzeniem kultu maryjnego zajmowali się już jezuici. Na przykład w 1679 r. 
odnotowano obecność około 100 tys. pielgrzymów10 Już w roku następnym nastąpił przełomowy 
moment w uznaniu cudowności obrazu i umieszczeniu go na stałe w ołtarzu głównym. Na proś-
bę cesarza Leopolda I do dotkniętej zarazą Pragi piekarski obraz przywiózł 19 lutego 1680 r. 
o. Wacław Schwertfer. Procesje, nabożeństwa, indywidualne modlitwy, ofiarowane wota były 
wyrazem hołdu i błagania o ratunek. Kiedy niebezpieczeństwo minęło, praski arcybiskup Jan 
Fryderyk Waldstein wraz z biskupami nadali wizerunkowi Matki Bożej Piekarskiej tytuł „cu-
downego i łaskami słynącego”. Także dwudniowy pobyt obrazu w Hradec Králové mieszkańcy 
uznali za przyczynę ocalenia ich przed nadciągającą zarazą. 

Te wydarzenia sprawiły, że Piekary stały się znanym sanktuarium maryjnym także poza 
granicami Górnego Śląska. Wśród licznie przybywających pątników znalazło się wielu władców, 
przedstawicieli arystokratycznych rodów czy duchowieństwa. Jednym z pierwszych był zmie-
rzający z odsieczą Wiedniowi król Jan III Sobieski, który Matce Bożej Piekarskiej zawierzył losy 
swojej wyprawy przeciwko Turkom. Przybył on do Piekar 20 sierpnia 1683 r. z rodziną, dostoj-
nikami kościelnymi i państwowymi, a także dowódcami i żołnierzami. Rozwój kultu maryjnego 
sprawił, że Stolica Apostolska w 1690 r. udzieliła odpustu wszystkim przybywającym do Piekar 
pielgrzymom, a w późniejszych latach wraz z innymi odpustami je odnowiła11. 

Zagrożenia wojenne rodziły w tym czasie obawę o czczone święte obrazy czy figury, dlatego 
starano się je w takich sytuacjach ukryć w bezpiecznym miejscu. Na przykład obraz jasnogórski 
w czasie oblężenia Szwedów był przez pięć miesięcy przechowywany u paulinów pod Głogów-
kiem i wrócił do Częstochowy wiosną 1656 r. Również jezuici dwukrotnie wywieźli piekarską 
ikonę: w 1683 i w 1702 r. Kiedy w obawie przed wojną północną w 1702 r. ukryli oryginał 
w Opolu, mimo wielokrotnie ponawianych starań o jego zwrot, także w XX wieku, obraz nie 
wrócił już do Piekar12. Sytuacja ta wywołała niechęć do jezuitów, a także spowodowała czasowe 

10  J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich…, s. 38–53.
11  600-letni jubileusz kościoła…, s. 8–12, J. Pawlik, Przewodnik piekarski…, s. 9–11; J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej 
w Piekarach Śląskich…, s. 53–62. 
12  T. Dobrowolski, E. Szramek, Obraz Matki Boskiej Piekarskiej w Opolu…, s. 215; Hrabia Leon Ferdynand Henckel von 
Donnersmarck w 1712 uzyskał dekret cesarski nakazujący zwrot obrazu, ale kilkuletnia zwłoka spowodowała zmianę wa-
runków: zwrot miał nastąpić po uznaniu obrazu za cudowny przez rzymską Kongregację. Nie powiodły się także starania 
kolejnych proboszczów po kasacie zakonu w 1773. 600-letni jubileusz kościoła…, s. 219–221. 21 VIII 2011 w czasie piel-
grzymki kobiet w Piekarach Śl. abp Damian Zimoń skierował do diecezji opolskiej słowa zapewnienia, że diecezja katowicka 
nie będzie się już „upominała” o obraz umieszczony w katedrze opolskiej, ponieważ w tym dniu na piekarskiej kalwarii 
nastąpiło poświęcenie kopii pierwotnej – opolskiej wersji obrazu, który namalowała katowicka karmelitanka s. Michaela. 
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osłabienie ruchu pątniczego. Tymczasem wierni nadal doznawali łask za pośrednictwem kopii 
piekarskiego wizerunku Maryi, a zakaz pielgrzymowania do Częstochowy wydany przez władze 
pruskie w 1710 r. zwiększył obecność pątników i nabożeństw w Piekarach13.

Dalszy rozwój kultu maryjnego i ożywienie ruchu pątniczego w XIX w. Piekary zawdzięcza-
ją zaangażowaniu i działalności duszpasterskiej ks. Jana Nepomucena Alojzego Ficka14, który 
w 1826 r. objął funkcję proboszcza piekarskiej parafii. Sanktuarium stało się wówczas głównym 
ośrodkiem życia religijno-społecznego na Górnym Śląsku. Inicjatywa i poświęcenie ks. Ficka, 
ale przede wszystkim osobiste zaangażowanie lokalnej społeczności wiernych i pielgrzymów, 
przyczyniły się w pierwszej kolejności do budowy w latach 1842–1849 nowego kościoła para-
fialnego. Na szczególną uwagę zasługuje rozprowadzenie tzw. akcji piekarskich, czyli dobro-
wolnych ofiar społeczeństwa, co sprawiło, że fundatorami nowego murowanego kościoła stali 
się liczni mieszkańcy Piekar Śląskich, okolicznych i odległych miejscowości Górnego Śląska, 
a nawet ofiarodawcy spoza regionu. Aby umożliwić stałe odprawianie nabożeństw, mury nowej 
świątyni powstawały wokół starego kościoła, który rozebrano, kiedy powstało nowe sklepienie 
i dach nad nawą poprzeczną. Kościół został poświęcony 8 września 1846 r., a 22 sierpnia 1949 r. 
konsekrował go książę biskup wrocławski – Melchior Diepenbrock15. 

Wśród licznych zasług ks. Ficka służących pogłębieniu życia religijnego i odnowie moralnej 
mieszkańców Górnego Śląska należy wymienić akcje społeczno-narodowościowe i kulturalne: 
ruch trzeźwościowy, pierwszą w XIX w. na Śląsku Sodalicję mariańską, pierwsze nabożeństwa 
majowe na Górnym Śląsku, modlitewniki i śpiewniki, polskie bractwa i stowarzyszenia maryjne16. 
Po powrocie z pielgrzymki do Rzymu ks. Ficek w grudniu 1854 r. zaproponował budowę kalwarii 
na pobliskim wzgórzu Cerekwicy. Jednak jego śmierć 18 lutego 1862 r. spowodowała, że budowę 
kompleksu kalwaryjskich obiektów religijnych prowadzili już jego następcy: ks. Bernard Purkop, 
ks. Leopold Nerlich i jego brat – ks. Karol Nerlich. Utworzony w 1869 r. społeczny komitet 
budowy kalwarii oraz redakcja „Zwiastuna Górnośląskiego” zachęcały do zaangażowania się 
w budowę nowych obiektów sakralnych. Po raz kolejny lokalna społeczność udowodniła swoją 
ofiarność i przywiązanie do Kościoła. Robotnicy różnych zawodów, całe rodziny, nie pobierając 
wynagrodzenia, często bezpośrednio po odpracowaniu dniówki w swoim miejscu pracy, masowo 
zaangażowali się w bezpośrednie prace budowlane17. Ich dziełem w latach 1887–1895 było nie 
tylko piętnaście kaplic różańcowych i czternaście stacji Drogi Krzyżowej, ale także kilka dodat-
kowych kaplic nawiązujących do tematyki religijnej (np. Grób Matki Boskiej, Most na Cedronie). 
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego stanął w najwyższym punkcie Cerekwicy w roku 1896. 

12 IX 2011 r. nowa kopia została ukoronowana i na stałe umieszczona w kościele p.w. św. św. apostołów Piotra i Pawła 
w Katowicach. A. Pietryga, Jej geniusz, „Gość Niedzielny” 2011, nr 34, „Gość katowicki”, s. II.
13  J. Wycisło, Pielgrzymki piekarskie misją Kościoła śląskiego [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wy-
cisło, Katowice 1995, s. 76.
14  W literaturze stosowana jest również pisownia tego nazwiska w wersji: Fietzek, Fiecek.
15  J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich…, s. 103–104, 113–115. 
16  Zob. szerzej R. Rak, Ks. Jan Alojzy Fiecek, wielki duszpasterz XIX wieku…, s. 198–205; C. Sputek, I. Sroka, Ks. Jan Alojzy 
Ficek – inicjator akcji trzeźwościowej na Górnym Śląsku…, s. 82–95; A. Kowalska, Ks. Jan Alojzy Ficek jako inspirator polskiego 
życia kulturalnego na Śląsku…, s. 108–116; R. Rak, Charyzmat ks. Jana Alojzego Ficka…, s. 117–128; J. Wycisło, Piekary 
jako centrum katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku…, s. 146–160. 
17  A.E. Potempa, 100 lat Kalwarii…, s. 65–100.
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W obecności 175 tysięcy wiernych oraz trzystu kapłanów 21 czerwca 1896 r. nowe obiekty 
sakralne konsekrował książę biskup kardynał Georg Kopp z Wrocławia18. 

Charakterystycznym elementem życia religijno-społecznego na Górnym Śląsku w XIX w. 
była autentyczna więź miejscowego duchowieństwa i świeckich, oparta na wzajemnym szacunku 
i współpracy. Wywodzący się z tego środowiska duchowni byli autorytetami dla robotników, ci 
drudzy zaś masowo angażowali się i wspierali inicjatywy duszpasterzy. Na takim gruncie moż-
liwy był rozwój, obok pielgrzymek parafialnych, stanowego ruchu pielgrzymkowego, którego 
początek datuje się na Śląsku od końca XIX w. To licznie powstające w tym czasie bractwa 
i stowarzyszenia, a także grupy zawodowe czy pracownicy określonych zakładów pracy orga-
nizowali pielgrzymki do Matki Bożej Piekarskiej19. Stawały się one powszechnym zwyczajem 
grup zawodowych i warstw społecznych, często z pominięciem parafialnej przynależności jako 
podstawowego kryterium. Na przykład w 1872 r. pielgrzymowali do Piekar członkowie Kółka 
Katolickiego z Królewskiej Huty wraz z licznymi towarzystwami robotniczymi i młodzieżowy-
mi z Bielszowic i Katowic, natomiast w 1885 r. do bytomskiej pielgrzymki dołączyli górnicy 
z Kopalni „Heinitz”, pełniąc rolę straży przybocznej przy niesionych obrazach20. Ten wyraźny 
podział stanowy potwierdzają przykłady z początku XX w., kiedy coraz częściej pielgrzymowali 
przedstawiciele poszczególnych zawodów czy grup społecznych. W 1902 r. na przykład udali się 
do Piekar radzionkowscy hutnicy, a w 1905 r. franciszkanie z Góry św. Anny, obawiając się zbyt 
silnego wpływu socjalistów z Królestwa Polskiego, zapraszali do pielgrzymowania robotników 
i robotnice z Rudy Śląskiej, a zwłaszcza z Wirka21. Natomiast w 1907 r. z parafii bogucickiej 
oprócz pielgrzymki parafialnej do Piekar oddzielnie udali się do sanktuarium mężczyźni i mło-
dzieńcy. Poszczególne stany do pobożnego pielgrzymowania zachęcał kierowany przez Karola 
Miarkę „Katolik”. Oprócz różnorodności grup rosła także liczebność wiernych uczestniczących 
w uroczystościach. Jeśli w 1901 r. na uroczystości Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
odnotowano w Piekarach obecność 60 tysięcy pielgrzymów, to dziesięć lat później było ich już 
100 tysięcy22.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rosła w Polsce liczba pielgrzymek stanowych (np. 
mężczyzn, kobiet, dzieci) i zawodowych (np. akademickich, robotniczych, nauczycielskich). 
Dzięki powstałej w 1935 r. Lidze Popierania Turystyki (LPT) uruchomiono popularne pociągi 
pielgrzymkowe umożliwiające masowe przejazdy po zniżkowych cenach. Kursowały one także 
do Piekar Śląskich.23 W tym czasie powszechnym zjawiskiem była obecność w Piekarach orga-
nizacji i stowarzyszeń religijnych, społecznych, narodowych czy zawodowych. Gromadziły one 
zrzeszonych pielgrzymów nie tylko w czasie tradycyjnych odpustów, ale także na specjalnie or-
ganizowanych uroczystościach nazywanych zlotami lub zjazdami (np. Ogólnopolski Zlot Stowa-

18  600-letni jubileusz kościoła…, s. 19–21; J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich w Piekarach Śląskich…, 
s. 291–306.
19  J. Myszor, Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX w. …, s. 167–168; J. Górecki, Pielgrzymki na Górnym 
Śląsku…, s. 57. 
20  J. Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku…, s. 147.
21  J. Górecki, Pielgrzymki na Górnym Śląsku…, s. 56.
22  Ibidem, s. 198. Nieznany autor publikacji z 1903 r. 600-letni jubileusz kościoła ku czci Najświętszej Maryi Panny w Niem. 
Piekarach podaje, że „więcej jak milion przychodzi corocznie na to miejsce”, s. 22.
23  A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wrocław 2000, s. 114–115.
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rzyszenia Młodzieży Polskiej w 1933 r., Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet z delegacjami 
z innych regionów Polski w 1936 r., pielgrzymki akademików śląskich z delegatami z sąsiednich 
województw w 1938 r.). W okresie międzywojennym szczególną uroczystością w sanktuarium 
piekarskim była koronacji obrazu (a właściwie jego kopii), której 15 sierpnia 1925 r. dokonał 
nuncjusz apostolski abp Wawrzyniec Lauri w obecności 250 tys. pielgrzymów24. 

Warto podkreślić, że idea wspólnotowego pielgrzymowania stanu męskiego w diecezji ka-
towickiej miała zostać zrealizowana już w okresie międzywojennym. Na niedzielę 10 września 
1939 r. zaplanowano bowiem pierwszą diecezjalną pielgrzymkę mężów katolickich do relikwii 
błogosławionego Melchiora Grodzieckiego do Cieszyna Zachodniego. W komunikacie opubli-
kowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Mężów odnotowano, że „będzie to pierwsza w ogóle 
na Śląsku diecezjalna pielgrzymka mężów katolickich”25. Jednak wybuch II wojny światowej 
przekreślił te plany. 

Polityka władz niemieckich ograniczająca ruch pielgrzymkowy doprowadziła właściwie do 
jego zahamowania we wszystkich miejscach pątniczych aż do zakończenia wojny w 1945 r.26 
W historii niektórych sanktuariów realia wojenne pozostawiły swoje tragiczne piętno27. W nocy 
z 7 na 8 grudnia 1940 r., piętnaście lat po koronacji piekarskiego obrazu, nieznani sprawcy 
skradli z niego ofiarowane przez papieża Piusa XI korony. Prowadzone przez niemiecką policję 
śledztwo nie przyniosło konkretnych rezultatów28. 

Po zakończeniu wojny duchowieństwo i wierni w Polsce w sposób naturalny i masowy powró-
cili do publicznych form kultu religijnego, wśród których szczególnie spektakularną formą były 
pielgrzymki do lokalnych i ogólnopolskich miejsc pątniczych. Częstym motywem powojennego 
pielgrzymowania była potrzeba wypełnienia ślubów złożonych Bogu za ocalenie życia w czasie 
wojennej zawieruchy, pobudki dziękczynne czy błagalno-pokutne. Wśród miejsc pątniczych 
znaczące miejsce zajmowały ośrodki kultu maryjnego29. Bezpośrednio po wojnie funkcjonowało 
w Polsce ponad sześćdziesiąt sanktuariów maryjnych o zasięgu co najmniej regionalnym. Na czele 
z Jasną Górą należały do nich między innymi sanktuaria: w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Bardzie 
Śląskim, w Gietrzwałdzie czy w Piekarach Śląskich. Władze komunistyczne z niepokojem obser-
wowały ponowny rozwój miejsc pątniczych i żywiołowe reaktywowanie ruchu pielgrzymkowego. 
Według obliczeń administracji państwowej w pierwszych latach powojennych organizowano 

24  J. Pawlik, Przewodnik piekarski…, s. 38–39; J. Wycisło, Pielgrzymki piekarskie misją…, s. 78–79. 
25  AAKat., Śląsk Zaolziański, vol. II, VA I 959, Komunikat nadzwyczajny dla oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia 
Mężów diecezji śląskiej, b.p., kopia dokumentu udostępniona przez ks. Józefa Pawliczka.
26  J. Myszor, Stosunki Kościół – państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939–1945, Katowice 2010, s. 212–214.
27  Na przykład na terenie kalwarii na Górze św. Anny funkcjonował obóz pracy przymusowej, w którym śmierć ponio-
sły osoby narodowości żydowskiej i jeńcy radzieccy. A. Hanich, Góra św. Anny – centrum pielgrzymkowe Śląska Opolskiego 
1945–1999. Studium pastoralne, Opole 1999, s. 103–104, 131–132.
28  J. Pawlik, Niewytropiona kradzież w piekarskim kościele, „Gość Niedzielny” 1965, nr 19, s. 111.
29  Kult Maryi datowany jest na moment przyjęcia chrztu przez Polskę. Proklamowanie Matki Boskiej Królową Polski przez 
króla Jana Kazimierza w czasie złożonych przez monarchę ślubów 1 IV 1656 we Lwowie przyczyniło się do rozkwitu kultu 
i wzmożenia ruchu pielgrzymkowego. Antoni Jackowski zwraca uwagę na powszechność wśród historyków tezy, że kult 
Maryi od tego momentu stał się kultem o charakterze państwowym i narodowym. Kolejnym momentem przełomowym 
w jego dziejach na ziemiach polskich było umieszczenie na Jasnej Górze cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
(ok. 1383 r.). Ośrodki kultu maryjnego rozwijały się w kolejnych stuleciach, włącznie z XX w. Szacuje się, że w XVII 
i XVIII w. istniało około 150 regionalnych i ponadregionalnych miejsc pątniczych, a 400 miało zasięg lokalny. A. Jackowski, 
Pielgrzymowanie…, m.in. s. 67, 116.
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rocznie około 3–4 tys. różnego rodzaju pielgrzymek (w tym kilkaset do Częstochowy), w których 
uczestniczyło około miliona osób30. 

W diecezji katowickiej odżył ruch pątniczy do lokalnych sanktuariów maryjnych w Pszowie, 
Kończycach Małych, Jedłowniku, Katowicach – Bogucicach. Od kwietnia do listopada 1945 r. 
sanktuarium piekarskim ponownie kierowali jezuici. Jednak z powodu trudności różnej natury, 
mimo zabiegów bp. Adamskiego31 o ich pozostanie, zakonnicy opuścili ośrodek pątniczy, który 
od tej pory prowadzą księża diecezjalni32. 

Wśród pierwszych uroczystości i odpustów szczególny charakter miały sierpniowe uroczysto-
ści Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1946. Jak donosił „Dziennik Zachodni”, 
ważnym ich akcentem było ponowienie, tym razem w języku polskim, aktu poświęcenia się 
Niepokalanemu Sercu Maryi33. 

Jednak przełomowym momentem dla rozwoju i popularności tego miejsca sakralnego miał 
być rok następny. Powszechnie przyjmuje się, że początek dwóch dorocznych pielgrzymek sta-
nowych do Piekar Śląskich przypada na rok 194734. Wtedy to po raz pierwszy ówczesny biskup 
katowicki Stanisław Adamski „zwołał” mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich na niedzielę 
4 maja. W swojej odezwie opublikowanej na łamach „Gościa Niedzielnego” informował, że 
pielgrzymka taka będzie się odbywać co roku w pierwszą niedzielę maja. „Pójdą byli żołnierze, 
byli więźniowie i jeńcy, robotnicy i urzędnicy, wszystkie stany!”35. Podobnie w sierpniu tego roku 
biskup katowicki zapraszał do Piekar Śląskich kobiety i panny na uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, chociaż sierpniowe zgromadzenia niewiast i panien w sanktuarium 
piekarskim miały tradycję sięgającą jeszcze okresu międzywojennego36. Od tego samego roku 
na Górze św. Anny wznowiono przedwojenne tradycje stanowego pielgrzymowania: w uro-
czystość św. św. apostołów Piotra i Pawła organizowano pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców, 
a najczęściej w maju pielgrzymkę stanową młodzieży żeńskiej (zjazd mariański dziewcząt Śląska 
Opolskiego)37. 

Jeżeli historycy są zgodni co do daty rozpoczęcia powojennych pielgrzymek stanowych w Pie-
karach Śląskich, to rozbieżność stanowisk występuje w sprawie inspiracji lub osoby inicjatora 
tych zgromadzeń. Dość powszechnie za protoplastę uznaje się bp. Herberta Bednorza38, który 
od 1946 r. kierował referatem duszpasterskim, a także poprzez osobiste zaangażowanie wywarł 

30  AIPN, MSW II, 7614, Informacja o przedsięwzięciach władz administracyjnych w odniesieniu do ruchu pielgrzymkowe-
go w latach 1967–1968, k. 109. Podana liczba 1 miliona pielgrzymów wydaje się zaniżona wobec szacunków dotyczących 
samej Jasnej Góry i uroczystości 8 IX 1946.
31  Adamski Stanisław (1875–1967), bp katowicki od 1930, dwukrotnie deportowany z diecezji: w latach 1941–1945 
i w latach 1952–1956, po ostatnim powrocie z powodu wieku i choroby ograniczył swoją działalność duszpasterską. P. Ni-
tecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, kol. 2.
32  S. Szymecki, R. Rak, Biskup Stanisław Adamski jakiego nie znamy, Katowice 2003, s. 161–162; J. Myszor, Historia 
diecezji…, s. 527–528.
33  W 1942 papież Pius XII wezwał katolików do oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponieważ na przedwojennych 
terenach Polski nie była możliwa uroczystość w języku ojczystym, odbyła się ona po wojnie. „Lud śląski ślubuje wierność 
Polsce”, „Dziennik Zachodni” 1946, nr 223, s. 1.
34  J. Myszor, Historia diecezji…, s. 528; A. Jackowski, Pielgrzymowanie…, s. 116.
35  Arcypasterz zwołuje mężów do Piekar, „Gość Niedzielny” 1947, nr 17. 
36  J. Pawlik, Miejsca pątnicze…, s. 166.
37 A. Hanich, Góra św. Anny…, s. 272–286.
38  Herbert Bednorz (1908–1989), bp koadiutor od 4 V 1950, wydalony z diecezji 1952–1956, po powrocie kierował 
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największy wpływ na ich charakter, przebieg, podejmowane tematy, czy utrwalone z czasem 
tradycje39. Ks. Jerzy Pawlik i ks. Janusz Wycisło wskazują na ówczesnego proboszcza w sanktu-
arium piekarskim – ks. Henryka Ligonia40 – jako osobę, która zaproponowała biskupom zorga-
nizowanie stanowej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. Według ks. Pawlika pomysł zrodził się 
w czasie narady w parafii piekarskiej, kiedy analizowano niską frekwencję pątników na odpuście 
Znalezienia Krzyża (4 maja). Bezpośrednią inspiracją miała się stać udana pielgrzymka sodalicji 
młodzieńców, mężów i inteligencji męskiej do piekarskiego sanktuarium we wrześniu 1946 r.41 
Natomiast według Andrzeja Hanicha wzorcem dla Piekar były przedwojenne pielgrzymki stano-
we na Górę św. Anny, zwłaszcza pielgrzymka męska. Zainicjował je, a także w nich uczestniczył 
biskup wrocławski – kard. Adolf Bertram42. Wydaje się prawdopodobne, że wszystkie z wyżej 
wymienionych argumentów mogły w pewnym stopniu zachęcić czy bezpośrednio wpłynąć na 
organizację takiej formy duszpasterstwa masowego w diecezji katowickiej. 

Na historii stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich po II wojnie światowej 
w istotny sposób zaważyły relacje pomiędzy lokalnymi władzami państwowymi a Kościołem 
katowickim. Pierwsze pielgrzymki stanowe odbywały się jedynie do roku 1952, ponieważ 7 
listopada t. r. doszło do wygnania biskupów katowickich z diecezji. Przez cztery lata – do począt-
ku listopada 1956 r. – pozbawiona prawowitych biskupów diecezja katowicka była zarządzana 
przez wybranych pod presją władz komunistycznych wikariuszy kapitulnych. 25 listopada 
1952 r. w dramatycznych okolicznościach kapituła katedralna wybrała na wikariusza ks. Filipa 
Bednorza43. Jego dotychczasowa aktywna działalność w szeregach ruchu „księży patriotów” za-
powiadała czasy trudne dla tych wszystkich, którzy przeciwstawiali się władzy komunistycznej, 
a także byli nieprzychylni samemu wikariuszowi. Kiedy 13 stycznia 1954 r. Filip Bednorz zginął 
w wypadku samochodowym, jego miejsce już 21 stycznia t. r. zajął, również wskazany przez 
władze, ks. Jan Piskorz. Obaj wikariusze, nasadzeni na stanowiska kościelne przez lokalne władze 
partyjno-państwowe, zachowywali wobec niej daleko idącą lojalność i dyspozycyjność44. Ich rządy 

diecezją w zastępstwie schorowanego bp. Adamskiego, bp ordynariusz w latach 1967–1985. Bednorz Herbert [w:] Słownik 
biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922–2008, red. J. Myszor, Katowice 2009, s. 18.
39  J. Myszor, Historia diecezji…, s. 405–406. 
40  Henryk Ligoń (1896–1968), po śmierci proboszcza Wawrzyńca Puchera od 21 X 1941 administrator parafii Imienia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śl. Od 14 VI 1947 administrator, a od 1957 proboszcz erygo-
wanej parafii św. Anny w Świerklanach. Ligoń Henryk [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji…, s. 217–218.
41  J. Pawlik, Przewodnik piekarski…, s. 41–42; J. Wycisło, Pielgrzymki piekarskie misją Kościoła śląskiego…, s. 83.
42  Według Andrzeja Hanicha pierwsza górnośląska pielgrzymka młodzieży na Górę św. Anny odbyła się 19 VII 1925. 
W następnych latach połączona ze stanową pielgrzymką mężczyzn, od 1928 odbywała się w niedzielę najbliższą uroczy-
stości św. św. apostołów Piotra i Pawła. Pielgrzymka młodzieży żeńskiej organizowana od 1935 w ostatnią niedzielę maja, 
a pielgrzymka stanowa kobiet w oktawie Zesłania Ducha Św. A. Hanich, Góra św. Anny…, s. 103–104, 272; Bp Adolf 
Bertram w 1937 powołał specjalny referat duszpasterstwa młodzieży i zorganizował diecezjalną pielgrzymkę młodzieży do 
Barda Śl. i pielgrzymkę mężczyzn na Górę św. Anny. W latach 1937–1940 wzięło w nich udział około 120 tys. pątników. 
J. Pater, Bertram Adolf [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 
1996, s. 26; H. J. Sobeczko, Specyfika życia religijnego parafii górnośląskich, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opol-
skiego” 1997, t. 17, s. 153.
43  Szerzej o przebiegu zdarzeń związanych z tym wyborem zob. A. Grajewski, Wygnanie…, s. 139–142; J. Myszor, Historia 
diecezji…, s. 413–415.
44  Na przykład według informacji E. Perka, kierownika Sekcji I Wydziału XI, po uzgodnieniu z KW PZPR i WRN, 
Wydział XI spowodował w ciągu dziewięciu miesięcy 1953 r. przeniesienie 25 księży „wrogo nastawionych do obecnego 
ustroju” z dużych liczebnie parafii w dzielnicach i miejscowościach wybitnie robotniczych. AIPN, MSW, Departament IV, 
0445/141, k. 45–46.
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w diecezji przypadły na okres szczególnego terroru i represji stalinowskich wobec Kościoła, które 
między innymi wyrażały się w walce z publicznymi formami kultu religijnego. Niewątpliwie te 
okoliczności mogły zadecydować o przerwaniu przez ks. Filipa Bednorza organizowania pielgrzy-
mek stanowych do piekarskiego sanktuarium w formie rozpropagowanej w latach poprzednich, 
a tak „niewygodnych” i jawnie utrudnianych przez władze komunistyczne. 

Okoliczności wyboru, a także sposób kierowania diecezją przez jej kolejnych rządców ujaw-
niły otwartą niechęć do nich wielu duchownych. Wydaje się więc uzasadnioną również teza, że 
obawiali się oni zbojkotowania uroczystości piekarskich przez duchowieństwo i wiernych. Obaj 
wikariusze kapitulni nie zrezygnowali jednak z udziału w sierpniowych uroczystościach Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podobnie jak to było w pierwszych latach powojennych, 
uroczystość ta przybrała charakter pielgrzymki ogólnodiecezjalnej. W roku 1953 Filip Bednorz 
przewodniczył sumie i nieszporom, a ks. Klemens Kosyrczyk, proboszcz z Istebnej, wygłosił 
kazanie. Zapis w kronice parafii o rozdzieleniu dwunastu tysięcy Komunii św. jest wyraźnym 
sygnałem niskiej frekwencji wiernych45.

W trzech następnych latach uroczystościom sierpniowym przewodniczył wikariusz kapitulny 
ks. Jan Piskorz. Były one z uwagą obserwowane przez przedstawicieli aparatu władzy. Według 
obliczeń strony państwowej w roku 1954 wzięło w nich udział 25 tys. pielgrzymów. W uwagach 
do sprawozdania kierownik Referatu do spraw Wyznań PWRN w Stalinogrodzie46 – M. Bucz-
kowski informował, że podczas nabożeństw nie odnotowano żadnych haseł, wrogich wypowiedzi 
czy okrzyków ze strony zgromadzonych. Zarówno kronikarz piekarski, jak i stalinogrodzki 
urzędnik zwrócili uwagę na spadek liczby wiernych w porównaniu do lat poprzednich. 

Niezwykle istotną dla historii stanowego ruchu piekarskiego mogła okazać się podjęta przez 
ks. Jana Piskorza inicjatywa organizacji w nowym terminie męskich pielgrzymek stanowych. 
Na zakończenie sierpniowych uroczystości w 1954 r. oprócz zapowiedzi zjazdu ministrantów 
(30/31 sierpnia) i księży diecezji (6 września), wikariusz kapitulny miał także zapowiedzieć na 11 
i 12 września zjazd młodzieńców i mężczyzn diecezji47. Wyznaczony termin zbiegł się w czasie 
z odpustem parafialnym i zgromadził w Piekarach 50 tys. pątników. Ks. Jan Piskorz przewod-
niczył także stanowym uroczystościom piekarskim w kolejnych latach: pielgrzymkom mężów 
i młodzieńców zorganizowanym 4 września 1955 r. i 2 września 1956 r. W ocenie kościelnych 
obserwatorów pielgrzymki te nie zgromadziły zbyt wielu pątników, a niskiej frekwencji w 1955 r. 
winna była zła organizacja ze strony referatu duszpasterskiego kurii48. Według zapisów prob. 

45  Archiwum Parafii pw. Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (dalej APP), Albumy, Kroniki i Księgi (dalej 
AKiK), VIII 01, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 6 XI 1935 do 31 XII 1965, k. 290.
46  W związku ze śmiercią Józefa Stalina Katowice zostały przemianowane na Stalinogród a województwo katowickie na 
województwo stalinogrodzkie. Formalnie zmiana ta obowiązywała w latach 1953–1956. Zob. Z. Woźniczka, Katowice–Sta-
linogród 1953, „Biuletyn IPN” 2004, nr 6–7, s. 92–98. W wytworzonej w tym czasie dokumentacji Urząd Bezpieczeństwa 
używał również zmienionej nazwy w stosunku do diecezji katowickiej, nazywając ją diecezją stalinogrodzką. Por. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 056/9, Informacja z 14 II 1956 r., b.p.
47  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Urząd do spraw Wyznań (dalej UdsW), 44/221, Sprawozdanie 
z przeprowadzonej kontroli – z przeprowadzonych pielgrzymek i odpustu w Piekarach Śl. 15 VIII 1954, 16 VIII 1954, 
k. 2–4.
48  W roku 1955 ewentualne przygotowania do zorganizowania pielgrzymki męskiej prawdopodobnie przysłoniła inna idea 
wysunięta przez ks. Jana Piskorza – zwołanie synodu diecezjalnego. Ta decyzja wikariusza na wiele miesięcy zdominowała 
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Antoniego Godźka49 w dniach 14 i 15 sierpnia 1956 r. odbyła się również pielgrzymka stano-
wa panien i matek50. Jednak piekarski kronikarz uznawał lata 1953–1956 za okres przerwy 
w tradycji zjazdów stanowych i dopiero pielgrzymki w 1957 r. traktował jako jej wznowienie.

Gwarantem reaktywowania ruchu stanowego byli katowiccy biskupi – prawowici rządcy 
diecezji, którzy po powrocie do Katowic w pierwszej kolejności skierowali swoje kroki do Piekar 
Śląskich. 5 listopada 1956 r. u stóp cudownego obrazu odbyło się nabożeństwo dziękczynno-
-modlitewne. Zawiadomieni biciem dzwonów piekarzanie tłumnie przybyli, aby powitać bi-
skupów51. Po czteroletniej przerwie, od 1957 r. nieprzerwanie jest kontynuowana tradycja 
organizowania corocznie dwóch pielgrzymek stanowych. 

Sanktuarium piekarskie, dzięki zjazdom stanowym, a zwłaszcza pielgrzymkom mężczyzn 
i młodzieńców, zyskiwało coraz większą rangę na mapie religijnych miejsc pątniczych nie tylko 
w Polsce. Na prośbę bp. Stanisława Adamskiego 1 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII nadał pie-
karskiemu kościołowi tytuł bazyliki mniejszej „ze wszystkimi prawami i przywilejami należnymi 
świątyniom odznaczonym tym mianem”, a okolicznościowa uroczystość odbyła się z tej okazji 
15 kwietnia 1963 r. – w drugi dzień Wielkanocy52. W roku 1963 Matka Boża Piekarska została 
główną patronką diecezji katowickiej ze świętem patronalnym wyznaczonym w kalendarzu 
liturgicznym na 12 września. 

Do wydarzeń o ogólnopolskim charakterze należy zaliczyć piekarskie uroczystości zorganizo-
wane 13 czerwca 1965 r. i 22 maja 1966 r. Organizatorzy połączyli je z dorocznymi pielgrzym-
kami mężczyzn i młodzieńców, co niewątpliwie przyczyniło się do spopularyzowania fenomenu 
śląskiego pątnictwa stanowego wśród przedstawicieli episkopatu Polski. Pierwsza z uroczystości 
była związana z rekoronacją obrazu i zadośćuczynieniem za kradzież – profanację z okresu wojny, 
natomiast 22 maja 1966 r. na piekarskiej kalwarii odbyły się uroczystości milenijne, które stały 
się wielką manifestacją wiary mieszkańców Górnego Śląska53. 

Podobnie jak w poprzednich wiekach sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich przyciągało 
pielgrzymów różnych stanów z różnych regionów kraju, a także z zagranicy54. Od 1972 r. datuje 
się stała obecność na majowych uroczystościach stanowych przedstawicieli hierarchii Kościoła 

jego aktywność, a także zmusiła bp. Klepacza i episkopat, a nawet Watykan do zaangażowania się w konflikt, jaki powstał 
z tego powodu w diecezji. AIPN, MSW, Dep. IV, 0445/117, t. 1, Informacja z 18 II 1956, k. 4.
49  Godziek Antoni (1910–1997), od 14 VI 1947 administrator parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja 
w Piekarach Śl., a od 23 VII 1957 proboszcz. W latach 1947–1973 kustosz sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej, a od 8 V 
1964 diecezjalny referent do spraw sanktuariów maryjnych. W marcu 1973 przeszedł na emeryturę. Od 1974 za granicą: 
najpierw w Austrii, a od 1975 w Niemczech jako kapelan w Domu Macierzystym Sióstr Ducha Świętego w Stolberg-
-Venwegen i złączonego z nim Domu Seniora. W czasie stanu wojennego organizował pomoc dla potrzebujących w Polsce. 
Godziek Antoni [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji…, s. 102–103.
50  APP, AKiK, VIII 01, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 6 XI 1935 do 31 XII 1965, k. 319, 337, 354; AAKat., 
Akta lokalne (dalej AL), 1713, Pielgrzymki stanowe u Piekarskiej Panienki w 1956 r., k. 446.
51  APP, AKiK, VIII 01, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 6 XI 1935 do 31 XII 1965, k. 358–362.
52  Kościół piekarski bazyliką mniejszą. Papież Jan XXIII ku trwałej rzeczy pamięci, „Gość Niedzielny” 1963, nr 9, s. 65; J. Kur-
pas, Wielki dzień Piekar, „Gość Niedzielny” 1963, nr 19, s. 131.
53  APP, AKiK, VIII 01, Rekoronacja obrazu 12–13 VI, k. 542–548, ibidem, VIII 02, Kronika parafii INMP w Piekarach 
Śl. od 1 I 1966 do 21 VIII 1988, k. 16–28; ibidem, I 01, Koronacja obrazu Matki Boskiej Piekarskiej 13 VI 1965, passim; 
K. Banaś, Milenijne pielgrzymowanie do piekarskiego sanktuarium 22 maja 1966 roku [w:] Caritas w globalnej wiosce, red. M. Łu-
czak, A. Wuwer, Katowice–Piekary Śląskie 2006, s. 76–89.
54  R. Rak, Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji…, s. 103, 105.
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rzymskokatolickiego z Europy i świata, którzy dostrzegli fenomen tego zgromadzenia robotni-
ków. Od końca lat siedemdziesiątych coraz częściej uczestniczyli w tych zgromadzeniach także 
biskupi z różnych regionów kraju wraz z przedstawicielami lokalnego środowiska zawodowego, 
zwłaszcza robotniczego. Narodziny a później delegalizacja NSZZ „Solidarność” poszerzyła krąg 
uczestników piekarskich pielgrzymek o jej członków. Majowe zgromadzenia piekarskie przerodzi-
ły się wówczas w uroczystości o zasięgu ogólnopolskim, z pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców 
w pielgrzymki świata pracy. 

Rozszerzający się kult Matki Bożej Piekarskiej jako orędowniczki w sprawach społecznych 
znalazł również odzwierciedlenie w decyzjach Stolicy Apostolskiej. Za zgodą Ojca Świętego 
Jana Pawła II od 15 stycznia 1983 r. na terenie diecezji katowickiej w Litanii Loretańskiej do 
Najświętszej Maryi Panny używa się tytułu Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej55. W tym 
samym roku – 20 czerwca na terenie lotniska Muchowiec odbyło się długo oczekiwane spotkanie 
z Janem Pawłem II, wielokrotnym uczestnikiem i kaznodzieją w czasie męskich pielgrzymek 
stanowych. Na tę okoliczność po zakończeniu pielgrzymki mężczyzn 29 maja 1983 r. obraz 
Matki Bożej Piekarskiej opuścił sanktuarium i peregrynował do Katowic adorowany modlitew-
nie w dwudziestu jeden parafiach56. W czasie spotkania na Muchowcu papież wygłosił homilię 
nazywaną powszechnie Ewangelią pracy.

Niespełna rok później w nocy z 29 lutego na 1 marca 1984 r. po raz kolejny nieznani sprawcy 
skradli korony. I tym razem prowadzone śledztwo nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Tym 
razem uroczystość powtórnej rekoronacji odbyła się znacznie wcześniej niż poprzednia, bo już 
15 września 1985 r.57

To szerokie spectrum osób reprezentujących różne zawody, stany, klasy społeczne, narodowo-
ści wyznających publicznie swoją wiarę w piekarskim sanktuarium w latach 1947–1989 było 
szczególnie ważnym elementem powojennej historii tego miejsca, symbolicznym wyrazem 
uniwersalnej integracji ludzi wiary ponad wszelkimi podziałami.

1.2. Jasna Góra a Piekary Śląskie 

Historia pierwszych pielgrzymek stanowych z lat 1947–1952 pozwala określić stosunek do 
tej inicjatywy religijnej duchowieństwa i wiernych z pobliskich diecezji. Jeśli swoją obecność 
zaznaczała w Piekarach Śląskich na przykład diecezja krakowska, diecezja kielecka, czy admini-
stracja Śląska Opolskiego, to brakowało przedstawicieli diecezji i sanktuarium częstochowskiego. 
Znaczący wpływ na zmienny przebieg wzajemnych stosunków przed 1945 r. między tymi blisko 
siebie położonymi sanktuariami miały uwarunkowania religijne, ale także specyficzna sytuacja 
historyczna i społeczno-polityczna. 

55  List Kongregacji do spraw Sakramentów i Kultu Bożego był odpowiedzią na prośbę o taki przywilej skierowaną 28 X 
1982 przez bp. Herberta Bednorza do Jana Pawła II. M. Kaszowski, Tytuł „Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej” w Li-
tanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, SSHT 1983, t. XVI, s. 15–21.
56  APP, AKiK, VIII 02, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 1 I 1966 do 21 VIII 1988, k. 615–616.
57  APP, AKiK, I 02 i 03, II Rekoronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, 15 IX 1985, b.p.
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Zapoczątkowany w połowie XIV w. kult obrazu Matki Bożej Częstochowskiej gromadził 
rzesze pielgrzymów zmierzających do tego miejsca z odległych krańców Polski. Wśród nich 
byli również Górnoślązacy, których pielgrzymowanie na Jasną Górę rozpoczęło się na początku 
XV w.58 Kiedy jednak w stosunkowo niedaleko od Częstochowy położonych Piekarach rozwinął 
się nieoczekiwanie kult Matki Bożej Piekarskiej, nie spotkał się on z przychylnym przyjęciem ze 
strony jasnogórskich zakonników. Prawdopodobnie dostrzegali oni niebezpieczeństwo „uszczu-
plenia znaczenia własnego ośrodka maryjnego” kosztem Piekar Śląskich. Jak wyjaśniają historycy, 
niektórzy obawiali się, „by wschodząca gwiazda piekarska nie przyćmiła blasku Jasnej Góry, tak 
nasilonego właśnie przez cudowną obronę Częstochowy w szwedzkim potopie”59. Brak przychyl-
ności dla piekarskiego sanktuarium można dostrzec w postawie o.o. paulinów w czasie konfliktu 
ks. Roczkowskiego z krakowskim biskupem. Zakonnicy należeli do grona osób wyznaczonych 
w 1677 r. przez biskupa Andrzeja Trzebnickiego do zbadania cudowności piekarskiego obrazu, co 
oznacza, że mieli oni możliwość ingerowania w dalsze losy tego miejsca. Trudno nie zauważyć, że 
zarządcy piekarskiej parafii napotykali wtedy na wieloletnie utrudnienia w uznaniu piekarskiego 
wizerunku Maryi za cudowny. Wprawdzie ojcowie paulini zmienili swój stosunek do piekarskiego 
kultu, na co w decydującym stopniu wpłynęły uzdrowienia w Pradze i Hradec Králové w 1680 r., 
ale interweniowali w kurii wrocławskiej jeszcze po wystawieniu obrazu w Nysie w czasie powrotu 
z Czech. Z czasem jednak coraz rzadziej skarżyli się w tej kwestii do władz kościelnych i w prze-
ciwieństwie do wcześniejszej postawy, zalecali nawet wiernym pielgrzymowanie do Piekar60. 

Istotny wpływ na zmienny przebieg wzajemnych stosunków przed 1945 r. miały nie tylko 
uwarunkowania religijne i swoisty rodzaj rywalizacji, ale w dużym stopniu stymulowała je spe-
cyficzna sytuacja historyczna i społeczno-polityczna na tych terenach. Dramatyczne wydarzenia 
polityczne: rozbiory, plebiscyt i następujące po nich zmiany w podziale terytorialnym w tej części 
Europy spowodowały, że ruch pielgrzymkowy ze Śląska do Częstochowy, obok wymiaru religij-
nego, nabierał w niektórych przypadkach także wymiaru politycznego i narodowego. Paulini 
jasnogórscy solidaryzowali się z propolskimi dążeniami Górnoślązaków, dlatego obecność piel-
grzymów ze Śląska służyła nie tylko formacji stricte religijnej, ale także patriotyczno-narodowej 
i działalności pomocowej (np. wsparcie finansowe, tworzenie miejsc schronienia dla uchodźców).

W latach 1926–1939 z przyznanej Polsce części Śląska mieszkańcy Piekar Śląskich znaleźli się 
na drugim miejscu za Katowicami pod względem liczebnej obecności na Jasnej Górze wiernych 
z diecezji katowickiej. W tym czasie przybywały do Częstochowy z diecezji katowickiej także piel-
grzymki określonych grup społecznych, zawodowych czy organizacji i stowarzyszeń. Natomiast 
pielgrzymki z Częstochowy do Piekar w okresie międzywojennym organizowało działające przy 
sanktuarium jasnogórskim Arcybractwo Różańcowe. Czasami pielgrzymi z odległych regionów 
Polski odwiedzali obydwa miejsca pątnicze61. 

58  J. Myszor, Miejsce Jasnej Góry w pobożności ludu górnośląskiego XIX i na początku XX wieku, „Studia Claromontana” 1987, 
nr 7, s. 92–99; Sz. Z. Jabłoński, Pielgrzymowanie z Górnego Śląska w okresie międzywojennym i w czasie pontyfikatu Jana Pawła 
II [w:] Jan Paweł II – pasterz i pielgrzym, red. J. Górecki, Katowice 2009, s. 207–239.
59  600-letni jubileusz kościoła…, s. 216–217; J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich…, s. 39. 
60  600-letni jubileusz kościoła…, s. 218; J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich…, s. 57. 
61  Jak wynika z obliczeń o. Szczepana Zachariasza Jabłońskiego, z Piekar Śl. przybyło w tym okresie 27 grup liczących 
łącznie 11. 881 osób. Sz. Z. Jabłoński, Pielgrzymowanie z Górnego Śląska…, s. 219–220.
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Przyłączenie w 1950 r. Częstochowy do województwa katowickiego nie wpłynęło na poprawę 
wzajemnych relacji. Jednak bliskie sąsiedztwo obydwu sanktuariów i diecezji, a przede wszystkim 
konieczność integracji w przeciwstawianiu się prowadzonej przez władze komunistyczne walce 
z ruchem pielgrzymkowym okazały się obiektywnie korzystnymi czynnikami do zacieśniania 
pomiędzy nimi więzi. 

Po raz pierwszy słowa ogólnego wyjaśnienia „chłodnych relacji” pomiędzy obydwoma sanktu-
ariami padły 2 czerwca 1957 r., w czasie pierwszej pielgrzymki męskiej zorganizowanej po powro-
cie z wygnania katowickich biskupów. Diecezję częstochowską reprezentowali wówczas bp Zdzi-
sław Goliński62 i o.o. paulini. Według prasowej relacji ks. Ignacego Jeża przed mszą św. głos 
zabrał biskup częstochowski. W wątku „rozliczenia z niedawną przeszłością” nadmienił o próbach 
poróżnienia obydwu sanktuariów i wspomniał o czasach, „gdy chciano Piekary traktować jako 
»konkurencję« dla Jasnej Góry…”. Optymistyczny wymiar miały jego słowa odnoszące się do 
odbywającego się właśnie spotkania pielgrzymkowego na kalwaryjskim wzgórzu. Dzień 2 czerw-
ca 1957 r. bp Goliński nazwał dniem „świętego przymierza” między Jasną Górą i Piekarami63. 

Jednak zachowany materiał źródłowy wskazuje, że koncepcja rywalizacji obydwu sanktuariów 
była podsycana i rozwijana przez aparat bezpieczeństwa. Wszelkie działania biskupów i kurii 
katowickiej zmierzające do ożywienia piekarskiego ośrodka pątniczego interpretowano jako próby 
konkurowania z sanktuarium jasnogórskim: 

… kuria, która patrzy zazdrośnie na Częstochowę z Jasną Górą, pragnie uczynić z Piekar drugi 
ośrodek w kraju a podstawowy w diecezji. Temu celowi służą coroczne uroczystości maryjne 
w Piekarach…64 

Taki kontekst nadano przygotowaniom do rekoronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej 
w 1965 r. Służba Bezpieczeństwa przypisywała wówczas bp. Juliuszowi Bieńkowi65 prowa-
dzenie organizacyjnych przygotowań do „reaktywowania Piekar jako ośrodka analogicznego 
do Częstochowy”. Zupełnie inny odbiór tej uroczystości zaakcentował w swoim wystąpieniu 
przedstawiciel sanktuarium jasnogórskiego – o. Jerzy Tomziński. Podkreślił on „jedność Marii 
Piekarskiej i Częstochowskiej”, a także z uznaniem wyraził się o uroczystości rekoronacyjnej 
zorganizowanej w Piekarach66. 

Kolejna publiczna deklaracja o wzajemnie harmonijnych relacjach między tymi ośrodkami 
pątniczymi nie przeszkadzała organom bezpieczeństwa realizować własnych planów. W tym cza-
sie Wydział IV KW MO w Katowicach nie tylko kontrolował uroczystości i ruch pielgrzymkowy 
na Jasnej Górze i w Piekarach, ale go porównywał, szukając „słabych stron”. Zwracał uwagę mię-
dzy innymi na frekwencję, organizację uroczystości czy treść kazań. Niewątpliwie sanktuarium 
piekarskie ustępowało Jasnej Górze pod względem znaczenia i zasięgu terytorialnego, ale także 

62  Goliński Zdzisław (1908–1963), lubelski bp pomocniczy od 1947, ordynariusz częstochowski w latach 1951–1963, 
wiceprzewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 122. 
63  I. Jeż, Piekarskie spotkanie, „Gość Niedzielny” 1957, nr 24, s. 169.
64  AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1 t. 2, O sytuacji w kurii katowickiej i działalności podległego jej kleru, k. 210–211.
65  Bieniek Juliusz (1895–1978), katowicki bp pomocniczy od 1937 r., wraz z bp. Adamskim dwukrotnie wydalony z die-
cezji: w latach 1941–1945 i 1952–1956, zaangażowany w przygotowania i czynny uczestnik uroczystości pielgrzymkowych 
do początku lat siedemdziesiątych. J. Myszor, Historia diecezji…, s. 77–78.
66  AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 13 VI 1965, b.p.
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liczby przybywających pielgrzymek. Natomiast ocena przez SB przygotowania organizacyjnego 
i zdyscyplinowania pielgrzymów wypadała na korzyść Piekar Śląskich67.

Za wyraz symbolicznej integracji można uznać spotkanie pielgrzymów ze Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego z papieżem Janem Pawłem II 6 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze. Wierni i du-
chowieństwo diecezji katowickiej nie przyjęli zbyt entuzjastycznie tej decyzji władz kościelnych 
i państwowych, ponieważ oczekiwali spotkania z Janem Pawłem II – wieloletnim piekarskim 
pielgrzymem właśnie w Piekarach, podobnie jak to miało miejsce jeszcze rok wcześniej – 28 
maja 1978 r. w czasie pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. Spotkanie w Częstochowie było 
więc dla nich niejako spotkaniem „zastępczym”. W tym kontekście pewnego symbolicznego 
znaczenia może nabrać fakt przekazania przez papieża dla Piekar ofiarowanej mu przez o.o. 
paulinów stuły.

Ostatecznym momentem przełomowym w relacjach pielgrzymkowych pomiędzy Częstocho-
wą a Piekarami w okresie PRL okazał się rok 1980. Ówczesne uroczystości majowe wywołały 
zaniepokojenie władz partyjno-państwowych. Bezpośrednim sprawcą tej sytuacji był biskup 
częstochowski Stefan Bareła68. Jako uczestnik i mówca w czasie wcześniejszych piekarskich piel-
grzymek stanowych nie ukrywał swojego podziwu dla religijności Górnoślązaków69. Natomiast 
tym razem po raz pierwszy w historii wzajemnych relacji międzydiecezjalnych częstochowski 
biskup zachęcał do udziału w pielgrzymce piekarskiej. Skierował do wiernych swojej diecezji 
z terenu Zagłębia zaproszenie do udziału w męskiej pielgrzymce piekarskiej70. W ten sposób 
miało dojść do sytuacji, w której diecezja częstochowska byłaby reprezentowana w Piekarach 
Śl. nie tylko przez regularnie w niej uczestniczących hierarchów, ale także przez społeczność 
wiernych tego lokalnego Kościoła, szczególnie z miejscowości położonych w bliskim sąsiedztwie 
Piekar Śląskich.

W niedzielę 18 maja 1980 r. na wszystkich mszach św. został odczytany list skierowany 
do mężczyzn i młodzieży męskiej Zagłębia. Nietrudno przewidzieć, że jego odpis znalazł się 
w posiadaniu katowickiej SB i obligował do natychmiastowej reakcji oczekiwanej przez aparat 
partyjny71. 23 maja 1980 r. ppłk Zygmunt Baranowski, zastępca komendanta wojewódzkiego 
MO ds. SB, skierował do Zdzisława Grudnia, I sekretarza KW PZPR w Katowicach, informację 
o przygotowaniach do mającej się odbyć 25 maja pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. Wśród 
wyliczanych działań inspirujących i neutralizujących, znalazła się także informacja o podjęciu 

67  Zob. np. AAN, KC PZPR, Wydz. Adm., 237/XIV-178, Pismo kierownika Wydziału Administracyjnego KW PZPR 
Władysława Hermana do Wiesława Ociepki zastępcy kierownika Wydziału Administracyjnego KC PZPR z załącznikami, 
31 V 1960, k. 23–25.
68  Bareła Stefan (1916–1984), biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej od 1960, biskup ordynariusz częstochowski 
od 1964, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski w latach 1966–1984. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, 
kol. 20–21.
69  Na przykład w czasie swojego wystąpienia 28 V 1972 r. wypowiedział następujące słowa: „… siła, która mnie tutaj 
w tym roku przyprowadziła to jest moc przykładu, jaki dajecie stale umiłowani Ślązacy, kiedy przychodzicie z żarliwą mod-
litwą na Jasną Górę”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/218, Stenogram wystąpienia bp. Bareły w dniu 28 V o godzinie 
13-tej w Piekarach Śl., b.d., k. 124.
70  AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca przygotowań do pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców 
do Piekar Śl. w dniu 25 V 1980, 23 VI 1980, cz. III, k. 40.
71  Ibidem, Słowo biskupa częstochowskiego do mężczyzn i młodzieży męskiej Zagłębia zapraszające na pielgrzymkę do 
Matki Bożej Piekarskiej (odpis), cz. III, k. 95–96.
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działań dezintegracyjnych w związku z listem bp. Bareły. Zmierzały one do „poróżnienia kleru 
na tle kultu do Matki Boskiej Częstochowskiej i Piekarskiej72. 

Trudno ustalić szczegóły i skutki tych działań dezintegracyjnych, natomiast w piekarskiej 
kronice parafialnej z entuzjazmem odnotowano, że po raz pierwszy grupę pątników przyprowa-
dził do Piekar Śląskich biskup diecezji częstochowskiej73. Na inicjatywę bp. Bareły organizatorzy 
pielgrzymki odpowiedzieli zaproszeniem do publicznego wystąpienia w czasie uroczystości ks. 
proboszcza Stanisława Gębki. Przybliżył on zebranym pątnikom dramatyczny przebieg peregry-
nacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Duchowny 
opowiedział o odważnych postawach wiernych, a także o różnorodnych formach utrudniania im 
udziału, o szykanach i represjach ze strony władz. Swoje wystąpienie zakończył trawestacją słów 
„Roty” Marii Konopnickiej: 

Nie rzucim Chryste świątyń Twych, 
nie damy pogrześć wiary, 
próżne zakusy duchów złych 
i próżne ich zamiary74. 

Wystąpienie ks. Gębki spotkało się z pełnym zrozumienia przyjęciem przez pielgrzymów, 
którzy kilkakrotnie przerywali je oklaskami. W skierowanym do bp. Bareły podziękowaniu 
bp Bednorz podkreślił nie tylko religijną rolę, jaką spełniła ta uroczystość, ale wskazał także na 
ważną rolę integracyjną sąsiadujących z sobą diecezji. Wyraził również przekonanie o koniecz-
ności podtrzymywania wspólnego pielgrzymowania, „aby katoliccy robotnicy po obu stronach 
granicy naszych diecezji naprawdę stanowili jedną wspólnotę wiary i wierności Kościołowi”75. 

W następnych latach pątnicy z Zagłębia Dąbrowskiego byli corocznie obecni na pielgrzym-
ce mężczyzn i młodzieńców. Wspólne przygotowania i udział w piekarskich uroczystościach 
ożywiły więzi religijne ludzi, których wcześniej połączyła m.in. działalność związkowa w NSZZ 
„Solidarność”76. Inicjatywę bp. Bareły kontynuował jego następca – bp Stanisław Nowak77, który 
pielgrzymował pieszo wraz z mężczyznami78. W czasie swojego krótkiego wystąpienia w 1987 r. 
wskazał na integracyjną rolę spotkania religijnego w piekarskim sanktuarium:

Bracia w wielkim ofiarowaniu na Kalwaryjskim Wzgórzu przed obliczem Matki Bożej Pie-
karskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, podnieście Wasze ręce do Boga za cały 

72  Ibidem, Informacja dotycząca przygotowań do pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1980, 
23 V 1980, cz. III, k. 43.
73  APP, AKiK, VIII 02, Rok piekarski mierzy się pielgrzymkami mężczyzn i młodzieńców, k. 489–490. Grupa pątników 
diecezji częstochowskiej wyruszyła z sąsiadujących z Piekarami Śl. Bobrownik Będzińskich.
74  S. Gębka, Nawiedzenie Matki Bożej w Zagłębiu [w:] Piekary 80. Odnów oblicze tej ziemi. Dokumentacja pielgrzymki mężczyzn 
i młodzieńców do Piekar Śl. 25 V 1980, b.d., wyd. Kuria katowicka, s. 19–21; por. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, 
Stenogram wystąpienia proboszcza z Zagłębia w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1980 r. o godz. 10.40, cz. III, k. 77–79. 
W dokumencie kościelnym niepoprawna forma nazwiska – Gąbka.
75  AAKat., ARz, 222, List bp. Herberta Bednorza do bp. Stefana Bareły, 28 V 1980, k. 54.
76  Relacja Herberta Rennerta z 23 VII 2008 w zbiorach autorki.
77  Stanisław Nowak (1935–), biskup częstochowski od 1984, arcybiskup metropolita częstochowski od 1992. P. Nitecki, 
Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 310–311. 
78  AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja dotycząca wydarzeń pozostających w zainteresowaniu Wydziału 
IV z dnia 25 V 1986, k. 66.
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świat robotniczy, za Śląsk i Zagłębie wznieście Waszą modlitwę. Jestem pewny, że Bóg Was 
usłyszy79.

W omawianym powyżej okresie bliskie sąsiedztwo sanktuarium piekarskiego i jasnogórskiego 
trwało ponad trzy wieki: od rozwoju kultu Matki Bożej Piekarskiej w II połowie XVII w. aż 
do przemian ustrojowych w Polsce w 1989 r. Znamienną cechą wzajemnych stosunków była 
wynikająca z różnych przyczyn diametralna zmienność relacji Jasnej Góry do Piekar Śląskich. 
W początkach funkcjonowania piekarskiego sanktuarium animozje miały charakter wewnątrz-
kościelny i wynikały ze swoistej rywalizacji zakonników z jasnogórskiego sanktuarium o prymat 
pątniczy. W okresie zaborów czy plebiscytu, kiedy realnym okazało się zagrożenie tradycji 
religijnej, a także przynależności państwowej, diecezja częstochowska wspomagała uczestników 
pielgrzymek i sam ruch pątniczy. Harmonijne relacje pomiędzy obydwoma ośrodkami pątni-
czymi cechowały okres międzywojenny. Natomiast po II wojnie światowej zauważalna liczebnie 
obecność w Piekarach Śląskich wiernych diecezji częstochowskiej miała miejsce dopiero w latach 
osiemdziesiątych XX w. Wynikała ona wówczas przede wszystkim z solidarnościowej integracji 
społecznej i manifestacyjnej obecności w piekarskim sanktuarium środowisk opozycji demokra-
tycznej w Polsce, co automatycznie zachęcało do przybycia do sanktuarium przedstawicieli tych 
środowisk z Zagłębia Dąbrowskiego. Była też efektem publicznej agitacji wiernych do udziału 
w piekarskich zjazdach majowych przeprowadzonej przez biskupów diecezji częstochowskiej. 
Do integracji religijnej sąsiadujących diecezji dochodziło także w czasie wspólnych spotkań 
z pielgrzymującym do ojczyzny Janem Pawłem II.

79  Przemówienie biskupa częstochowskiego ks. Stanisława Nowaka, „Wiadomości Diecezjalne” 1987, nr 5, s. 248. 
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Polityka aparatu partyjno-państwowego 
wobec powojennego ruchu pielgrzymkowego

Całkowite wyeliminowanie religii z życia narodu było strategicznym i niezmiennym celem 
polityki wyznaniowej rządzącej partii komunistycznej w Polsce. Jednak realna ocena sytuacji 
politycznej i pozycji Kościoła rzymskokatolickiego po zakończeniu II wojny światowej zadecy-
dowała o wprowadzaniu przez komunistów stopniowego ograniczania wolności religijnej. Aparat 
władzy stosował w tym celu różnorodne metody i środki. Poprzez działania destrukcyjne starał 
się pozbawić Kościół niezależności i tradycyjnych form ewangelizacji, równocześnie narzucał 
społeczeństwu laicki system wartości i świeckie formy obrzędowości. Przez ponad czterdzieści lat 
polityka wyznaniowa odzwierciedlała meandry społeczno-politycznych przemian i zmieniające 
się relacje pomiędzy państwem a Kościołem1. 

Jeden z istotnych kierunków antyreligijnego działania aparatu władzy po II wojnie świato-
wej dotyczył masowych form kultu religijnego, które w historii Kościoła katolickiego w Polsce 
posiadały wielowiekową i bogatą tradycję. Procesje, pielgrzymki, uroczystości odpustowe, 
misje należały do specyficznych cech polskiej pobożności. Oparte na publicznej manifestacji 
przywiązania do religii i Kościoła stały w jawnej sprzeczności z propagowanym przez aparat 
partyjny materialistycznym światopoglądem naukowym, który wykluczał istnienie Boga i za 
jedyny rzeczywisty świat uznawał „zmysłowo postrzegalny świat materialny”. Jednocześnie 
władze komunistyczne na płaszczyźnie masowych zgromadzeń publicznych starały się rozwijać 
i obligatoryjnie angażować społeczeństwo w takie publiczne formy manifestacji politycznych jak: 
wiece, capstrzyki, pochody pierwszomajowe. Nie cofały się przy tym przed konfrontacją, w której 
zewnętrznym miernikiem poparcia dla jednej ze stron miała być frekwencja. Zapowiedzią takich 
działań mogły być wydarzenia z 22 lipca 1945 r. w Poznaniu, chociaż doszło do nich w sposób 
raczej niezamierzony przez żadną ze stron. W tym dniu odbyły się równolegle dwie uroczystości: 
wiec z okazji ogłoszenia Manifestu PKWN, a w kościele katedralnym uroczysta msza św. cele-

1 Zob. szerzej, m.in.: A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995; J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce 
(1945–1950), Warszawa 1997; R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce 1945–1956 na przykładzie województwa kieleckiego, Kra-
ków 1999; B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 1: 1944–1955, Olsztyn 1999; t. 2, cz. 1: 1956–1963, 
Olsztyn 2000; t. 2, cz. 2: 1964–1970, Olsztyn 2001; A. Grajewski, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, 
Katowice 2002; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 
1944–2002, Radom 2003; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003; B. Stanaszek, Die-
cezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945–1967, t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja życia społecznego, 
Sandomierz 2006; Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa 
katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009. 
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browana przez prymasa Augusta Hlonda. Wiec zgromadził trzy tysiące uczestników, natomiast 
we mszy św. wzięło udział piętnaście tysięcy osób2. 

W pierwszym roku powojennej rzeczywistości pozornie mogło się wydawać, że sytuacja 
polityczna nie ma negatywnego wpływu na organizowanie masowych zgromadzeń religijnych, 
pomimo antykościelnych decyzji nowej władzy, wśród których na pierwszym miejscu znalazło 
się jednostronne zerwanie konkordatu 12 września 1945 r. przez Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej. Nowa władza przed wyborami w 1947 r. nie podjęła ofensywy przeciw Kościołowi, 
starając się zachowywać pozory normalizacji wzajemnych relacji. Poza tym nie wypracowała 
jeszcze metod przeciwdziałania kultowi publicznemu. W przypadku zgromadzeń religijnych 
zachowała przedwojenne ustawodawstwo, co mogło być mylnym sygnałem kontynuacji przed-
wojennej polityki wyznaniowej. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawo obywateli 
do gromadzenia się pozostała ustawa o zgromadzeniach z 11 marca 1932 r.3 

W tym czasie także zachowanie niektórych przedstawicieli aparatu władzy mogło być od-
czytywane jako przyzwolenie na kontynuowanie religijnych tradycji. Nie należały bowiem do 
rzadkości sytuacje oficjalnego ich uczestnictwa w nabożeństwach, procesjach Bożego Ciała, 
a nawet pielgrzymkach. Jednym z takich przykładów na Górnym Śląsku była uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1946 r. Do Piekar Śląskich przybyło wówczas około 300 
tys. wiernych. Wśród nich byli przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych: w pierwszej 
kolejności wicewojewoda płk Jerzy Ziętek, ale także starosta katowicki, wiceprezydent Katowic 
i wicestarosta tarnogórski4. Jak wspominał ks. Romuald Rak, Jerzy Ziętek do 1947 r. nie tylko 
uczestniczył w diecezjalnych pielgrzymkach piekarskich, ale w czasie procesji Bożego Ciała 
podtrzymywał ramię bp. Stanisława Adamskiego5. 

W poczuciu powrotu swobody religijnej wierni masowo pielgrzymowali do znanych miejsc 
kultu, a szczególnie na Jasną Górę w Częstochowie. Według ustaleń Ministerstwa Administracji 
Publicznej 8 września 1946 r. na uroczystości poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu 
Sercu Maryi zgromadziło się tam około miliona pątników6. Już wtedy jednak miał miejsce in-
cydent, który bp Czesław Kaczmarek7 wskazał jako przykład szykany „prowincjonalnych władz 
administracyjnych”. Z pociągu „wyrzucono w polu” około czterech tysięcy osób udających się 
na uroczystości do Częstochowy8. 

2 B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 1: 1944–1955…, s. 22–23.
3 Dz. U. 1932, nr 48, poz. 450.
4 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat.), Urząd Wojewódzki Śląski (dalej UW Śl.), Wydział Społ.-Polit., 35, 
Sprawozdanie sytuacyjne [starosty tarnogórskiego] nr 8 obejmujące całokształt życia polityczno-społecznego, zawodowego 
i gospodarczego na terenie powiatu tarnogórskiego za czas od 21 VII – 20 VIII 1946, 30 VIII 1946, k. 36, dokument 
udostępniony przez Marcina Niedurnego. Liczbę 200 tys. pielgrzymów podano w artykule Lud śląski ślubuje wierność Polsce, 
„Dziennik Zachodni” 1946, nr 223, s. 1; w artykule I. S., Piekarskie ślubowanie, „Gość Niedzielny” 1946, nr 34, s. 282; 
zob. także J. Walczak, Generał Jerzy Ziętek. Wojewoda katowicki. Biografia Ślązaka 1901–1985, Katowice 1996, s. 197.
5 S. Szymecki, R. Rak, Biskup Stanisław Adamski jakiego nie znamy…, s. 154–155.
6 AAN, MAP, Departament Wyznaniowy, 930, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc wrzesień 1946, k. 4–5; Liczbę 2 mln 
pielgrzymów podaje A. Jackowski, Pielgrzymowanie…, s. 116.
7 Kaczmarek Czesław (1895–1963), biskup kielecki od 1938, represjonowany i więziony w latach 1951–1956. P. Nitecki, 
Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 189.
8 AAN, UdsW, 125/14, Aneks, k.171.
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Z perspektywy czasu można uznać tamto wydarzenie za jeden z sygnałów nadchodzących 
lat ograniczania, utrudniania i zwalczania ruchu pielgrzymkowego oraz represji i szykan wobec 
jego organizatorów i uczestników. 

2.1. Prawno-administracyjne regulacje dotyczące 
zgromadzeń religijnych

Władze komunistyczne, dążąc do ograniczania działalności Kościołów i związków wyzna-
niowych, starały się zachowywać pozory praworządności. Służyła temu przede wszystkim mani-
pulacja prawem wyznaniowym, która polegała na usuwaniu „niewygodnych”, a wprowadzaniu 
korzystnych dla państwa regulacji9. 

W przypadku masowych zgromadzeń religijnych w pierwszych latach powojennych przed-
miotem modyfikacji stała się nadal obowiązująca przedwojenna ustawa z dnia 11 marca 1932 r. 
o zgromadzeniach. Jej artykuł 27 zezwalał na organizację wszelkich zebrań i pochodów religij-
nych bez konieczności uzyskania zezwolenia władz, jeśli należały do tradycyjnie ustalonych10. 
Na tej podstawie Kościół przywrócił przerwane w okresie wojny tradycje procesji, misji, odpu-
stów, pielgrzymek i innych zgromadzeń. Swoboda organizacyjno-prawna w tym względzie trwała 
jednak stosunkowo krótko. Zmianę zapisów przedwojennej ustawy o zgromadzeniach przyniósł 
dekret z 18 sierpnia 1949 r.11, który wpisywał się w prowadzony od końca 1947 r. represyjny 
kurs polityki wyznaniowej. W przypadku prawodawstwa komuniści od 1949 r. systematycznie 
stosowali metodę „nękania i zaskakiwania Kościoła coraz to nowymi dekretami i rozporządzenia-
mi ograniczającymi działalność duszpasterską i stan posiadania Kościoła”12. Autorzy sierpniowego 
dekretu na pierwszy plan wysunęli problem miejsca zgromadzenia a nie tradycji. Zezwolenia 
wymagały teraz pielgrzymki i procesje13, wszelkie uroczystości i zgromadzenia organizowane 
przez Kościoły, związki i stowarzyszenia religijne, jeśli odbywały się poza terenem kościelnym. 
W ten sposób, zgodnie z literą obowiązującego prawa, kult publiczny poza terenem kościelnym 
znalazł się pod kontrolą i regulacją państwa.

Na mocy dekretu z 18 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zgromadzeniach 
zadanie przyjmowania zgłoszeń oraz wydawania decyzji w sprawie odbycia zgromadzenia prze-
kazano administracji ogólnej (wydziały społeczno-polityczne urzędów wojewódzkich lub referaty 
społeczno-polityczne starostw). Ministerstwo Administracji Publicznej kompetencje administracji 
państwowej w sprawach zgromadzeń szczegółowo omówiło w okólniku nr 107 z 23 listopada 

9 J. Zbudniewek, Prawodawstwo i praktyka władz centralnych i terenowych PRL w zakresie kultu religijnego, „Chrześcijanin 
w świecie” 1994, nr 1, s. 101–118.
10 Szerzej ustawę analizuje bp Juliusz Bieniek w piśmie skierowanym do wojewody śląsko-dąbrowskiego 23 lipca 1949. 
Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego…, s. 201–203.
11 Dz. U. 1949, nr 49 poz. 369. Rząd posiadał wówczas upoważnienie do wydawania dekretów z mocą ustawy. Zob. także 
B. Stanaszek, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945–1967, t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja 
życia społecznego, Sandomierz 2006, s. 66–67.
12 B. Fijałkowska, Partia wobec religii…, t. 1, s. 69.
13 Z wyjątkiem procesji Bożego Ciała, czyli uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa, ale szczegółowy porządek tej procesji 
należało jednak uzgodnić z lokalnymi władzami administracyjnymi.
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1949 r.14 W rzeczywistości decyzje, po konsultacji z właściwymi instancjami partyjnymi, zapa-
dały w urzędach bezpieczeństwa publicznego, na co wyraźnie wskazuje tekst instrukcji MBP 
z 6 grudnia 1949 r.15 Rola władz administracyjnych została praktycznie sprowadzona do po-
średnictwa w przekazywaniu dokumentacji i decyzji, zaś same decyzje miały podłoże polityczne 
i były podejmowane niezależnie od obowiązujących przepisów. 

Wprowadzenie dekretu z 18 sierpnia 1949 r. spotkało się ze stanowczym sprzeciwem Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce. Komisja Główna Episkopatu Polski w oficjalnych pismach infor-
mowała władze o tym, że dekret w swej istocie naruszał Konstytucję i wprowadził sprzeczność 
prawną16. Gwarantowane w artykule 13. Konstytucji prawo organizowania zbiorowych i publicz-
nych nabożeństw przez każdy prawnie uznany związek religijny zostało uzależnione od zezwoleń 
administracyjnych. Do Departamentu V MBP dotarły informacje, że episkopat postanowił de-
cyzję o zgłaszaniu zgromadzeń pozostawić w gestii samych księży17. Tym samym rozwiązywanie 
sytuacji konfliktowych zostało przeniesione na szczebel lokalny i w dużym stopniu zależało od 
panujących tam relacji państwowo-kościelnych. Znamiennym przykładem takiego stanu rzeczy 
były wydarzenia, jakie miały miejsce w Inowrocławiu w październiku 1949 r. W czasie Kongresu 
Różańcowego lokalna administracja państwowa, oprócz szeregu decyzji angażujących młodzież 
szkolną i osoby dorosłe w inne zajęcia, skorzystała z obowiązującego dekretu i wydała zakaz 
tradycyjnej procesji różańcowej przez ulice miasta, a także zakaz organizowania na Kongres 
pielgrzymek z okolicznych dekanatów18.

W tym czasie organizatorzy stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich odczuli 
utrudnienia i ograniczenia, które nie były bezpośrednio związane z egzekwowaniem dekretu 

14 Dz. Urz. MAP 1949, nr 50, poz. 365; Bp Zygmunt Choromański jako sekretarz episkopatu Polski zareagował w for-
mie pisemnej na ten okólnik: List Sekretarza Episkopatu Polski bp. Z. Choromańskiego do Ministerstwa Administracji Publicznej 
W. Wolskiego w sprawie ograniczania kultu religijnego, 13 I 1950 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, 
t. 1, s. 205–206.
15 Na podstawie dekretu z 28 V 1946 MBP posiadało uprawnienia do przyjmowania zgłoszeń i wydawania zezwoleń na 
zgromadzenia publiczne lub ich rozwiązywania. Nowe szczegóły proceduralne zawarte w dekrecie z 18 VIII 1949 zostały 
omówione w instrukcji Julii Brystygier z 6 XII 1949 skierowanej do szefów WUBP i PUBP, która nowelizowała i uzu-
pełniała okólnik nr 42 wydany 1 VII 1946 r. Administracja państwowa zobowiązana została do przekazania zgłoszenia 
o zgromadzeniu pod gołym niebem w tym samym dniu do właściwego urzędu bezpieczeństwa publicznego, którego za-
daniem było przygotowanie pisemnej opinii wraz z dokumentacją. Zgodnie z instrukcją terenowe jednostki UB powinny 
sprawdzić cel, trasę i charakter pielgrzymki, a także sprawdzić jej organizatorów. PUBP powinien zawiadomić i przekazać 
podstawowe informacje o mającej się odbyć pielgrzymce do wydziału V WUBP, a także zawiadomić właściwą jednostkę 
bezpieczeństwa, na terenie której znajduje się miejsce docelowe pielgrzymki. Właściwy UBP był również zobowiązany do 
ustalenia ewentualnych środków lokomocji ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie transportu państwowego. 
Decyzje o zezwoleniu lub zakazie zgromadzenia należało uzgodnić z czynnikami politycznymi. Organa bezpieczeństwa nie 
były zobowiązane podawać władzom administracyjnym przyczyny niewydania zgody na zgromadzenie. Instrukcja o postępo-
waniu Organów Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie stosowania przepisów ustawy o zgromadzeniach w odniesieniu do zgromadzeń 
publicznych organizacji, stowarzyszeń i związków religijnych, 6 XII 1949 [w:] D. Zamiatała, Instrukcje Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego z 5 i 18 sierpnia 1949 roku w sprawie egzekwowania dekretów rządowych „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 
2002”, t. 78, s. 396–403.
16 List Komisji Głównej Episkopatu Polski do Rządu w sprawie dekretów władz o zmianie przepisów prawa o stowarzyszeniach i zgro-
madzeniach, 21 IX 1949 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 1, s. 181–183.
17 AIPN, MSW Dep. IV, 0445/114, t. 1, Informacja dotycząca kleru nr 4, 31 X 1949, k. 8.
18 List Prymasa S. Wyszyńskiego do Ministra Administracji Publicznej W. Wolskiego w sprawie zarządzeń władz lokalnych utrudnia-
jących uroczystości religijne w czasie Kongresu różańcowego, 28 XI 1949 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, 
t. 1, s. 196–198.
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z 18 sierpnia 1949 r., natomiast polegały na jawnych utrudnieniach w dotarciu do miejsca piel-
grzymkowego w dniu uroczystości19. 

Problemu walki ze zgromadzeniami religijnymi nie rozwiązało także zawarte 14 kwietnia 
1950 r. porozumienie pomiędzy państwem a Kościołem. W jego punkcie 15. umieszczono dość 
nieprecyzyjny zapis: „tradycyjne pielgrzymki i procesje nie będą napotykały na przeszkody”20. 
Dla zachowania porządku wymagały one jedynie uzgodnienia a nie zezwolenia władz. W prak-
tyce Urząd do spraw Wyznań i jego odpowiedniki w terenie interpretowały ten zapis dowolnie, 
a czasami w ogóle go ignorowały, wywierając naciski na organizatorów, aby odstąpili od orga-
nizacji pielgrzymek. Narastanie od lat pięćdziesiątych nieporozumień i konfliktów w sprawach 
zgromadzeń religijnych, a także napięta sytuacja w ogólnych relacjach Kościoła z władzami 
wyraźnie hamowały ruch pielgrzymkowy w Polsce21. Nie pomagały interwencje episkopatu 
kierowane w tym czasie do władz państwowych22. 

O skali napięcia może świadczyć list do premiera Józefa Cyrankiewicza skierowany przez 
bp. Michała Klepacza, przewodniczącego episkopatu z woli władz państwowych w okresie 
internowania prymasa Wyszyńskiego. W czerwcu 1954 r. hierarcha prosił o wydanie organom 
administracyjnym w terenie wykładni postanowień Porozumienia z 1950 r. i pozostałych obowią-
zujących przepisów, co miało poprawić stosunek urzędników do spraw zgromadzeń religijnych23. 

Sytuacja uległa krótkiej poprawie po zmianach politycznych 1956 r., jakie w Polsce nastąpiły 
po październikowych obradach VIII Plenum KC PZPR i wyborze na stanowisko I sekretarza 
partii Władysława Gomułki. Polityka „odwilży” widoczna m.in. w znaczących ustępstwach Go-
mułki umożliwiła Kościołowi ożywienie różnych form działalności duszpasterskiej, w tym dusz-
pasterstwa stanowo-zawodowego. Na Jasnej Górze 2 grudnia 1956 r. odbyła się ogólnopolska 
pielgrzymka służby zdrowia, która zainaugurowała wznowienie przedwojennych ogólnopolskich 
pielgrzymek stanowych i zawodowych systematycznie organizowanych w następnych latach24. 

19 AAKat., AL, 1713, Pielgrzymka katolickich mężów do Piekar Śl. dnia 22 V 1949 r., b.p.; A. Grajewski, Wygnanie…, 
s. 67. 
20 Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski, 14 IV 1950 [w:] P. Raina, 
Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 1, s. 232–235; W „Instrukcji” Julii Brystygier z 6 XII 1949 do ogólno-
krajowych pielgrzymek zwyczajowych zaliczono m.in. pielgrzymki do Piekar Śląskich, Częstochowy, Gniezna i Kalwarii 
Zebrzydowskiej.
21 Przykładowo, kiedy na 23 V 1954 kuria opolska zaplanowała masowe pielgrzymki dziewcząt na Górę św. Anny, władze 
lokalne doprowadziły do odwołania przez wikariusza kapitulnego ks. Emila Kobierzyckiego tej uroczystości. Ponieważ 
niektóre parafie nadal planowały pielgrzymkę, przeprowadzono rozmowy z jej organizatorami. W efekcie na Górze św. 
Anny Urząd Bezpieczeństwa zaobserwował około 50. dziewcząt, AIPN, MSW, Dep. IV, 0445/116, Informacja z 25 V 
1954, k. 19; Ze względu na zakaz władz w latach 1954–1956 na Górze św. Anny zamarł stanowy ruch pielgrzymkowy, 
A. Hanisz, Góra św. Anny…, s. 163; A. Jackowski, Pielgrzymowanie…, s. 122.
22 Dotyczyły one m.in. procesji Bożego Ciała, procesji majowych w dni krzyżowe, misji, czy zakazu udzielenia sakramentu 
bierzmowania wiernym w Świnoujściu latem 1951 r. przez bp. Władysława Suszyńskiego, zob. List Sekretarza Episkopatu 
bp. Z. Choromańskiego do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań A. Bidy w sprawie ograniczania przez władze kultu religijnego, 25 IV 
1951 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 1, s. 296–297; ibidem, List Sekretarza Episkopatu Polski bp. 
Z. Choromańskiego do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań A. Bidy w sprawie ograniczania wolności kultu religijnego, 30 IV 1951, 
s. 297; ibidem, List Sekretarza Episkopatu Polski bp. Z. Choromańskiego do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań A. Bidy w sprawie 
ograniczania wolności kultu religijnego, 14 V 1952; ibidem, s. 349–350. 
23 Ibidem, List Przewodniczącego Episkopatu bp. M. Klepacza do Premiera J. Cyrankiewicza w sprawie usuwania napięć w stosunkach 
między Kościołem a Państwem, 28 VI 1954, s. 464–465.
24 Sz. Z. Jabłoński, 600 lat Jasnej Góry 1382–1982. Z dziejów sanktuarium. Kalendarium najważniejszych wydarzeń, „Chrześ-
cijanin w świecie” 1982, nr 4–5, s. 116–118; AAN, UdsW, 56/277, k. 2.
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Departament Społeczno-Administracyjny MSW skierował do terenowych jednostek administracji 
wszystkich szczebli pismo okólne nr D/II/4/30/24/57 z 25 czerwca 1957 r., zgodnie z którym 
prezydia właściwych rad narodowych, podobnie jak to zapisano w kwietniowym porozumieniu 
z 1950 r., miały „nie czynić przeszkód w organizowaniu pielgrzymek i związanych z nimi uroczy-
stości, udzielając odpowiednich zezwoleń na złożone w przepisowym terminie i trybie wnioski”25. 

W kwietniu 1958 r. episkopat opracował zasady działalności duszpasterstw zawodowych, 
które obejmowały m.in. ważne dla władz państwowych i Kościoła środowiska inteligencji (na-
uczycieli, lekarzy, studentów, prawników)26. Ale duszpasterstwo stanowo-zawodowe i organi-
zowane w jego ramach pielgrzymki spotkały się ze zdecydowanie negatywną reakcją ze strony 
aparatu władzy. W sposób wyraźny „czujność” wobec tej formy pielgrzymowania ujawniła się 
w kolejnych okólnikach Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW, które nie przyczy-
niły się do usunięcia istniejących utrudnień, a raczej je podtrzymywały. Według wytycznych z 7 
sierpnia 1958 r. terenowe jednostki administracji państwowej: wydziały spraw wewnętrznych 
w powiatach i urzędy spraw wewnętrznych w województwach były zobowiązane do „zasięg-
nięcia opinii” instancji odpowiednio wyższej – prezydiów WRN lub Departamentu Społeczno-
-Administracyjnego MSW w przypadku podań: 

… o zezwolenie na odbycie wszelkich innych procesji ulicznych, pochodów, pielgrzymek (jak 
np. zjazdów stanowych lekarzy, prawników, studentów itp. w Częstochowie, pielgrzymek 
do miejsc, które dotychczas nie były odwiedzane przez pielgrzymki itp.), których inicjatywa 
organizowania jest nowa, względnie była podjęta w ostatnich latach27. 

Powyższe procedury były wyraźnym sygnałem powrotu po polityki ograniczania kultu 
publicznego, co potwierdzały informacje o odmowach zezwoleń na pielgrzymki, zakazach na-
bożeństw stanowych, rekolekcji czy misji, a nawet o karach dla osób prywatnie i indywidualnie 
wyjeżdżających do miejsc pielgrzymkowych i odpustowych28. 

Problem ożywienia miejsc pielgrzymkowych był również omawiany na ogólnokrajowej 
odprawie Służby Bezpieczeństwa zorganizowanej 2 października 1958 r. Jerzy Sztachelski, 
pełnomocnik rządu do spraw stosunków z Kościołem i kierownik UdsW, przypomniał, że piel-
grzymki stanowe są nietradycyjnymi formami duszpasterstwa i należy się im przeciwstawiać 
„przewidzianymi przepisami państwa dotąd nieegzekwowanymi”29. Celowe utrudnianie procedur 

25 Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie zgromadzeń publicznych, 25 VI 1957 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół 
katolicki a państwo…, t. 1, s. 596–599. Unieważniał on okólnik nr 107 MAP z 23 XI 1949 r. J. Żaryn, Kościół a władza 
w Polsce…, s. 267–268.
26 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce…, s. 120.
27 AAN, UdsW, 56/281, Pismo dyrektora Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW do prezydiów wojewódzkich 
rad narodowych i rad narodowych miast wydzielonych z województw oraz prezydiów powiatowych rad narodowych, rad 
narodowych stanowiących powiaty, urzędów i wydziałów spraw wewnętrznych, 7 VIII 1958 r., k. 2–3; Zob. także AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 14, Pismo dyrektora Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW do prezydiów 
wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw oraz prezydiów powiatowych rad 
narodowych, rad narodowych stanowiących powiaty, urzędów i wydziałów spraw wewnętrznych w sprawie przepisów 
o zgromadzeniach, 22 VI 1959, b.p.
28 Opracowanie władz kościelnych na temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i stosunku państwa do Kościoła w Polsce Ludowej, 
[1961] [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 2, s. 74.
29 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem…, s. 278. Już w listopadzie 1953 Stanisław Morawski 
zwrócił uwagę na niepełne wykorzystanie dekretów i zarządzeń państwowych w ograniczaniu uroczystości kościelnych, 
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miało służyć skutecznemu zniechęcaniu organizatorów i pielgrzymów do podtrzymywania ruchu 
pielgrzymkowego. 

Po reaktywowaniu piekarskich pielgrzymek stanowych w 1957 r. duchowieństwo diecezji 
katowickiej w kolejnych latach musiało się zmierzyć z nową falą utrudnień administracyjnych. 
Lokalni urzędnicy, zanim wydali zezwolenie, często stawiali organizatorom dodatkowe wymogi, 
które bywały niemożliwe do spełnienia. Znamiennym tego przykładem jest decyzja urzędników 
Wydziału Spraw Wewnętrznych PPRN w Tarnowskich Górach, którzy w 1961 r. wydanie 
zezwolenia niektórym parafiom na organizację pielgrzymek stanowych do Piekar Śląskich uza-
leżnili od dostarczenia imiennego wykazu uczestników, choć powszechnie było wiadomym, że 
gromadzili się oni spontaniczne w miejscu zbiórki, a ich liczba mogła się wahać od kilkudziesięciu 
do kilkuset30. Takie sytuacje prowadziły do rezygnacji niektórych organizatorów z dalszego ubie-
gania się o zezwolenia, a nawet do świadomego pomijania obowiązujących procedur. Natomiast 
administracja państwowa w takiej sytuacji zyskiwała argument pozwalający wykazać łamanie 
obowiązującego prawa przez stronę kościelną31.

Rozbieżność stanowisk w sprawie duszpasterstwa stanowo-zawodowego znalazła w latach 
sześćdziesiątych odzwierciedlenie w relacjach na linii Urząd do spraw Wyznań – Sekretariat 
Episkopatu Polski. Administracja państwowa wymagała uzyskania zezwolenia na pielgrzymki, 
rekolekcje i nabożeństwa stanowe zaliczając je do „nowych form działalności kościelnej”. Riposta 
ze strony Kościoła dotyczyła faktów historycznych. Bp Zygmunt Choromański wskazywał na 
obecność duszpasterstwa stanowego jako formy kultu już w XVI w., którą kontynuowano w Pol-
sce międzywojennej i powojennej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie zgromadzenie 
wymagało jedynie zgłoszenia. Brak wspólnego stanowiska w tej sprawie prowadził do podej-
mowania decyzji wzajemnie nieakceptowanych. Jesienią 1960 r. WdsW PWRN w Krakowie 
skierował do proboszczów i rektorów kościołów zakonnych pisma wskazujące na nielegalność 
dni skupienia i rekolekcji stanowych. Wywołana tym zdarzeniem wymiana korespondencji 
pomiędzy bp. Zygmuntem Choromańskim a Jerzym Sztachelskim dotycząca definicji pojęcia 
„stan” przybrała charakter dyskusji prawie akademickiej32. Równolegle z oficjalną korespondencją 
urzędnicy administracji państwowej podejmowali rozliczne decyzje, które miały doprowadzić do 
całkowitej likwidacji duszpasterstwa stanowego. W decyzjach odmownych na prośby o zgodę 
na pielgrzymki powoływano się na przepisy sanitarne, budowlane, przeciwpożarowe i drogowe, 
których powinni przestrzegać organizatorzy i uczestnicy pielgrzymek. Urząd do spraw Wyznań 
stał na niezmiennym stanowisku, że władze nie powinny udzielać zezwolenia na organizację 

często nietradycyjnych, a organizowanych przez kler, AIPN, MSW Dep. IV, 0445/115, Notatka służbowa naczelnika 
Wydziału I Departamentu XI MBP mjr. Stanisława Morawskiego, 13 XI 1953, k. 423–425. 
30 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/2, Pismo proboszcza Teodora Gałązki do Prezydium PRN WSW w Tarnowskich 
Górach, 18 V 1961, k. 143; ibidem, Pismo proboszcza ze Świerklańca do Prezydium PRN WSW w Tarnowskich Górach, 
19 VIII 1961, k. 508.
31 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/14, Informacja o przebiegu uroczystości kościelnych odbytych w dniu 20 VIII b.r. 
w Piekarach Śl., 21 VIII 1961, b.p.
32 Zob. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego 
w sprawie ograniczania kultu religijnego, 18 X 1960 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 2, s. 31; ibi-
dem, List Episkopatu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego w sprawie ograniczania wolności kultu 
religijnego, 16 I 1961, s. 84–86; ibidem, List Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego do Sekretarza 
Episkopatu bp. Z. Choromańskiego w sprawie rekolekcji stanowych, 28 II 1961, s. 91–92.
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takich zgromadzeń33. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – partia „ludu pracującego miast 
i wsi” – wprowadzenie duszpasterstwa stanowego do programu Wielkiej Nowenny zaklasyfiko-
wała do działalności politycznej. Władysław Gomułka, uzasadnił powyższe stanowisko w liście 
do episkopatu Polski z 27 maja 1959 r. Był on odpowiedzią na kwietniowy memoriał episkopatu 
do rządu w sprawie sytuacji Kościoła w Polsce. I sekretarz KC PZPR duszpasterstwo stanowe 
uznał za „ingerencję w sprawy zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli, 
lekarzy i pielęgniarek”, czego nie tolerowałaby „żadna władza na świecie”34.

Brak efektów zaleceń partyjnych i administracyjnych nakazujących ograniczanie wszel-
kich rodzajów pielgrzymek i uroczystości religijnych, niegasnące konflikty na tle legalności 
organizowanych zgromadzeń religijnych, rozbieżne interpretacje modyfikowanych przepisów, 
a także gwałtowne ożywienie pątnictwa w okresie Wielkiej Nowenny stały się prawdopodob-
nie głównymi przyczynami przygotowania nowej ustawy o zgromadzeniach uchwalonej przez 
Sejm 29 marca 1962 r.35 Ustawa ta miała odegrać przełomową rolę w planach zahamowania 
ruchu pielgrzymkowego w Polsce. Już w fazie projektu spotkała się ona z krytyczną oceną ze 
strony episkopatu36. Nowa regulacja prawna nie dotyczyła bowiem wszystkich organizowanych 
zgromadzeń37, natomiast wyposażyła urzędników rad narodowych w praktyczne narzędzie 
przeciwdziałania zgromadzeniom religijnym, zwłaszcza zbliżającej się fali masowych uroczy-
stości związanych z peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz obchodami 
Milenium Chrztu Polski. Ustawa zawierała niekorzystne dla strony kościelnej zapisy formalne: 
przyspieszono w niej termin składania podań o zezwolenia, a wydłużono termin wydania decyzji 
odmownej, zlikwidowano pojęcie tradycyjnego zgromadzenia. Zgodnie z jej zapisami organiza-
torzy pielgrzymek (także tradycyjnych) byli zobowiązani do składania pisemnego podania o ze-
zwolenie do właściwego ze względu na miejsce ich organizowania organu spraw wewnętrznych 
– prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, co najmniej na siedem dni 
przed planowanym terminem. Natomiast decyzja odmowna w formie pisemnej powinna była 
dotrzeć do „zwołującego zgromadzenie” nie później jak w przeddzień odbycia zgromadzenia38. 
Trudno nie dostrzec w takim zapisie nierównego potraktowania stron. Szczególnie odmowa 
dostarczona w przeddzień pielgrzymki praktyczne uniemożliwiała powiadomienie potencjalnych 
uczestników o jej nielegalności.

33 Notatka Urzędu do Spraw Wyznań: sprawa lojalnego stosunku do państwa i władzy, b.d. 1960 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. 
Kościół katolicki a państwo…, t. 2, s. 42.
34 List I sekretarza KC PZPR W. Gomułki do Episkopatu Polski, 27 V 1959 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki 
a państwo…, t. 1, s. 721.
35 Dz. U. 1962, nr 20 poz. 89.
36 List Episkopatu do Urzędu Rady Ministrów w sprawie [projektu] ustawy o zgromadzeniach [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół 
katolicki a państwo…, t. 2, s. 159–162; H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1997, s. 276–278.
37 Na podstawie artykułu 3 i 4 tej ustawy, a także rozporządzenia MSW z 31 V 1962 (Dz. U. 1962, nr 32 poz.155) niektóre 
zgromadzenia (o charakterze świeckim) znalazły się w sytuacji uprzywilejowanej i zostały wyłączone spod jej przepisów. 
Dotyczyło to m.in. zgromadzeń stowarzyszeń wyższej użyteczności, zarejestrowanych towarzystw przyjaźni, naukowo-
-badawczych, literackich, kółek rolniczych, stowarzyszeń technicznych NOT z udziałem nieczłonków tych organizacji. 
Zbiór wybranych aktów normatywnych regulujących publiczną działalność Kościoła rzymskokatolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, Warszawa 1971, s. 296. 
38 W art. 10 ustawy podano trzy przyczyny odmowy odbycia zgromadzenia: sprzeczność z niniejszą ustawą lub ustawami 
karnymi, sprzeczność z interesem społecznym oraz zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
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Krótko po wejściu w życie nowej ustawy przedstawiciele kurii katowickiej przekonali się 
o intencjach jej autorów. Nadgorliwość lokalnych urzędników w jej egzekwowaniu doprowa-
dziła do absurdalnej sytuacji: 24 maja 1962 r., na trzy dni przed planowaną na 27 maja 1962 r. 
pielgrzymką mężczyzn, katowicki WdsW zażądał od kurii diecezjalnej wystąpienia z wnioskiem 
o zezwolenie na jej organizację39. W interpretacji strony kościelnej takie żądanie prowadziło 
do podwójnego zgłaszania tej samej uroczystości, ponieważ obowiązek zgłoszenia pielgrzymki 
spoczywał na parafiach jako ich organizatorach. Bp Herbert Bednorz zwrócił się 28 maja do 
sekretarza episkopatu bp. Choromańskiego o poruszenie tej sprawy w rozmowach z przedstawi-
cielami rządu40. W czerwcu 1962 r. w czasie służbowej wizyty w katowickim WdsW konflikt 
rozwiązał reprezentujący UdsW – Aleksander Merker. Zalecił katowickim urzędnikom odstą-
pienie od takich nacisków na kurię, gdyż „nie ma uzasadnienia podwójne zgłaszanie imprezy 
w przepisie o zgromadzeniach, dlatego nie jest wskazanym dalsze wywieranie nacisku na Kurię 
w tej sprawie”41.

Jak wynika z zachowanej dokumentacji, pomimo wyżej opisanej potyczki prawnej na linii 
kuria katowicka – WdsW, w latach 1962–1965 rady narodowe na terenie diecezji katowickiej 
raczej nie korzystały z uprawnień, jakie dawała im nowa ustawa, aby całkowicie zakazywać 
organizacji stanowych grup pielgrzymkowych. Natomiast nadal wykorzystywano inne przy-
czyny do niewydawania zezwoleń. Przed pielgrzymką majową 1963 r. zastępca kierownika 
WdsW w Katowicach Czesław Sikora zwrócił uwagę przedstawicielom kurii katowickiej, że 
odrzucane będą wnioski, na których znajduje się pieczątka „Katolicki Urząd Parafialny”, a przed 
pielgrzymką sierpniową ten sam urzędnik poinformował bp. Bednorza o zakazie pielgrzymek 
pieszych z powodu ospy42. Ten ostatni powód stał się podstawą do niewydania zgody na żadne 
z dwudziestu czterech podań proboszczów dotyczące sierpniowej pielgrzymki kobiet, pomimo 
że na terenie diecezji katowickiej nie było bezpośredniego zagrożenia epidemią (por. Tabela 
nr 1). Postawa katowickiego urzędnika nie była wynikiem jego indywidualnej decyzji. O tym, 
aby epidemia ospy stała się w tym czasie przyczyną odmowy zezwoleń na pielgrzymki i inne 
uroczystości religijne w Polsce, rozmawiano 25 lipca 1963 r. na posiedzeniu Zespołu do spraw 
Kleru działającym przy Wydziale KC PZPR43.

Według meldunków operacyjnych katowickiej SB w latach 1962–1965 organizatorzy męskich 
pielgrzymek stanowych, którzy zgodnie z terminem złożyli odpowiednie wnioski, w większości 
otrzymywali zezwolenia (Tabela nr 1). 

39 AAN, UdsW, Wydział Stowarzyszeń i Spraw Ogólnych, 127/44, Sprawozdanie Aleksandra Merkera z wyjazdu służbo-
wego do Katowic, 23 VI 1962, k. 19–22. 
40 AAKat., ARz, 216, Pismo bp. Herberta Bednorza do bp. Zygmunta Choromańskiego, sekretarza Episkopatu Polski, 
28 V 1962, k. 13. 
41 AAN, UdsW, 127/44, Sprawozdanie Aleksandra Merkera z wyjazdu służbowego do Katowic, 23 VI 1962, k. 20. 
42 AAKat., ARz, 646, Tematy poruszone w rozmowie z zastępcą kierownika UdsW ob. Czesławem Sikorą w Katowicach 
dnia 18 V 1963, k. 97–98; ibidem, Notatka z rozmowy z zastępcą kierownika WdsW Czesławem Sikorą, 6 VIII 1963, k. 99.
43 Protokół nr 21 z posiedzenia Zespołu do spraw Kleru przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR w dniu 25 VII 1963, Tajne 
dokumenty Państwo-Kościół 1960–1980, Londyn 1996, s. 85.
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Ta b e l a  n r  1
Zezwolenia na pielgrzymki stanowe do Piekar Śl. w latach 1962–1965

Data Liczba wniosków Liczba zezwoleń Liczba decyzji 
odmownych

27 V 1962 19 13 b.d.

19 VIII 1962 19 9 10

26 V 1963 48 40 b.d.

18 VIII 1963 24 0 2444

31 V 1964 45 44 1

13 VI 1965 45 42 145

15 VIII 1965 16 13 3

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych dnia 19 VIII 1962 w Pie-
karach Śl., 19 VIII 1962, b.p.; ibidem, 085/1, t. 1, Informacja o przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich 
w dniu 19 VIII 1962, 20 VIII 1962, k. 183; ibidem, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn 
i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1963, 26 V 1963, k. 409; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 1, Infor-
macja o przebiegu diecezjalnej pielgrzymki panien i mężatek w Piekarach Śl. odbytej w dniu 18 VIII 1963, 19 VIII 1963, 
b.p; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Zezwolenia na pielgrzymki do Piekar Śl. na dzień 31 V 1964, b.p.; ibidem. 
Zestawienie wydanych zezwoleń na pielgrzymki do Piekar Śl. w dniu 13 VI [19]65, 11 VI 1965, b.p.; ibidem, 056/42, 
cz. 2, Zestawienie wydanych zezwoleń na odbycie pielgrzymek w dniu 15 VIII [19]65 do Piekar Śl. i Częstochowy, 11 
VIII 1965. [Opracowanie własne].

Błędem byłoby jednak postawienie tezy o swobodzie kultu religijnego w tym regionie. Istota 
problemu tkwi bowiem w tym, że jedynie niewielki procent parafii w diecezji katowickiej wy-
stępował o takie zezwolenia. O skali ignorowania przez duchowieństwo wprowadzonej ustawy 
mogą świadczyć dane statystyczne dotyczące męskiej pielgrzymki organizowanej 31 maja 1964 r. 
Spośród wymienionych przez władze 223 parafii o zezwolenia starało się jedynie 45, zgłaszając 
ogółem 12 250 uczestników46. W Piekarach SB nie stwierdziła wtedy obecności pielgrzymek 
nielegalnych, natomiast według jej wyliczeń frekwencja wynosiła 65 tys. osób (według strony 
kościelnej około 100 tys.)47. Tak liczna obecność wiernych w Piekarach była efektem powszechnie 
stosowanej praktyki polegającej na indywidualnych przemarszach do sanktuarium, co pozwalało 
umiejętnie omijać obowiązujące przepisy i automatycznie ograniczało możliwości ingerowania 
urzędników w ruch pielgrzymkowy.

Pełne wykorzystanie przez władze uprawnień zawartych w ustawie o zgromadzeniach 
z 29 marca 1962 r. nastąpiło w 1966 r. W związku z obchodami milenijnymi władze centralne 
gwałtownie „usztywniły” stanowisko i wprowadziły całkowity zakaz wydawania zezwoleń na 
pielgrzymki. Obowiązywał on także w latach następnych. Społeczność wierzących w diecezji 
katowickiej dowiadywała się o zakazie organizacji parafialnej pielgrzymki, kiedy powszechnie 
w kościołach proboszczowie odczytywali z ambon treść odmownych pism otrzymanych z rad 

44 Jako przyczynę odmowy podano niebezpieczeństwo epidemii ospy.
45 W dwóch przypadkach nie wydano decyzji.
46 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Zezwolenia na pielgrzymki do Piekar Śl. na dzień 31 V 1964, b.p. W doku-
mencie tym uwzględniono miasta: Bytom, Chorzów, Siemianowice, Świętochłowice, Gliwice, Mysłowice, Rudę Śl. Rybnik, 
Katowice, Tarnowskie Góry, Zabrze oraz powiaty: rybnicki, lubliniecki, gliwicki. Ibidem, Meldunek specjalny z przebiegu 
diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl., 31 V 1964, b.p.
47 Zob. Tabela nr 7.
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narodowych. W bardzo wielu przypadkach decyzje te nie zniechęciły środowisk parafialnych do 
pielgrzymowania, na co z pewnością miał wpływ fakt szczególnej uroczystości, jaką były obcho-
dy Milenium Chrztu Polski. W przeddzień piekarskich uroczystości milenijnych katowicka SB 
informowała dyrektora Departamentu IV MSW płk. Stanisława Morawskiego o szczegółowym 
rozeznaniu przygotowań w diecezji katowickiej: na ogólną liczbę około trzystu parafii w prawie 
130 placówkach stwierdzono kontynuowanie przygotowań do pielgrzymek48. Trzydzieści grup 
parafialnych zamierzało wyjść w sposób zorganizowany, lecz bez emblematów kościelnych. Nato-
miast z około stu parafii miały wyruszyć mniejsze luźne grupy, które mogły na trasie dołączyć 
do grup zorganizowanych”49. Całkowity brak zezwoleń nie zahamował napływu pątników na 
uroczystości milenijne. Według statystyk SB utrzymała się wówczas równie wysoka frekwencja 
jak w czasie uroczystości rekoronacyjnych w 1965 r., natomiast według szacunków kościelnych 
liczba pielgrzymów prawie się podwoiła50.

Ustawa o zgromadzeniach stała się w tym momencie strategicznym argumentem prawnym 
w konfrontacyjnej polityce państwa z Kościołem. Pozwalała władzom wykorzystywać literę 
prawa do ograniczania frekwencji. Tradycja pielgrzymowania poszczególnych parafii wpisywała 
się w zbiorowe świętowanie tysięcy ludzi na trasach pielgrzymkowych i w miejscach pątniczych 
(uroczystości stanowe, odpustowe) i każde utrudnienie w sposób naturalny zapisywało się w świa-
domości innych uczestników, a także w kalendarzu pątniczym organizatorów. 

W województwie katowickim analizie poddano skuteczność obostrzeń administracyjnych 
w latach 1966–1968 wobec trzech największych sanktuariów maryjnych na tym terenie: wobec 
Jasnej Góry, Piekar Śląskich i Góry św. Anny. Jak wynikało z podanych informacji, najwięcej 
wniosków dotyczyło pielgrzymek do sanktuarium piekarskiego, najwięcej też zapadło tutaj 
decyzji odmownych (Tabela nr 2).

W przyjętej strategii brak zezwoleń na organizację pielgrzymek miał zniechęcać do uczest-
nictwa w nich, a tym samym wpływać na spadek frekwencji. „Żywiołowa frekwencja” w ocenie 
władz była mitem, a cecha mentalna Górnoślązaków, jaką było respektowanie i podporząd-
kowywanie się obowiązującym przepisom prawa, miała przynieść wymierne skutki. Dlatego 
obowiązującym zaleceniem było „… wykorzystać niechęć do uczestnictwa w pielgrzymkach 
organizowanych bez zezwolenia”51.

O zaostrzonej polityce władz wobec ruchu pątniczego w województwie katowickim może 
świadczyć analiza porównawcza decyzji administracyjnych w tym regionie z decyzjami ogólno-
polskimi. Opracowana przez administrację państwową informacja z lat 1967–1968 wskazuje, że 
w wymiarze ogólnopolskim odmowna decyzja w sprawie pielgrzymek zapadała średnio w około 
44% przypadków, natomiast w tym samym czasie w województwie katowickim negatywna decyzja 
władz wynosiła 98% złożonych wniosków dotyczących trzech głównych sanktuariów maryjnych52. 

48 W diecezji katowickiej w 1965 istniało 300 parafii skupionych w 28 dekanatach. Rocznik diecezji katowickiej 1965, 
s. 1–142.
49 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/13, Informacja nr 73/P/66 dotycząca przygotowań kleru do uroczystości w Piekarach 
Śl., 21 V 1966, b.p.
50 Zob. Tabela nr 7.
51 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 2, Uwagi w sprawie uroczystości maryjnych w Częstochowie i Piekarach 
Śl., b.d., k. 87.
52 W 1967 r. w skali całego kraju duchowni skierowali 473 wnioski pielgrzymkowe do władz, z czego 267 decyzji było 
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Ta b e l a  n r  2
Zezwolenia na pielgrzymki do Częstochowy, Piekar Śl. i na Górę św. Anny 

w latach 1966–1968

Rok Miejscowość 
pątnicza

Liczba złożonych 
wniosków

Liczba wydanych 
zezwoleń

Liczba decyzji 
odmownych

1966

Częstochowa 3 0 3

Piekary Śl. 23 0 23

Góra Św. Anny 11 1 10

1967

Częstochowa 7 1 6

Piekary Śl. 90 1 89

Góra Św. Anny 15 0 15

1968

Częstochowa 9 1 8

Piekary Śl. 77 1 76

Góra Św. Anny 6 0 6

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 4, cz. 1, Analiza skuteczności polityczno-administracyjnego działania władz 
terenowych wobec organizatorów pielgrzymek w latach 1966–68 na terenie województwa katowickiego, 8 XI 1968, k. 87.

Powołując się na oficjalne statystyki, które były efektem restrykcyjnej polityki i niewydawania 
zezwoleń, urzędnicy wykazywali poważny regres ruchu pielgrzymkowego w latach 1967–1968. 
Wysunęli tezę, że ten rodzaj „dewocyjnej” działalności Kościoła znajduje coraz mniej zwolenni-
ków. Powodem takiej zmiany miały być ich zdaniem „procesy kulturalno-oświatowe, laicyzacyjne, 
przemiany cywilizacyjne” będące efektem działalności polityczno-wychowawczej instancji partyj-
nych, organizacji młodzieżowych i społecznych. Osłabienie ruchu pielgrzymkowego w Polsce było 
zjawiskiem pożądanym przez wszystkie ogniwa władzy odpowiedzialne za sprawy wyznaniowe. 
W obiektywnej analizie jako decydujące argumenty, które mogły wpłynąć na spadek liczby 
pielgrzymek, należy wymienić raczej zakaz wydawania zezwoleń na ich organizowanie w szyku 
procesyjnym, a także naturalne z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia osłabienie 
udziału po okresie wzmożonej aktywności pątniczej. Było to jednak zjawisko czasowe. W miej-
scach pątniczych nadal gromadziły się rzesze wiernych, którzy przybywali tam indywidualnie. 
Pielgrzymowanie pozostało niezmiennie ważną formą praktyk religijnych w Kościele katolickim 
w Polsce. Nowa ustawa o zgromadzeniach znacznie ułatwiała realizację polityki spychania dzia-
łalności Kościoła do „wąskich ram murów kościelnych”. Brak zgody lub ograniczanie zezwoleń 
nie wymagało uzasadnienia decyzji. Natomiast odbycie pielgrzymki bez zezwolenia groziło 
pociągnięciem organizatorów do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

Wobec tak poważnych utrudnień Kościół szukał sposobów utrzymania tradycji pątniczych 
i przeciwstawienia się obowiązującemu prawu. Bp Bednorz polecał proboszczom pisanie odwołań 
od odmownych decyzji administracyjnych. Równocześnie jako rozwiązanie zalecał udawanie się 

pozytywnych, a 206 odmownych. Warto zaznaczyć, że w rzeczywistości zorganizowano 329 pielgrzymek, czyli 62 nielegal-
ne. Jeżeli rok później ogólna liczba wniosków o zgodę na zorganizowanie pielgrzymek zmalała do 408, to proporcjonalnie 
władze wydały również mniej zezwoleń – 225. Również w 1968 r. liczba 303 odbytych pielgrzymek była wyższa od liczby 
wydanych zezwoleń, co oznacza, że zorganizowano więcej niż rok wcześniej, bo aż 78 pielgrzymek bez zezwolenia. AIPN, 
MSW II, 7614, Informacja o przedsięwzięciach władz administracyjnych w odniesieniu do ruchu pielgrzymkowego w latach 
1967–1968, k. 109–110. 
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do sanktuarium piekarskiego w luźnych grupach, poboczami i bez krzyża, a dopiero na ulicach 
Piekar Śląskich formowanie szyku procesyjnego.

Od lat sześćdziesiątych administracja państwowa, odmawiając zgody na odbycie pieszej 
pielgrzymki, często posługiwała się argumentem wzmożonego ruchu ulicznego53. Za słusznością 
takiej polityki w kwestiach religijnych zgromadzeń miały przemawiać przypadki naruszania 
przepisów o zgromadzeniach i o ruchu drogowym, o czym Aleksander Skarżyński, dyrektor 
UdsW poinformował biskupa Choromańskiego w liście z 4 czerwca 1966 r. Jego zdaniem m.in. 
w Piekarach biskupi „naruszyli zobowiązania wobec władz” dotyczące programu uroczystości 
i przewiezienia kopii obrazu jasnogórskiego do diecezji katowickiej na uroczystości milenijne. 
Władze żądały, aby przewóz odbywał się bez zewnętrznego akcentowania i bez organizowania 
zgromadzeń na trasie przejazdu54. Aleksander Skarżyński nie uwzględniał jednak w swojej argu-
mentacji faktu, że wierni indywidualnie i z własnej inicjatywy gromadzili się na trasie przejazdu, 
podobnie jak to miało miejsce po przymusowym przewiezieniu i umieszczeniu kopii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej u sióstr boromeuszek w Piekarach55. 

Lokalne instancje państwowe w województwie katowickim podtrzymywały w swoich od-
mownych decyzjach argumentację dotyczącą ruchu drogowego, odwołując się do specyficznej 
infrastruktury urbanistyczno-przemysłowej w tym regionie. W związku z pielgrzymką mężczyzn 
w 1968 r. M. Z. Przęślica, kierownik Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Katowicach, 
wygłosił opinię, że: 

Wzrastający stale ruch pojazdów mechanicznych uniemożliwia w ogóle organizowanie ja-
kichkolwiek zgromadzeń na drogach i ulicach województwa katowickiego”, a organizowane 
pielgrzymki w wielkim ośrodku przemysłowym stanowią „poważne zagrożenie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego56.

Organizatorzy pielgrzymek nie mogli więc liczyć na zmianę decyzji podjętych przez instancje 
miejskie lub powiatowe, ponieważ zazwyczaj utrzymywano je w mocy na szczeblu wojewódzkim 
i centralnym. W 1971 r. w przypadku 24 wniosków skierowanych do PPRN/PMRN podstawą 
odmownej decyzji stało się bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jednocześnie przewodniczący 
prezydiów rad narodowych przeprowadzili rozmowy z proboszczami i proponowali korzystanie 
z autobusów. Akcja namawiania do korzystania z państwowych przewozów nie spotkała się 
z przychylnym przyjęciem ze strony proboszczów. Ich zdaniem jedynie piesza wędrówka pozwala-
ła na zachowanie tradycji pielgrzymkowej. Wnioski wypływające z rozmów z proboszczami były 
dla urzędników jednoznaczne: „proponowanie autokarów nie jest celowe, gdyż na ogół nie chcą 
z nich korzystać, względnie przeznaczają je dla ludzi starych i chorych, a pielgrzymka i tak jest 

53 Ustawa z 27 XI 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. 1961, nr 53, poz. 295) 
oraz rozporządzenie ministrów komunikacji i spraw wewnętrznych z 20 VII 1968 w sprawie ruchu na drogach publicznych 
(Dz. U. 1968 nr 27, poz. 183).
54 List Dyrektora Urzędu do spraw Wyznań A. Skarżyńskiego do Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego o naruszaniu przez 
Kościół przepisów o zgromadzeniach i o ruchu drogowym [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 2, s. 383–384.
55 K. Banaś, Górny Śląsk [w:] Milenium czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, Warszawa 2006, s. 123.
56 AAKat., ARz, 218, Odpis decyzji Urzędu Spraw Wewnętrznych w sprawie odwołania Rzymskokatolickiego Kościoła 
Chrystusa Króla w Katowicach od decyzji WSW PMRN w Katowicach, 31 V 1968, b.p.
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organizowana”57. Koncepcja ograniczania ruchu pielgrzymkowego z powodu bezpieczeństwa na 
drogach była podtrzymywana także w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) nie przeszkodziło w organizacji 
corocznych zjazdów stanowych w Piekarach Śląskich, ponieważ zapisy dekretu o stanie wojennym 
zezwalały na działalność Kościołów i związków wyznaniowych. Piekarskie pielgrzymki stanowe 
odbywały się więc zgodnie z tradycją i harmonogramem, chociaż przy zachowaniu szczególnych 
środków ostrożności z obydwu stron: kościelnej i partyjno-państwowej. W tym okresie utrud-
nienia w organizowaniu procesji i pielgrzymek przyniosła natomiast ustawa z 1 lutego 1983 r. 
prawo o ruchu drogowym i rozporządzenie ministrów komunikacji, spraw wewnętrznych oraz 
administracji i gospodarki przestrzennej z 29 grudnia 1983 r. w sprawie korzystania z dróg 
w sposób szczególny58. Restrykcyjność rozporządzenia w stosunku do dotychczas obowiązujących 
przepisów prawnych dotyczących poruszania się po drogach publicznych polegała na konieczności 
składania przez parafie dodatkowego wniosku o zezwolenie na korzystanie z dróg publicznych, 
gdy wcześniej to organy rad narodowych zawiadamiały zarząd dróg i milicję o planowanych 
zgromadzeniach. Organizatorzy pielgrzymek, niezależnie od uzyskania zezwolenia właściwych 
organów administracji państwowej odpowiedzialnych za realizację ustawy o zgromadzeniach, byli 
zobowiązani do uzyskania zgody ze strony organów administracji państwowej odpowiedzialnych 
za ruch publiczny (wydziały komunikacji, zarządy ulic i mostów). Uciążliwość procedur z lat 
osiemdziesiątych, do jakich obligowano kościelnych organizatorów zgromadzeń, obrazuje treść 
pisma Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta w Katowicach do probosz-
cza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta. Zawiera ono szczegółowe objaśnienie 
kolejności działań organizatora zgromadzenia publicznego, „aby uniknąć nieporozumień pod-
czas organizowania tradycyjnych uroczystości religijnych wykraczających poza teren placówki 
sakralnej”. Oprócz zezwolenia na odbycie zgromadzenia i zezwolenia na korzystanie z dróg 
publicznych, organizator powinien był dołączyć do wniosku: „regulamin imprezy oraz wykaz 
osób bezpośrednio odpowiedzialnych za jej prawidłowy przebieg i zabezpieczenie trasy imprezy, 
dokładny opis przebiegu trasy, określony w minutach program przejazdu (przejścia) uczestników 
imprezy, opis sposobu zabezpieczenia trasy zawierający plan ochrony porządku publicznego oraz 
określający siły i środki organizacyjne i techniczne, dowody uzgodnienia przebiegu trasy imprezy 
i sposoby jej zabezpieczenia z właściwymi organami tj. Miejskim Zarządem Ulic i Mostów […] 
i Urzędem Spraw Wewnętrznych […] – Wydziałem Ruchu Drogowego…”59.

Reakcja strony kościelnej na nowe utrudnienia polegała na zwróceniu się przez Sekretariat 
Episkopatu Polski w marcu 1984 r. do władz o wyłączenie kultu zbiorowego spod działania 
powyższego rozporządzenia60. Na spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Komunikacji, Komen-
dy Głównej MO, UdsW i Sekretariatu Episkopatu przyjęto zasady postępowania, które miały 

57 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wykaz parafii ubiegających się o zezwolenie na pielgrzymkę do Piekar. Stan na 
dzień 27 V 1971, k. 67–68; ibidem, Wykaz parafii ubiegających się o zezwolenie na pielgrzymkę do Piekar na dzień 30 V 
1971, k. 69; ibidem, Informacja do KW PZPR o przebiegu rozmów Przewodniczących PPRN/PMRN z proboszczami, 31 
V 1971, k. 125–126.
58 Dz. U. 1983 nr 6, poz. 35 oraz Dz. U. 1984 nr 1, poz. 1.
59 AAKat., ARz, 589, Pismo kierownika Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Katowicach 
do proboszcza rzymskokatolickiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach, 12 V 1984, b.p. 
60 Ibidem, Pro memoria w sprawie procesji i pielgrzymek /Komisja Wspólna 26 III 1984/, b.p.
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uprościć biurokratyczne procedury przy organizowaniu pielgrzymek w 1984 r. Ich podstawę 
stanowił opracowany przez Sekretariat Episkopatu i uzgodniony z przedstawicielami władz 
regulamin pielgrzymek pieszych61. 

Urząd do spraw Wyznań z uwagą śledził ruch pielgrzymkowy i pierwszy sezon funkcjono-
wania kościelnego regulaminu w 1984 r. Podsumowania dokonał na przykładzie kilkunastu 
pielgrzymek na Jasną Górę, w których odnotował wielokrotne demonstracje polityczne ze stro-
ny uczestników, samowolne zmienianie tras, a nawet organizowanie ich bez zezwolenia. Swoje 
niezadowolenie wyraził również w roku 1985 – wskazał wtedy ponad sześćdziesiąt przypadków 
łamania obowiązującego regulaminu i żądał od władz kościelnych przeciwdziałania im w skiero-
wanym 4 września 1985 r. pro memoria62. W kwietniu 1985 r. uproszczone procedury i przebieg 
pielgrzymek były przedmiotem rozmów Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, 
na których nie ukrywano trudności w realizacji zmian zadowalających obydwie strony63. W tym 
czasie lokalni urzędnicy państwowi, chcąc uniknąć komplikacji w sprawach zbiorowych zgro-
madzeń religijnych, nadal często uciekali się do najbardziej restrykcyjnej i zarazem najprostszej 
metody ich załatwiania, czyli niewydawania zgody na ich organizację. Na przykład w sierpniu 
1986 r. Wydział Społeczno-Administracyjny w Gdyni zdecydował o rozwiązaniu pierwszej 
pielgrzymki gdyńskiej na Jasną Górę64. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Episkopatu 
na swoim posiedzeniu 23 września t. r. stwierdziła spadek liczby przypadków wykorzystywania 
uczestnictwa w pielgrzymkach do celów niereligijnych65. 

Obiektywne uregulowania prawne w kwestii zgromadzeń religijnych przyniosły dopiero prze-
miany polityczne w Polsce końca lat osiemdziesiątych. Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu 
i Episkopatu przyjęła 4 maja 1988 r. projekt „Konwencji między Rzeczpospolitą Ludową i Stolicą 
Apostolską”, zgodnie z którą PRL „poręczała Kościołowi katolickiemu swobodę kultu”66. Osta-
teczne uregulowanie nastąpiło na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Trasa i czas procesji lub pielgrzymki 
na drogach publicznych podlegały uzgodnieniu z organami administracji państwowej z terenu, 
przez który przebiegała trasa67. Zgromadzenia odbywane w ramach działalności Kościoła kato-
lickiego przestały podlegać ustawie o zgromadzeniach68.

61 AAN, UdsW, 126/253, Pismo UdsW do Wydziałów do spraw Wyznań Urzędów Wojewódzkich, VI 1984, k. 57. Do pis-
ma dołączono opracowany przez Sekretariat Episkopatu Polski: „Tymczasowy ramowy regulamin pielgrzymek”, Instrukcję 
w sprawie organizowania pielgrzymek, k. 60–64; zob. także Komunikat Sekretariatu Episkopatu Polski z regulaminem pielgrzymek 
pieszych, 24 VI 1985 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 3, s. 487–488. 
62 „Pro memoria” UdsW w sprawie wykorzystywania pielgrzymek jasnogórskich do celów pozareligijnych, 4 IX 1985 r. [w:] P. Raina, 
Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 3, s. 492–497.
63 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu w dniu 24 kwietnia 1985 r. w gmachu Sejmu [w:] Tajne 
dokumenty Państwo-Kościół 1980–1989, Londyn–Warszawa 1993, s. 403–404; ibidem, Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej 
przedstawicieli Rządu i Episkopatu w dniu 26 września 1985 r. w gmachu Sejmu, s. 415–419, 428.
64 Odezwa bp. chełmińskiego M. Przykuckiego do wiernych w sprawie rozwiązania przez władze państwowe pielgrzymki z Gdyni, 11 
VIII [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 3, s. 521–522.
65 Komunikat Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu na temat stosunków Kościół – państwo, 23 IX 1986 [w:] P. Raina, 
Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 3, s. 523.
66 Projekt „Konwencji między Rzeczpospolitą Ludową i Stolicą Apostolską” przyjęty przez Komisje Wspólną przedstawicieli Rządu 
i Episkopatu, 4 V 1988 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 3, s. 578–579.
67 Dz. U. 1989 nr 29, poz.154, dział II , rozdz.1, art. 16.
68 W ustawie z 5 VII 1990 prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 1990 nr 51, poz. 297) w rozdz. 1, art. 4 odnotowano, 
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Wydawane w okresie PRL kontrowersyjne ustawy, dekrety, rozporządzenia i instrukcje 
miały znacząco zawęzić publiczną działalność Kościoła i ułatwić państwu nadzór nad wszyst-
kimi obszarami jego działalności (finanse, szkolnictwo, obsadzanie stanowisk kościelnych itd.) 
W takich sytuacjach Kościół zdecydowanie przeciwstawiał się polityce wyznaniowej państwa nie 
tylko poprzez zgłaszanie swojego pro memoria, podnoszenie tych kwestii w czasie obrad Komisji 
Mieszanej/Komisji Współnej, ale także szukając możliwości obejścia egzekwowanych przepisów, 
a nawet wskazując jako rozwiązanie nierespektowanie czy bojkotowanie rażąco niesprawiedliwych 
regulacji prawnych. 

Metody te przynosiły różny skutek, dlatego w historii ruchu pielgrzymkowego można wy-
różnić różne okresy jego rozwoju. Bezpośrednio po wojnie nastąpiło szybkie ożywienie ruchu 
pątniczego, ale wyraźny regres rozpoczął się na początku lat pięćdziesiątych. Nasilenie represyjnej 
polityki wobec całego Kościoła w okresie apogeum stalinizmu, w tym obostrzenia administra-
cyjne i częste niewydawanie zezwoleń na pielgrzymki grupowe (poza pielgrzymką warszawską), 
doprowadziły do znacznego osłabienia ruchu pielgrzymkowego69. Za symboliczne można uznać 
uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego właśnie w miejscach pątniczych – w Rywałdzie 
Królewskim (IX–X 1953) czy w Stoczku Warmińskim (X 1953–X 1954). Natomiast usunięcie 
biskupów z diecezji katowickiej doprowadziło do przerwania na tradycji stanowych pielgrzymek 
do Piekar Śląskich w formule przez nich ustalonej. Ożywienie ruchu pątniczego nastąpiło po 
zmianach politycznych, jakie przyniosły wydarzenia Października 1956, ale już dwa lata później 
aparat partyjno-państwowy stosował powszechnie zasadę celowego utrudniania pątnictwa, 
szczególnie stanowo-zawodowego. Ustawa o zgromadzeniach z marca 1962 r. posłużyła do 
wprowadzenia w roku obchodów milenijnych całkowitego zakazu pielgrzymek i ich procesyjnego 
przemarszu, co jednak nie przeszkodziło społeczności wierzących w masowym gromadzeniu się 
na ogólnopolskich uroczystościach. Władze powróciły wówczas do stosowania jawnych metod 
represji i nagonki wobec uczestników różnych form religijnego kultu publicznego. Obok mo-
tywów religijnych na ożywienie ruchu pątniczego od połowy lat siedemdziesiątych i w latach 
osiemdziesiątych bezpośredni wpływ miały także przełomowe wydarzenia społeczno-polityczne 
zmierzające do odzyskania wolności, których efektem była integracja społeczna i narodowo-
-patriotyczna Polaków powszechnie manifestowana w miejscach kultu religijnego70. 

2.2. Mechanizmy zależności i współdziałania struktur aparatu 
władzy w realizacji antykościelnej polityki

Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja ruchu pątniczego w Polsce, w tym także piekar-
skich pielgrzymek stanowych, była wypadkową politycznych, administracyjnych i operacyjnych 
działań trzech głównych ogniw władzy: aparatu partyjnego, administracji państwowej i organów 
bezpieczeństwa. 

że przepisy nie dotyczą zgromadzeń „odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych kościołów oraz 
związków wyznaniowych”.
69 A. Jackowski, Pielgrzymowanie…, s. 123.
70 Ibidem, s. 115, 123.
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Założenia polityki wyznaniowej państwa były formułowane na najwyższych szczeblach władz 
partyjnych – w Biurze Politycznym Komitetu Centralnego PPR, a później PZPR71. Od styczniu 
1949 r. wyznaczaniem kierunków polityki wyznaniowej zajmowała się powołana przez Biuro 
Polityczne KC PZPR międzyresortowa grupa – Komisja do spraw Kleru nazywana także Zespo-
łem do spraw Kleru, a później Zespołem do spraw Polityki Wyznaniowej. Instancja ta działała 
przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR, koordynowała i kontrolowała realizację aktualnych 
zadań wobec Kościołów i związków wyznaniowych72. W latach 1953–1956 w strukturach 
KC PZPR funkcjonował Wydział Organizacji Masowych, który zajmował się m.in. polityką 
personalną wobec duchowieństwa w związku z dekretem o obsadzaniu duchownych stanowisk 
kościelnych. Jego odpowiednikami w województwach były Referaty Organizacji Masowych (od 
1955 r. Referaty Organizacji Wydzielonych)73. W czasie kwerendy archiwalnej nie natrafiono 
na materiały wskazujące na funkcjonowanie tych referatów w województwie stalinogrodzkim.

Najważniejszymi ogniwami, w powojennym systemie władzy do nadzorowania i realizacji 
wypracowywanych przez partię wytycznych w sprawach wyznaniowych były dwa resorty rzą-
dowe: administracji i bezpieczeństwa. W pierwszym z nich sprawy wyznaniowe do roku 1950 
podlegały Departamentowi Wyznaniowemu Ministerstwa Administracji Publicznej, a na szczeblu 
wojewódzkim wydziałom społeczno-politycznym urzędów wojewódzkich74. Na mocy ustawy 
z 19 kwietnia 1950 r. kompetencje te przejął Urząd do spraw Wyznań75. W województwach 
i powiatach jego odpowiednikami były początkowo referaty do spraw wyznań przy prezydiach 
wojewódzkich rad narodowych, powiatowych rad narodowych i rad narodowych miast na 
prawach powiatu. W lutym 1955 r. na poziomie wojewódzkim referaty przekształcono w wy-
działy do spraw wyznań76. Na niższych szczeblach administracji państwowej zlikwidowano je 
w 1957 r., a zadania przekazano prezydiom powiatowych i miejskich rad narodowych, których 

71 R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce…, s. 15.
72 Zespół ten działał (z przerwami) od 1949 r. do 1989 r. Jego stałymi członkami byli przedstawiciele PZPR, UdsW oraz 
MBP, później KdsBP, a następnie MSW. W zależności od realizowanych zadań z zespołem współpracowali przedstawiciele 
odpowiednich resortów (np. oświaty, spraw zagranicznych), zob. Regulamin Komisji do Spraw Kleru i Związków Wyznanio-
wych przy Wydziale Administracyjnym KW, KM PZPR. Projekt [1964] [w:] B. Fijałkowska, Partia wobec religii…, t. 2, cz. 2: 
1964–1970, s. 235–241; Uchwała Wydziału Administracyjnego KC PZPR o powołaniu Zespołu do spraw Polityki Wyznaniowej 
z dnia 24 kwietnia 1971 [w:] Tajne dokumenty Państwo – Kościół 1960–1980…, s. 350–351; R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce 
1945–1956. Na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków 1999, s. 15–18; O metodach walki z Kościołem prowadzonej przez 
peerelowskie służby bezpieczeństwa z Antonim Dudkiem, Janem Żarynem i prok. Andrzejem Witkowskim rozmawia Barbara Polak, 
„Biuletyn IPN” 2003, nr 1 (24), s. 17; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 95–96.
73 Za: R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce…, s. 17–18; B. Stanaszek, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości…, t. 1, 
Problematyka personalno-organizacyjna, Sandomierz 2006, s. 89–97.
74 MAP powstało na podstawie Ustawy z 31 XII 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przejęło zakres działań przedwojennego MSW, z wyłączeniem kompetencji przejętych przez Resorty Bezpieczeństwa Pub-
licznego, Informacji i Propagandy, a poszerzonych o sprawy wyznaniowe (Departament Wyznaniowy). 
75 Dz. U. 1950, nr 19, poz. 156. UdsW podlegał bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Kierował nim dyrektor, od 
1974 w randze ministra. Sprawami Kościoła katolickiego zajmował się Wydział wyznania rzymskokatolickiego. R. Gryz, 
Państwo a Kościół w Polsce…, s. 26–32.
76 W 1965 w terenie funkcjonowało 21 WdsW, na dzień 15 IV posiadały one 132 etaty (w 1964 r. – 124), 22% za-
trudnionych legitymowało się wykształceniem wyższym, a ok. 52% wykształceniem średnim. AAN, UdsW, Wydział 
Stowarzyszeń i Spraw Ogólnych, 127/75, Wydziały do spraw wyznań PWRN – zatrudnienie, nagrody 1963–1966, 1968, 
1971, k. 126–127, 135. 
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przewodniczący mogli zadecydować o sposobnie realizacji zadań wyznaniowych, a także wyzna-
czyć odpowiedzialne osoby77.

Organa administracji państwowej zajmujące się sprawami wyznaniowymi oficjalnie reprezen-
towały państwo i jego politykę w kontaktach z przedstawicielami lokalnych Kościołów i związ-
ków religijnych. Do ich zadań należało szeroko pojęte regulowanie wzajemnych relacji i wyda-
wanie ważkich decyzji dla instytucji kościelnych i osób wierzących (tworzenie nowych placówek 
parafialnych, zasady funkcjonowania uczelni katolickich, organizacja zgromadzeń religijnych 
itp.) W rzeczywistości struktury te stanowiły narzędzie realizacji antyreligijnej polityki państwa, 
ograniczania swobody religijnej i ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła i związków wyznanio-
wych. To UdsW i jego odpowiedniki terenowe wskazywały komórkom administracji państwowej 
„jedynie słuszne” decyzje w sprawach budownictwa sakralnego, restauracji obiektów sakralnych, 
w sprawach finansowych czy zgromadzeń religijnych. Prymas Wyszyński i biskupi zwracali 
uwagę na zawłaszczenie przez UdsW kompetencji innych ministerstw, co było równoznaczne 
z brakiem praworządności w PRL, jednak ich apelacje nie przynosiły oczekiwanego skutku78. 

Drugi z resortów działał w sposób „poufny, tajny i ściśle tajny”. W Ministerstwie Bezpieczeń-
stwa Publicznego (1944–1954), następnie w Komitecie do spraw Bezpieczeństwa Publicznego 
(1955–1956), a później w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1956–1989) sprawami religii 
zajmowały się wydzielone komórki/piony do spraw wyznaniowych. W pierwszych latach po-
wojennych Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego w sprawach kultu publicznego, a więc 
także ruchu pielgrzymkowego przyznano szczególną rolę. Na mocy dekretu z 28 maja 1946 r.79 
przejęło ono kompetencje wynikające z ustawy o zgromadzeniach z 11 marca 1932 r. Zadanie 
to w 1950 r. przejął UdsW. Wydzielone w aparacie bezpieczeństwa komórki do spraw wyzna-
niowych prowadziły rozległe działania wobec środowisk i osób organizujących i uczestniczących 
w tej formie zgromadzeń religijnych, starały się im przeciwdziałać a także kontrolować przebieg 
uroczystości. Szerzej zagadnienia te zostały przedstawione w dalszych rozdziałach.

W powojennej Polsce w relacjach pomiędzy aparatem partyjnym, administracją państwową 
i organami bezpieczeństwa obowiązywała zasada zależności partyjnej polegająca na nadzor-
czej i kontrolnej funkcji struktur partyjnych nad urzędami administracji i bezpieczeństwa na 
wszystkich szczeblach80. Realizowany w PRL model ustrojowy zapewniał PZPR charakter 
partii państwowej, która poprzez swoich członków sprawowała autorytarną władzę w państwie. 
Autorytarna pozycja PZPR w strukturach państwa znalazła najbardziej spektakularne odzwier-
ciedlenie w znacznie późniejszym niż praktyka zapisie konstytucyjnym, w którym uznano ją za 
„przewodnią siłę polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu”81. W praktyce przekładała się 

77 R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce…, s. 56. 
78 Zapis Prymasa S. Wyszyńskiego z Jego rozmowy z W. Gomułką, [26 IV 1963] [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki 
a państwo…, t. 2, s. 225; ibidem, List biskupów polskich do Rządu, skierowany do J. Cyrankiewicza, w sprawie poszanowania praw 
Kościoła i przywrócenia praworządności w kraju, 28 VI 1968, s.521.
79 Dekret z 28 V 1946 o przekazaniu uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i władz administracji ogólnej Ministrowi 
Bezpieczeństwa Publicznego i władzom bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. 1946 nr 26, poz. 165).
80 R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce…, s. 15.
81 Sformułowanie to wprowadzono do tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako art. 3 ust. 1 na podsta-
wie ustawy z 21 II 1976 (Dz. U. Nr 7, poz. 36) nowelizującej Konstytucję; J. Karpiński, Portrety lat. Polska w odcinkach 
1944–1988, Warszawa 1989, s. 204–205.
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ona na scentralizowany system polityki oraz politycznej zależności, który pozwalał na narzuca-
nie jednolitej koncepcji działania poszczególnym ogniwom władzy na wszystkich jej poziomach 
organizacyjnych. Ustalane na szczeblu Komitetu Centralnego PZPR kierunki polityki wobec 
Kościołów i związków wyznaniowych były kierowane w formie dyrektyw do całego aparatu 
partyjno-państwowego. Wytyczne kierownictwa partii w centralnych ogniwach resortów admini-
stracji i bezpieczeństwa opracowywano w formie wewnątrzresortowych instrukcji i zaleceń, które 
przesyłano do realizacji do swoich odpowiedników w terenie. Jasno ten mechanizm zależności, 
obowiązujący przez cały okres PRL, przedstawił w kwietniu 1951 r. na naradzie pracowników 
wojewódzkich placówek Urzędu ds. Wyznań dyrektor Antoni Bida: 

„…polityka powinna być jedna, a nie żeby każde województwo nakreślało sobie inną linię. 
Wytycznych centralnego Urzędu nie należy zmieniać. Należy natomiast realizować politykę 
ustaloną przez Partię i Państwo dla całego kraju”82. 

W województwie śląskim pierwsze kontakty nowej władzy z kurią i biskupami katowickimi 
nie zapowiadały dramatycznych wydarzeń, które już w najbliższych latach miały się stać ich 
udziałem. Kuria katowicka i biskupi nie tylko przywracali do pełnego funkcjonowania wszystkie 
instytucje Kościoła i formy działalności religijnej, ale także angażowali się w normalizację trudnej 
sytuacji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku, na przykład w kwestie weryfikacji i rehabilitacji 
narodowościowej83. W tym czasie silniejszą pozycję w strukturach władzy województwa posiadał 
nie I sekretarz KW PPR, ale członek ścisłego kierownictwa PPR – gen. Aleksander Zawadzki, 
w latach 1945–1948 wojewoda 84. Później na szczeblu wojewódzkim ogniwem decyzyjnym 
i zarazem odpowiedzialnym za realizację centralnej polityki wyznaniowej na podlegającym mu 
terenie był Komitet Wojewódzki PZPR na czele z I sekretarzem wspieranym przez Egzekutywę, 
Sekretariat i poszczególne wydziały. Pomimo represji i szykan, jakie zastosowano wobec lokalnego 
Kościoła w tym regionie w okresie stalinowskim, władze partyjne dążyły do doskonalenia swoich 
antykościelnych działań i przeciwstawiania się wszelkim dostrzeżonym niebezpieczeństwom. 
W połowie lat pięćdziesiątych za priorytetowe działanie Kościoła partia uznała walkę o pozy-
skanie młodzieży oraz środowisk robotniczych85. 

Ustalanie nowych zadań na płaszczyźnie wyznaniowej, a także dostrzeżone w latach pięć-
dziesiątych „zaniedbania” spowodowały w Katowicach wyznaczanie kolejnych osób i komórek 
do zadań antykościelnych. W 1955 r. efektem październikowego posiedzenia katowickiej Egze-
kutywy KW PZPR, w czasie której jej uczestnicy dokonali samokrytyki swoich działań wobec 
Kościoła, było powołanie komisji „do zagadnień kleru” na czele z I sekretarzem KW PZPR 
Józefem Olszewskim86. Dwa lata później, 21 listopada 1957 r., kiedy partia wracała do „właś-
ciwego” kierunku w polityce wobec Kościoła, Egzekutywa KW PZPR w Katowicach ponownie 
oceniła krytycznie sytuację wyznaniową w województwie, upatrując główną przyczynę w braku 

82 Protokół odprawy wojewódzkich kierowników referatów do spraw wyznań, 25 IV 1951 [w:] B. Fijałkowska, Partia wobec reli-
gii…, t. 1: 1944–1955, s. 226.
83 A. Grajewski, Wygnanie…, s. 15–46; J. Myszor, Diecezja katowicka [w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów 
politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 452–454.
84 Województwo śląskie 1945–1950…, s. 682.
85 AP Kat., KW PZPR, 155, Informacja , 8 II 1956, k. 9.
86 A. Dziurok, Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w diecezji katowickiej w latach 1948–1956 (Zarys problematyki) 
[w:] Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku, red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka, Katowice–Opole–Kraków 2007, s. 141. 
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„kontrreakcji na wzmagający się napór ze strony kleru”. Wśród propozycji przeciwdziałania 
aktywności duchowieństwa członkowie posiedzenia zaproponowali zatrudnienie pracownika do 
spraw polityki wyznaniowej w Wydziale Propagandy KW PZPR, który miał na bieżąco infor-
mować kierownictwo o sytuacji religijnej87. 

Za kolejny krok w organizacyjnym usprawnieniu działań związanych z polityką wyznaniową 
w województwie katowickim należy uznać utworzenie, analogicznie jak na szczeblu centralnym, 
Komisji do spraw Kleru88. Działała ona przy KW PZPR w Katowicach i była wyraźnym syg-
nałem odwrotu od reform wyartykułowanym przez KC PZPR w Liście do egzekutyw i komitetów 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich PZPR z lipca 1958 r.89 Do kompetencji Komisji należało 
ustalanie założeń polityki wyznaniowej w województwie, a także koordynowanie i kontrola jej 
realizacji. Zasadniczy jej skład tworzyli, oprócz przedstawicieli wojewódzkiego kierownictwa par-
tii, przedstawiciele najważniejszych organów władzy (KW MO, PWRN, WdsW). W zależności 
od omawianych zagadnień w posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele instancji partyjnych 
niższych szczebli, jak również przedstawiciele instancji zaangażowanych w realizację antyreligijnej 
polityki, np. prokuratury, kuratorium oświaty90.

Przeciwstawienie się „ofensywie kleru” wymagało również zaangażowania pracowników apa-
ratu administracyjnego na wszystkich jej szczeblach, dlatego na wrześniowej naradzie zwrócono 
uwagę, że w województwie katowickim „we wszystkich PRN i MRN powinien być człowiek 
zajmujący się sprawami wyznaniowymi91. Komisja do spraw Kleru kontrolowała efekty realiza-
cji aktualnych kierunków polityki wyznaniowej w województwie, formułując swoje wnioski na 
podstawie materiałów otrzymywanych z różnych instancji partyjno-państwowych. W taki sposób 
w listopadzie 1959 r. powstał dokument dotyczący sytuacji kurii i duchowieństwa w diecezji ka-
towickiej. Jak wskazuje adnotacja, przy jego opracowaniu wykorzystano „materiały i informacje 
SB, materiały i doświadczenie Wydziału do spraw Wyznań PWRN, materiały, informacje i roz-
mowy z KP/KM PZPR”92. Członkowie Komisji ustosunkowali się w nim m.in. do zagadnienia 
ruchu pątniczego do piekarskiego sanktuarium. Wśród zaleceń znalazło się zobowiązanie WRN, 
aby nie wydawać zezwoleń na organizowanie zjazdów w Piekarach i ograniczyć działalność tego 
sanktuarium wyłącznie do wewnątrzkościelnych uroczystości. Postulowano także powołanie 
partyjnej komisji do rozeznania miejscowego „aktywu klerykalnego” pomagającego w organi-
zowaniu imprez piekarskich oraz „wyciągnięcie wszystkich wniosków w kierunku rozbicia”93.

Z racji usytuowania piekarskiego sanktuarium na terenie powiatu tarnogórskiego spośród 
lokalnych instancji partyjnych w województwie śląskim/stalinogrodzkim/katowickim problem 
stanowych zgromadzeń piekarskich najbardziej dotyczył KP PZPR w Tarnowskich Górach i KM 

87 AP Kat., KW PZPR, Posiedzenie Egzekutywy KW, 301/IV/298, Protokół nr 19, 21 XI 1957, k. 27.
88 Zdaniem Ł. Marek Komisja do spraw Kleru w Katowicach powstała najpóźniej na początku sierpnia 1958, zob. Ł. Ma-
rek, Kler to nasz wróg…, s. 46. 
89 List Komitetu Centralnego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki wobec Kościoła, lipiec 1958 [w:] P. Raina, Kościół 
w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 1, s. 635–647.
90 Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 47.
91 AIPN Ka, WUSW Katowice, 093/647, Protokół z narady Komisji do walki z ofensywą kleru odbytej w dniu 5 IX 
1958, k. 41. 
92 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1 t. 2, O sytuacji w Kurii katowickiej i działalności podległego jej kleru, [XI 1959], 
k. 168.
93 Ibidem, k. 210–212.
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PZPR w Piekarach Śląskich. Niewątpliwie aspekt terytorialny znacząco wpłynął na obligato-
ryjne zaangażowanie członków partii w tym powiecie w kontrolowanie przebiegu pielgrzymek 
stanowych. Do takich wniosków prowadzi lektura zachowanych sprawozdań z uroczystości 
piekarskich sygnowanych przez komitety partii w Tarnowskich Górach i w Piekarach Śląskich. 
Cechuje je wnikliwość obserwacji (szczegółowy opis przebiegu uroczystości, zachowania piel-
grzymów) i precyzyjna statystyka dotycząca liczby pielgrzymów, biskupów i księży, a nawet 
numerów rejestracyjnych samochodów94. Świadczą one o zainteresowaniu terenowych komitetów 
partyjnych tak różnymi aspektami piekarskich zjazdów, jakie można zaobserwować w zachowanej 
dokumentacji UB/SB. Ale w partyjnych sprawozdaniach znajdujemy także zapisy, które świadczą 
o bezpośrednim zaangażowaniu aktywu partyjnego w przeciwdziałanie w dniu uroczystości. 
Tarnogórski sekretarz partii – Piotr Mazelon ujawnił bowiem w 1949 r., że:

Wygłoszone kazania były transmitowane przez megafony, które jednak nie spełniły swego 
zadania, a to z przyczyn ze strony naszej delikatnej ingerencji.

„Delikatna ingerencja” w sprawny przebieg uroczystości polegała w tym przypadku na od-
cięciu dopływu prądu, co na pewien czas zakłóciło działanie głośników, przez które docierało do 
pielgrzymów kazanie bp. Stanisława Adamskiego95. 

Natomiast dzień po pielgrzymce majowej w 1952 r. I sekretarz KM PZPR w Piekarach 
Śląskich – G. Gawenda informował:

W godzinach rannych zdołano zauważyć wrogą działalność w formie napisów przy ulicy 
Studziennej, z napisem „Precz z komunizmem” drugi napis na bramie zabudowania gospo-
darskiego plebanii […] „Precz z dyktaturą ZSRR” oraz przy ulicy Klasztornej na jednym 
z ostatnich domów był napis „Niech Polska katolicka”. Napisy te po zauważeniu tut. aktywu 
zostały przez ten aktyw zlikwidowane przez zamazanie smołą.96

Postawa piekarskich członków partii zasługiwałaby na pozytywną ocenę, gdyby miała za-
oszczędzić kłopotów organizatorom pielgrzymki. Ale „antydemokratyczne” napisy na budyn-
kach piekarskiej parafii, według relacji proboszcza na jego zlecenie zamazane przez kościelnego, 
spowodowały zarzut prokuratorski dla proboszcza za ukrywanie wrogiego działania97.

Przywrócenie stanowego pielgrzymowania w 1957 r. nastąpiło w momencie, kiedy aktywiści 
partyjni byli mobilizowani do udziału w „zabezpieczeniu politycznym” coraz częstszych zgroma-
dzeń religijnych w związku z rozpoczętym programem Wielkiej Nowenny. Na zorganizowanej 
14 sierpnia 1958 r. naradzie Komisja do spraw walki z ofensywą kleru omawiała sprawy przy-
gotowania aparatu partyjnego do uroczystości religijnych w Częstochowie i Piekarach Śląskich. 
Polegało ono m.in. na wzmożonej czujności towarzyszy partyjnych – w niektórych miejskich 

94 AAKat., ARz, 1658, Sprawozdanie o przebiegu zjazdu mężczyzn katolickich w Piekarach Śl. w dniu 22 V 1949, k. 51; 
AP Kat., KM PZPR Piekary Śl., 20, Sprawozdanie z przebiegu zjazdu mężów katolickich w dniu 18 V 1952 r. w Piekarach 
Śląskich, k. 271–272.
95 AAKat., ARz, 1658, Sprawozdanie z przebiegu zjazdu mężczyzn katolickich w Piekarach Śl. w dniu 22 V 1949, k. 51; 
Relacja Ludwika Wanota w zbiorach autorki; Wspomnienia o pielgrzymce męskiej piekarzanina L. Wanota, Piekary Śl. IX 2001, 
„Z piekarskich wież” 2002, nr 5, s. 4–5.
96 AP Kat., KM PZPR Piekary Śl., 20, Sprawozdanie z przebiegu zjazdu mężów katolickich w dniu 18 V 1952 r. w Pie-
karach Śląskich, k. 272.
97 Zob. szerzej na ten temat w rozdz. V.
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i powiatowych komitetach partii w głównych skupiskach robotniczych wprowadzono w dniu 
uroczystości dyżury, a w KW PZPR dyżur taki pełniło po trzech – czterech towarzyszy w po-
szczególnych wydziałach. Ci, którzy pozostali w domach, byli przygotowani na ewentualne 
wezwanie. Natomiast do Częstochowy zaplanowano wyjazd 160 osób aktywu „dla obserwacji 
i ewentualnego przeciwdziałania”. Komisja zwracała uwagę na warunek powodzenia planów: 
„Konieczną rzeczą jest wykonać te wszystkie zalecenia spokojnie, ostrożnie i dyskretnie98.

O niecodziennym „poświęceniu” niektórych członków partii może świadczyć ich obecność 
18 sierpnia 1963 r. na mszy w piekarskim sanktuarium o godz. 3.00 nad ranem. Grupa ta miała 
za zadanie sprawdzić frekwencję pielgrzymów w czasie uroczystości bezpośrednio poprzedzają-
cych dzień odpustowy. Ponieważ frekwencja była niska, msza odbyła się „nieledwie tylko w ich 
obecności”99. 

Przed pielgrzymkami stanowymi były powoływane czasowe zespoły, komisje czy kolektywy 
do „należytego przygotowania i politycznego kierowania całością akcji”100. W różnych konfigu-
racjach personalnych ich podstawowy skład tworzyli zawsze członkowie partii, pracownicy admi-
nistracji państwowej i funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. Charakterystycznym przykładem 
mogą być tzw. kolektywy powołane w okresie diecezjalnych i ogólnopolskich obchodów religij-
nych w województwie katowickim w latach 1965–1966. W 1965 r. obawę KW PZPR wzbudziły 
informacje o rekoronacji obrazu w Piekarach z licznym udziałem przedstawicieli episkopatu 
Polski, a także o planowanym przyjeździe z okazji Milenium na Jasną Górę papieża Pawła VI. 
W skład specjalnej grupy nadzorującej przebieg uroczystości i działania służb porządkowo-
-politycznych powołano wówczas najwyższych funkcjonariuszy politycznych w województwie, 
m. in: członka egzekutywy KW PZPR, Zdzisława Grudnia, przewodniczącego PWRN Jerzego 
Ziętka, I zastępcę komendanta ds. bezpieczeństwa KW MO Mariana Dziekana, I zastępcę ko-
mendanta wojewódzkiego ds. służby milicji Tadeusza Grzybowskiego oraz kierownika WdsW 
– Edmunda Łatę101. Natomiast do „należytego przygotowania i politycznego kierowania” akcją 
przeciwdziałania milenijnym uroczystościom w Piekarach Śląskich w lutym 1966 r. powołano 
kolektyw, w którego skład weszli przedstawiciele Komitetu Powiatowego PZPR w Tarnowskich 
Górach wraz z reprezentantami Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Komendy Wojewódzkiej MO 
(przedstawiciele MO i SB) i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej102..

KP PZPR w Tarnowskich Górach, poza uczestnictwem w pracach na szczeblu wojewódzkim, 
równocześnie był gospodarzem przedpielgrzymkowych narad z udziałem władz wojewódzkich. 
To w powiecie tarnogórskim, na terenie którego znajdowało się sanktuarium piekarskie, omawia-
no stan przygotowań do realizacji zadań wobec pielgrzymek przez powiatowe struktury PZPR, 

98 AIPN Ka, WUSW Katowice, 093/647, Protokół z narady Komisji do spraw walki z ofensywą kleru odbytej 14 VIII 
1958, k. 8. W naradzie wzięli udział: I sekretarz KW PZPR – Edward Gierek, kierownik Wydziału Propagandy – Zdzisław 
Grudzień, przewodniczący PWRN – Ryszard Nieszporek, komendant KW MO – Franciszek Szlachcic i zastępca komen-
danta ds. bezpieczeństwa KW MO – Eugeniusz Morawski.
99 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 1, Informacja o przebiegu diecezjalnej pielgrzymki panien i mężatek w Piekarach 
Śl. odbytej w dniu 18 VIII 1963, 19 VIII 1963, k. 2. 
100 Ibidem, Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach w okresie lata 1961, 30 VI 1961, k. 617. 
101 Ibidem, t. 3, cz. 1, Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach Śl. w okresie lata 1965, 21 
V 1965, k. 431. 
102 Ibidem, t. 4, cz. 2, Ramowy plan przeciwdziałania imprezom kościelnym w Piekarach Śl. w 1966, 17 II 1966, k. 10. 
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MO i SB, ale także przygotowanie zabezpieczenia operacyjnego i technicznego na szczeblu 
KW MO. W tarnogórskich naradach uczestniczyli reprezentanci tych organów władzy, które 
w zasadniczy sposób wpływały na prowadzoną politykę pielgrzymkową. Jak informował w no-
tatce służbowej ppłk Lucjan Pikuła 22 maja 1975 r., oprócz niego jako naczelnika Wydziału 
IV SB KW MO w Katowicach, w spotkaniu z ramienia województwa wzięli udział: Janusz 
Korczyński, kierownik Wydziału Administracyjnego KW PZPR oraz Zbigniew Rzepa, dyrektor 
WdsW Urzędu Wojewódzkiego. Powiat tarnogórski reprezentowali wówczas: I sekretarz KP 
PZPR, naczelnik powiatu, komendant powiatowy MO w Tarnowskich Górach oraz I zastępca 
komendanta powiatowego ds. SB. Przedmiotem spotkania było szczegółowe omówienie stanu 
przygotowań służb państwowych na trzy dni przed terminem pielgrzymki. Korczyński jako 
reprezentant KW PZPR na zakończenie narady przedstawił końcowe zalecenia. Zwrócił uwagę 
na to, aby wyrażać zgodę na odpłatne wynajmowanie autobusów WPK na przewóz pielgrzymek, 
ale operacyjnie kontrolować pielgrzymki nielegalne, zalecał wzmożenie kontroli drogowych oraz 
nadanie uroczystościom odpustowego charakteru. Nakazywał także dopilnować, aby nie doszło 
do prowokacji i zakłóceń porządku103.

Organizację narad różnych instancji władzy uczestniczących w przeciwdziałaniu pielgrzym-
kom kontynuowano do lat osiemdziesiątych. Miały one mobilizować i integrować politycznie 
czynniki w województwie w walce ze specyficzną i „niewygodną” dla władz formą ruchu pątni-
czego. Sfinalizowanie współpracy następowało w Piekarach Śląskich w dniu pielgrzymki, kiedy 
sztab polityczny podejmował bieżące decyzje wynikające z przebiegu uroczystości, na przykład 
decyzje o zatrzymaniu niektórych uczestników. 

Poza współpracą w sztabach, kolektywach pielgrzymkowych, na co dzień administracja pań-
stwowa zajmująca się sprawami wyznaniowymi, pomimo oficjalnie posiadanych kompetencji 
i stosownych aktów prawnych, nie podejmowała samodzielnie decyzji w sprawach religijnych. 
Dotyczy to również wydawania zgody na organizację pielgrzymek. Mechanizm funkcjonowania 
systemu zależności od lat sześćdziesiątych szczegółowo przedstawił kierownik Wydziału Admi-
nistracyjnego KW PZPR w Katowicach, inż. Władysław Herman. W piśmie skierowanym do 
Wiesława Ociepki z Wydziału Administracyjnego KC PZPR w Warszawie, wyjaśniał: 

[…] zgodnie z uchwałą Prezydium Woj[ewódzkiej] Rady Narodowej w Katowicach z 1960 r.104 
wszystkie decyzje organów RN w jakikolwiek sposób dotyczące kościoła i kleru rzymskokatoli-
ckiego muszą być i są uzgadniane i opiniowane przez Wydział ds. Wyznań PWRN. Uzyskano 
dzięki temu dużą jednolitość działania i gwarancje słuszności podejmowanych decyzji. Z kolei 
Wydział ds. Wyznań jest w stałym kontakcie z Wydziałem Administracyjnym KW [PZPR – 
przyp. K.B.] konsultując z nim wszystkie poważniejsze sprawy. Od 1958 r. praktycznie żadna 
poważniejsza decyzja PWRN dot[ycząca] kościoła i kleru nie została podjęta bez uzgodnienia 
z kierownictwem KW105. 

Zdaniem Władysława Hermana udało się w ten sposób uzyskać „zgodną z politycznymi 
przesłankami” działalność organów rad narodowych, które w praktyce kształtowały relacje 

103 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Notatka służbowa, 23 V 1975, cz. IV, k. 40.
104 AAN, KC PZPR, 237/XIV-176, Uchwała Nr 32/495 z 22 X 1960, k. 50; Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 59.
105 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1 t. 3, cz. 2, Uwagi do zestawień liczbowych dotyczących kleru rzymskokatolickiego 
w województwie katowickim, 28 VII 1964, k. 89.
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państwa z Kościołem. W rzeczywistości od końca lat pięćdziesiątych działalność tego ogniwa 
władzy była skazana na urzędnicze „ubezwłasnowolnienie”. Natomiast w opinii Aleksandra 
Merkera, kontrolującego katowicki Wydział do spraw Wyznań z ramienia UdsW w kwietniu 
1962 r., kontakty katowickiego WdsW z Wydziałem Administracyjnym KW PZPR były „stałe, 
robocze i jak najlepsze”106. Urzędnicy administracji państwowej podporządkowywali się decyzjom 
wojewódzkiego aparatu partyjnego w sprawach relacji z kurią, biskupami i duchowieństwem107. 
Jednolity front walki z bp. Bednorzem stanowił jedną z metod manipulacji relacjami pomiędzy 
kurią katowicką a władzami województwa. Miał on stanowić czytelny sygnał dezaprobaty dla 
postawy biskupa, który należał do szczególnie trudnych przeciwników w walce z Kościołem. 
Także kontakty z duchowieństwem parafialnym przebiegały zgodnie z dyrektywami partii. 
W okresie milenijnych przygotowań, w latach 1964–1966, Wydział Administracyjny KW PZPR 
za sukces uznał rozmowy przeprowadzone z inicjatywy władz partyjnych przez przewodniczą-
cych prezydiów rad narodowych z duchowieństwem katolickim. Szczególne efekty przyniosły 
rozmowy z proboszczami parafii, które przygotowywały się do peregrynacji kopii jasnogórskiego 
obrazu. Mimo protestów niektórych duchownych w zasadzie wszyscy podporządkowali się de-
cyzjom państwowym, które zgodnie ze swoim interesem narzuciły im trasy przejazdu obrazu108. 

Tej zależności od PZPR nie ukrywał płk Ziętek, przewodniczący PWRN w Katowicach, 
notabene członek Egzekutywy KW PZPR. Opisał ją bp Bednorz w swoim sprawozdaniu z roz-
mowy w 1967 r., kiedy omawiali ważne dla diecezji katowickiej sprawy (remonty i budownictwo 
sakralne, kwestie podatkowe, paszporty dla księży):

Do wszystkich tych spraw pułkownik życzliwie się odnosił, ale pewnej zgody na piśmie nie 
wyraził. Odroczył to na później. Prosił, żeby mu w/w sprawy ewentualnie przy okazji przy-
pomnieć. Gotów jest te i inne drobne sprawy […] pozytywnie załatwić. Uzgadnia to zwykle 
z p. Gierkiem109.

W relacjach pomiędzy instancjami partyjnymi, administracją państwową a aparatem bez-
pieczeństwa ważną rolę odgrywał przekaz informacji. Rozległe możliwości operacyjne, wspoma-
gane warunkami organizacyjnymi i technicznymi, które były poza zasięgiem PZPR i organów 
administracji państwowej, nadawały informacjom przekazywanym przez resort bezpieczeństwa 
strategiczne znaczenie. Z UB/SB były kierowane do partii sygnały o istotnych z politycznego 
i operacyjnego punktu widzenia planach czy konkretnych działaniach Kościoła. Stamtąd również 
płynęły meldunki z przygotowań, przebiegu uroczystości, sprawozdania statystyczne, oceny 

106 AAN, UdsW, 127/44, Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Katowic w dniach od 16 do 18 IV 1962, 24 IV 1962, 
k. 15–16. 
107 Ibidem, Sprawozdanie A. Merkera z wyjazdu służbowego do Katowic 23 VI 1962, k. 20; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
093/647, Wnioski z egzekutywy, b.d., k. 144–145. Katowicki WdsW, realizując w 1962 r. partyjny plan osłabiania pozycji 
bp. Bednorza, starał się kontakty z kurią katowicką „utrzymywać poprzez wik[ariusza] gen[eralnego] bp. sufr[agana] 
Bieńka, a nie przez koadiutora bp Bednorza. Decyzje pisemne o charakterze negatywnym są adresowane imiennie do bp. 
Bednorza, zaś pozytywne – do bp. Bieńka”.
108 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1 t. 3, cz.1, Ocena rozmów z księżmi odbytych w woj. katowickim, 30 VIII 1966, 
k. 66–72. W 1964 przeprowadzono 576 rozmów indywidualnych i 3 spotkania zbiorowe, w 1965 – 657 rozmów indywi-
dualnych i 3 spotkania zbiorowe, w I połowie 1966 – odbyto 1.013 rozmów indywidualnych.
109 AAKat., ARz, 646, Sprawozdanie z rozmowy między pułkownikiem Jerzym Ziętkiem, przewodniczącym PWRN 
w Katowicach a biskupem Herbertem Bednorzem odbytej w środę dnia 24 V 1967 od 10.30 do 12.00, 26 V 1967, k. 356.
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wydarzeń itd. Aparat bezpieczeństwa na wszystkich swoich szczeblach był źródłem systema-
tycznego dopływu informacji do instancji partyjnych i administracyjnych110. Równocześnie przy 
realizacji zadań operacyjnych korzystał ze współpracy z administracją państwową, pozyskując tą 
drogą także niejawne dane osobowe. Ten rodzaj tajnej współpracy ujawnia dokument z 10 maja 
1956 r. Mjr Stanisław Morawski, wicedyrektor Departamentu VI KdsBP w Warszawie, wydał 
wówczas wszystkim naczelnikom Wydziału VI WUdsBP polecenie zapoznania się z informacjami 
na temat duchownych i zakonników, które zostaną zgromadzone przez prezydia miejskich i po-
wiatowych rad narodowych w czasie przeprowadzania akcji ich wojskowej rejestracji. Miały się 
one odbywać od 15 lipca do 30 sierpnia 1956 r., a zgromadzone dokumenty przygotowano do 
wglądu dla aparatu bezpieczeństwa w Wydziałach ds. Wyznań lub w Wydziałach Wojskowych. 
Jak sugerował podwładnym mjr Morawski, mogły być one wykorzystane do celów operacyj-
nych111. Niewątpliwie pozyskanie takich informacji mogło znacząco wzbogacić bazę ewidencyjną 
duchowieństwa gromadzoną przez aparatu bezpieczeństwa. 

Ale nie zawsze funkcja informacyjna UB/SB przynosiła pożądane skutki. W listopadzie 
1959 r. Komisja ds. Kleru w Katowicach krytycznie ustosunkowała się do relacji panujących 
pomiędzy SB a instancjami partyjnymi i radami narodowymi na poziomie powiatów i miast. 
Pozytywnie oceniając pracę Służby Bezpieczeństwa, główne ostrze krytyki skierowała wobec 
przewodniczących rad narodowych i sekretarzy KP/KM PZPR. Zdaniem Komisji zbyt często 
pracowali oni wyłącznie na materiałach przekazanych im przez SB. Takie praktyki osłabiły w nich 
„poczucie odpowiedzialności i zainteresowania walką z klerem”112.

W czasie kontroli na początku lat sześćdziesiątych Aleksander Merker pozytywnie ocenił 
współpracę katowickiego WdsW z Wydziałem III KW MO. Pomimo że w 1962 r. informacje 
SB były dla tej instytucji „głównym źródłem” rozpoznania duchowieństwa, sytuację taką miał 
usprawiedliwiać fakt „zaległości w pracy Wydziału z lat 1957–1960”113. Jako zaletę Merker uznał 
przekazywanie informacji do WdsW w tym samym terminie co do KW PZPR114. Równocześnie 
w ramach wymiany informacji SB otrzymywała z WdsW i rad narodowych materiały, które 
pogłębiały rozpoznanie środowisk kościelnych i ich działalności, a w przypadku pielgrzymek 
pogłębiały wiedzę o planach kurii biskupiej czy parafii. Na polu przeciwdziałania ruchowi piel-
grzymkowemu największe znaczenie miały systematycznie przekazywane przez administrację 
państwową informacje na temat wydanych lub niewydanych zezwoleń na organizację pielgrzym-
ki. Taki rodzaj wzajemnej wymiany potwierdza np. pismo poufne Urzędu Spraw Wewnętrznych 
PWRN w Katowicach z 11 czerwca 1965 r. do KW MO w Katowicach zawierające zestawienie 
wydanych zezwoleń z poszczególnych miast województwa na odbycie pielgrzymek do Piekar 

110 M.in. AIPN Ka KW MO Katowice, 058/10, Wytyczne w sprawie zwalczania „wrogiej działalności kleru i aktywu 
katolickiego”, k. 100, dokument opublikowany [w:] Metody pracy operacyjnej…, s. 211–217.
111 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/10, Pismo mjr Stanisława Morawskiego, wicedyrektora Departamentu VI KdsBP 
w Warszawie do naczelnika Wydziału VI WUdsBP w Stalinogrodzie, 10 V 1956, k. 199.
112 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1 t. 2, O sytuacji w Kurii katowickiej i działalności podległego jej kleru, [XI 1959], 
k. 168–219.
113 Chodzi o zaległości powstałe w czasie kierowania Wydziałem przez Stanisława Woźniaka (1954–1958) i Władysława 
Dybę (1958–1960). Zob. szerzej Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 53–54.
114 AAN, UdsW, 127/44, Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Katowic w dniach od 16 do 18 IV 1962, 24 IV 1962, 
k. 15–16. 
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Śląskich na uroczystość rekoronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej 13 czerwca 1965 r.115 Wiedza 
ta ułatwiała SB realizację jednego z zadań pozostających w jego kompetencjach – wykrywania 
i udokumentowania organizacji nielegalnych pielgrzymek. 

Każdorazowy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instancjami aparatu władzy nie 
zawsze kończył się przekazaniem konkretnego dokumentu. Analiza adnotacji, jakie występują 
na niektórych źródłach wskazuje, że zainteresowani adresaci zapoznawali się z treścią informacji, 
natomiast dokument pozostawał u jego wytwórcy. Na przykład na czterostronicowej informacji 
SB z sierpniowych uroczystości piekarskich w 1972 r. zachowała się lakoniczna odręczna adno-
tacja „zapoznałem gen. Ziętka”116.

Wymiana informacji o tematyce pielgrzymkowej wypracowanych przez SB wpływała na treść 
sprawozdań i meldunków instancji partyjnych i administracji państwowej. W 1962 r. „podobną” 
w treści dokumentację wytworzyły: Wydział IV SB KW MO, Wydział Administracyjny KW 
PZPR, Wydział do spraw Wyznań. W dzień pielgrzymki mężczyzn, 27 maja 1962 r., informację 
z jej przebiegu sygnował mjr Pikuła, zastępca naczelnika Wydziału IV. O dzień późniejszą datę 
(28 maja) posiadają dokumenty Wydziału Administracyjnego KW PZPR i WdsW. Natomiast 
w przypadku sierpniowej pielgrzymki kobiet mjr Zygmunt Nikiel, zastępca naczelnika Wydziału 
IV, jeszcze w dniu pielgrzymki, czyli 19 sierpnia 1962 r. opracował informację z jej przebiegu. 
Datę 20 sierpnia posiada informacja na ten sam temat Wydziału Administracyjnego KW PZPR. 
Analiza porównawcza treści dokumentów pozwala dostrzec w nich uderzające podobieństwo 
odnotowanych informacji, podjętych problemów, wysuniętych wniosków czy przywołanych 
danych statystycznych do opracowanego wcześniej sprawozdania Wydziału IV SB KW MO117. 
Taka sytuacja świadczy również o sprawnej bieżącej wymianie informacji pomiędzy SB a po-
zostałymi ogniwami władzy. Może także dowodzić zaufania do wytworzonych przez nią treści 
ze strony pozostałych organów władzy partyjno-państwowej. Korzystanie z materiałów policji 
politycznej przez inne komórki władzy wynikało także z przewagi, jaką posiadała ona w możli-
wościach pozyskania ich przy zastosowania różnorodnych metod i środków. Znamiennym tego 
przykładem są źródła dotyczące piekarskich uroczystości odpustowych z 17 sierpnia 1986 r. 
zachowane w katowickim Wydziale do spraw Wyznań. Spośród siedmiu dokumentów doty-
czących tej uroczystości aż sześć stanowią kopie materiałów operacyjnych Wydziału „T”, które 
można odnaleźć w sprawie obiektowej (SO) kryptonim „Piekary 86”. Składają się na nie steno-
gramy kazań, okolicznościowych wystąpień i telegramu do Ojca św.118 Nagrywanie piekarskich 

115 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Pismo zastępcy kierownika Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach do 
Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, 11 VI 1965, b.p.
116 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/99, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 20 
VIII 1972, 20 VIII 1972, b.p.
117 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych związanych ze zjazdem mężów 
i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1962, 27 V 1962, b.p.; AAN, UdsW, 64/78, Informacja z przebiegu uroczystości 
kościelnych związanych ze zjazdem mężów i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1962, k. 38–45; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 085/1, t. 1, Informacja o przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1962, 28 V 1962, 
k. 186–189; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych dnia 19 VIII 1962 r. 
w Piekarach Śląskich, 19 VIII 1962, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1 t.1, Informacja o przebiegu uroczystości 
kościelnych w Piekarach Śląskich w dniu 19 VIII 1962, 20 VIII 1962, k. 183–185.
118 AP Kat., UW Kat., WdsW, 636, Stenogram z uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich w dniu 17 VIII 1986, 
k. 3; ibidem, Stenogram kazania wygłoszonego przez ks. bpa Damiana Zimonia w Piekarach w dniu 17 VIII 1986 o godz. 
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wystąpień publicznych na profesjonalnym sprzęcie gwarantowało instancji partyjnej i WdsW 
otrzymywanie z SB dokładnych stenogramów. 

Docierające do KW PZPR informacje stanowiły podstawę oglądu sytuacji przedpielgrzym-
kowej, ale także stymulowały działania funkcjonariuszy partyjnych. Urzędujący od kilku mie-
sięcy jako I sekretarz KW PZPR Zdzisław Grudzień otrzymał 14 maja 1971 r. od płk. Jerzego 
Bobonia, zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB, informację o przygotowaniach 
kurii katowickiej do diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn. Stała się ona inspiracją dla nowego 
I sekretarza do zintensyfikowania wysiłków partyjnych w walce z tą formą kultu publicznego 
na Górnym Śląsku. Grudzień zlecił Rudolfowi Juzkowi, sekretarzowi KW PZPR, powołanie 
komisji do nadzorowania sprawy opracowania planu przeciwdziałania tym uroczystościom. 
Wyznaczył do niej: Włodzimierza Kruszyńskiego, komendanta wojewódzkiego MO, Janusza 
Korczyńskiego – kierownika Wydziału Administracyjnego KW PZPR, Józefa Haensela – kie-
rownika Wydziału Organizacyjnego KW PZPR, Zdzisława Gorczycę – kierownika Wydziału 
Propagandy KW PZPR, Stefana Skrzydłę – sekretarza PWRN i Feliksa Dryjskiego – pracownika 
Wydziału Administracyjnego KW PZPR119. Zespół opracował plan przedsięwzięć polityczno-
-propagandowych, organizacyjnych i administracyjnych. Ich celem było „polityczne ograniczenie 
imprezy w Piekarach Śląskich”, czego wymierną oznaką miało być ograniczenie frekwencji. 21 
maja 1971 r. w KW PZPR zorganizowano naradę sekretarzy propagandy KP/M/D tych miej-
scowości, z których najliczniej wychodziły pielgrzymki. Spotkanie służyło wskazaniu środków, 
które powinny zostać podjęte przez poszczególne komitety partyjne, aby w pełni zrealizować plan 
przeciwdziałania pielgrzymce120. Końcowym efektem pracy zespołu Rudolfa Juzka była piętna-
stostronicowa „Notatka w sprawie uroczystości w Piekarach Śląskich w dniu 29–30 V 1971 r.”121 
W opinii Korczyńskiego stanowiła ona „pełną polityczną ocenę uroczystości i zawierała wnioski 
administracyjno-polityczne, które miały zostać przedstawione I sekretarzom KP/KM PZPR122. 

W istocie nie odbiegały one od wniosków corocznie formułowanych w planach przeciwdziałania 
uroczystościom stanowym. Natomiast w pochodzącym prawdopodobnie z tego samego roku 
dokumencie dotyczącym kierunków działania w polityce wyznaniowej pojawiła się propozycja 
utworzenia w radach narodowych stałych zespołów odpowiedzialnych za „rozwiązywanie spraw 
wyznaniowych”123. 

9.40, k. 4–5; ibidem, Stenogram z powitania siostry Placydy w Piekarach w dniu 17 VIII 1986, k. 6; Stenogram kazania 
ks. bpa Stanisława Szymeckiego, ordynariusza diecezji kieleckiej , k. 7–10; Telegram do Ojca św. Jana Pawła II, k. 11; 
Podziękowanie, k. 12; porównaj AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, analogicznie k. 223, k. 224–225, k. 226, 
k. 227–230, k. 231, k. 232.
119 Polecenie powołania zespołu i jej skład Zdzisław Grudzień odnotował na piśmie przewodnim płk. Jerzego Bobonia. 
W posiedzeniach uczestniczyli także przewodniczący Zarządów Wojewódzkich ZMS i ZMW, a także „zainteresowani towa-
rzysze z KW MO”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego płk. Jerzego 
Bobonia do I sekretarza KW PZPR Zdzisława Grudnia, 14 V 1971, b.p.
120 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Plan działania związany z imprezą w Piekarach Śl. w dniach 29–30 maja 
br., 18 V 1971, b.p.
121 Ibidem, Notatka w sprawie przebiegu uroczystości w Piekarach Śląskich w dniu 29–30 V 1971, b.p. Ten sam dokument 
AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, k. 189–203.
122 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Pismo Janusza Korczyńskiego do Zdzisława Grudnia, 22 VI 1971, b.p.
123 Ich skład tworzyli: I sekretarz KM/KMG/KG PZPR, prezydent lub naczelnik, komendant MO, prokurator oraz 
funkcjonariusz Wydziału IV SB, AIPN Ka, KW MO Katowice, 093/492, Główne kierunki działania w zakresie polityki 
wyznaniowej w woj. katowickim, b. d., k. 26–27.
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Współpraca w sprawach pielgrzymkowych w różnych gremiach politycznych przekładała się 
również na praktyczne wspólne działania w czasie spotkań z organizatorami piekarskich uroczy-
stości. Dowodu dostarcza dokument MUSW w Piekarach Śląskich dotyczący pielgrzymki męż-
czyzn w 1984 r. Na trzy dni przed majową uroczystością zaplanowaną na 27 maja bp Bednorz 
wyraził zainteresowanie spotkaniem w tej sprawie z prezydentem Piekar Śląskich. Skierowana 
przez niego pisemna prośba uruchomiła procedury pokazujące mechanizm kontroli i wytyczania 
linii postępowania przedstawicielowi władzy państwowej. O zdarzeniu został poinformowany 
zastępca szefa ds. SB WUSW w Katowicach, płk Edward Kasperski, a MUSW w Piekarach 
Śląskich miał kontrolować przebieg spotkania. W informacji wewnętrznej SB odnotowano:

Uzgodniono, że [prezydent miasta – przyp. K.B.] otrzyma wytyczne w przedmiocie prowa-
dzenia rozmowy, jak również technicznego zabezpieczenia jej przebiegu124.

Zaplanowane nagranie rozmowy mogło nie tylko służyć udokumentowaniu zachowania 
i wypowiedzi bp. Bednorza, ale także kontroli prezydenta miasta, a szczególnie realizacji przez 
niego wytycznych, które otrzymał.

Instancje partyjne, od najniższego do centralnego szczebla, wytyczały polityczną poprawność 
postępowania jej członków, wywiązywania się z obowiązków urzędników administracji pań-
stwowej czy funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jeśli w sprawach wyznaniowych Służba 
Bezpieczeństwa przygotowywała własne plany pracy, to wyraźnie zaznaczano, że „Departament 
IV i jego odpowiedniki w terenie wykonują wytyczne partii i rządu”125. Jeśli SB i MO realizo-
wały kontrolę i nadzór nad piekarskimi uroczystościami pielgrzymkowymi, to między innymi 
na egzekutywie KM PZPR w Piekarach Śląskich analizowano ich pracę126. 

Zdzisław Grudzień, zastępca członka BP KC PZPR i I sekretarz KW PZPR w Katowicach, 
przejrzyście przedstawił w 1974 r. wzajemne relacje pomiędzy aparatem partyjnym a SB. W oko-
licznościowej publikacji z okazji obchodów w województwie katowickim trzydziestolecia istnienia 
organów bezpieczeństwa ujął te powiązania w następujących słowach:

Partia, stawiając przed organami bezpieczeństwa i MO odpowiedzialne i ważne zadania, rozto-
czyła nad nimi polityczną opiekę, organizowała dla nich poparcie mas pracujących, troszczyła 
się o ich autorytet i stworzenie wokół nich atmosfery zaufania127.

Relacje te nie zachwiały się w swych podstawach nawet po wydarzeniach z początku lat 
osiemdziesiątych: powstaniu NSZZ „Solidarność” czy po wprowadzeniu stanu wojennego. Kiedy 
31 lipca 1985 r. Sejm uchwalił ustawę o służbie funkcjonariuszy SB i MO, to w myśl jej zapisów 

124 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 42, Informacja nr 097/84 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Piekar Śl. w dniu 23 V 1984, 23 V 1984, b.p., dokument nr 291. Ostatecznie do tej rozmowy nie 
doszło, ponieważ odwołał ją bp Herbert Bednorz.
125 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Wyciąg z podstawowych kierunków pracy Departamentu IV na rok 1963 
zatwierdzonych przez ministra spraw wewnętrznych tow. Władysława Wichę, 30 V 1963, k. 271.
126 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 42, Informacja nr 097/84 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Piekar Śl. w dniu 30 V 1984, 30 V 1984, b.p., dokument nr 297.
127 W pierwszym szeregu. 30 lat organów bezpieczeństwa i porządku w województwie katowickim, Praca zbiorowa pod red. J. Kan-
tyki, Katowice 1974, s. 7.
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powinni oni być wierni programowi PZPR i wykonywać zadania „wynikające z uchwał central-
nych organów PZPR”. W tekście ślubowania przyrzekali wiernie służyć PRL128. 

Przedstawiony powyżej mechanizm współdziałania i zależności na poziomie lokalnym był 
odwzorowaniem działania na poziomie centralnym. Pionowa struktura zależności zarówno w in-
stancjach partyjno-administracyjnych, jak i aparatu bezpieczeństwa sprawiała, że od poziomu 
lokalnego poprzez wojewódzki aż do centralnego równoległymi kanałami płynęły informacje 
o stanowych uroczystościach pielgrzymkowych przygotowywane przez aparat bezpieczeństwa, 
instancje partyjne129, aparat administracyjny do spraw wyznaniowych130. Równocześnie na 
równorzędnych poziomach jednostki resortu bezpieczeństwa i administracji przekazywały infor-
macje instancji partyjnej, a także prowadziły wymianę między sobą131. Zgromadzone w partii 
wiadomości mogły stać się bodźcem do podjęcia konkretnych działań na tym szczeblu, a także 
stanowiły podstawę do opracowania sprawozdań i przekazania ich na wyższy poziom władzy. 
Efektem tej wielotorowej wymiany informacji na temat jednego wydarzenia niejednokrotnie 
było kilka nieco zmodyfikowanych kopii jednego dokumentu. 

Praktycznie oceniając procedury scentralizowanego systemu władzy funkcjonujące przez cały 
okres PRL należy wskazać, że poza wykazanymi wcześniej relacjami podległości, współdziałania 
i współzależności, przyczyniały się one do wzrostu biurokracji i wydłużania czasu podejmowania 
decyzji, a więc także małej skuteczności132. Służyły jednak zachowaniu kierowniczej roli partii. 
Dlatego również w opracowywanych w kolejnych latach materiałach powtarzały się te same 
zarzuty pod adresem Kościoła i te same zadania do realizacji. Znamiennym tego przykładem 
jest dokument przygotowany w kwietniu 1985 r. na egzekutywę KW PZPR w Katowicach 

128 J. Karpiński, Portrety lat. Polska w odcinkach 1944–1988, Warszawa 1989, s. 266.
129 AP Kat., KM PZPR Piekary Śląskie, 20, k. 46; AAKat., ARz, 1658, Partia, Sprawozdanie KP PZPR z przebiegu 
zjazdu mężów 22 V 1949, k. 51. 
130 AP Kat., UW Śl., Wydz. Społ.-Pol., 35, Sprawozdanie sytuacyjne [starosty tarnogórskiego] nr 8 obejmujące całokształt 
życia społeczno-politycznego, zawodowego i gospodarczego na terenie powiatu tarnogórskiego za czas od 21 VII – 20 VIII 
1946, k. 36; AAN, MAP, Dep. Wyznaniowy, 935, Wyciąg ze sprawozdania sytuacyjnego za IX 1947 województwo śląsko-
-dąbrowskie, k. 18; AP Kat., UW Śl., Wydział Ogólny, 50/1, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc maj 1947, s. 53; AAN, 
UdsW, 44/221, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli – z przeprowadzonych pielgrzymek i odpustu w Piekarach Śl. 
15 VIII 1954, 16 VIII 1954, k. 2–4. 21 VIII 1961 r. Władysław Dyba, kierownik WdsW w Katowicach, przesłał infor-
mację z Piekar i Turzy Śl. do UdsW w Warszawie. Stała się ona podstawą szerszej notatki dyrektora Tadeusza Żabińskiego 
(poszerzonej o informacje z Częstochowy) przesłanej do następujących osób: Kazimierza Witaszewskiego, kierownika 
Wydziału Administracyjnego KC PZPR, Stanisława Elstera, podsekretarza stanu w MSW i Henryka Chmielewskiego, 
dyrektora Departamentu Społeczno-Administracyjnego w MSW. AAN, UdsW, Wydział Stowarzyszeń i Spraw Ogólnych, 
127/44, Pisma dyrektora Tadeusza Żabińskiego, 21 VIII 1961, k. 70, 81–82.
131 Meldunek Wydziału IV SB z przebiegu pielgrzymki mężczyzn z 26 V 1963 był przeznaczony m.in. dla Edmunda 
Łaty (WdsW), Zdzisława Grudnia i Władysława Hermana (KW PZPR), dla Stanisława Morawskiego (Departament IV 
MSW) i Zenona Drębkowskiego, do Wydziału IV KW MO i do sprawy obiektowej. Podobnie w 1964, AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 056/41, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężów i młodzieńców Piekarach Śląskich, 
31 V 1964, b.p.
132 Kiedy 14 VII 1969 piekarska parafia zwróciła się do PWRN Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 
z prośbą o pozwolenie na wymianę pokrycia dachu na kościele, to przychylną odpowiedź otrzymała po ponad 2 miesią-
cach oczekiwania – 26 IX 1969. Tyle czasu trwała bowiem wymiana korespondencji urzędowej pomiędzy Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków a WdsW, następnie pomiędzy WdsW a Prezydium PRN w Tarnowskich Górach, by potem do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotarła decyzja WdsW, która pozwoliła na udzielenie ostatecznej odpowiedzi. 
AP Kat., UW Kat., WdsW, 330, Parafia NMP i św. Bartłomieja, k. 126–130.
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przedstawiający kierunki polityki wyznaniowej na lata 1985–1986, praktycznie nie różniący się 
od zadań formułowanych we wcześniejszych planach: 

Przeciwdziałanie łamaniu prawa przez duchowieństwo i ludzi wierzących oraz nadużywania 
miejsc kultu religijnego i uczuć religijnych ludzi wierzących do prowadzenia działalności po-
zareligijnej – antysocjalistycznej i antypaństwowej133. 

Ustrojowe zmiany 1989 r. w doprowadziły do likwidacji organów władzy wyznaczających 
i realizujących antyreligijną politykę państwa. 23 listopada 1989 r. Sejm zlikwidował UdsW. Na 
ostatnim zjeździe PZPR, który trwał od 27 do 30 stycznia 1990 r. nastąpiło samorozwiązanie tej 
partii. Chronologicznie najpóźniej zapadły decyzje w sprawie aparatu bezpieczeństwa. Kwiet-
niowa ustawa o utworzeniu Urzędu Ochrony Państwa (UOP) była uznawana za moment roz-
wiązania Służby Bezpieczeństwa, natomiast symboliczne znaczenie miało zarządzenie nr 043/90 
z 10 maja 1990 r. ministra spraw wewnętrznych nakazujące zaprzestania działalności SB134.

2.3. Przestrzeń kultu a przestrzeń państwa

Zainstalowanie władzy komunistycznej i próby przeszczepienia na grunt Polski sowieckich 
wzorców antyreligijnych rozpoczęło okres rugowania religii, instytucji Kościoła oraz osób wie-
rzących z życia publicznego. Działania aparatu partyjno-państwowego nie ograniczały się jedynie 
do planów całkowitego zawłaszczenia przestrzeni publicznej, ale także zmierzały do wypierania 
Kościoła z obszarów, w których od wieków on funkcjonował, do ingerencji w miejsca sakralne, 
w kalendarz świąt kościelnych. Prowadzenie destrukcyjnych działań wobec praktyk i obrzędów 
religijnych zmierzało do zastąpienia ich obrzędowością świecką.

2.3.1. Polityczna klasyfikacja pielgrzymek

Traktowanie Kościoła jako przeciwnika ideologicznego i politycznego prowadziło do kla-
syfikowania jego działalności religijnej w PRL w kategoriach działalności antypaństwowej135. 
Stan permanentnego podejrzenia powodował, że władze partyjno-państwowe stosowały wobec 
Kościoła retorykę, a niejednokrotnie i metody walki, przypisując jednocześnie stronie kościelnej 
wrogie i polityczne działania. Taka taktyka służyła partii do uzasadniania konieczności stałego 

133 AP Kat., UW Kat., WdsW, 636, [Materiał na egzekutywę KW PZPR], 21 IV 1985, k. 35.
134 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 20.
135 Problem ten zanalizował m.in. prymas Stefan Wyszyński w liście do I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki w mar-
cu 1961, w którym wskazał na utożsamianie przez władzę „tak odmiennych pojęć, jak Partia, Rząd, Władza państwowa, 
Państwo, Naród. Cały szereg zastrzeżeń, które ma Kościół, odnosi się do programu antyreligijnego i wychowawczego Partii; 
krytyka tego programu jest uważana w liście Episkopatu za antyrządową, skierowaną przeciwko Władzy państwowej, prze-
ciwko ustrojowi lub nawet przeciwko Państwu czy dobru Narodu. W rzeczywistości jest inaczej. Możemy przyjąć tylko takie 
zarzuty, które wyraźnie wykazują, że działalność nasza jest antypaństwowa, a nie antypartyjna. Partia ma swój program, 
który obowiązuje członków Partii. Wszyscy inni obywatele mogą, zależnie od woli, program ten podzielać lub nie”. List 
Prymasa S. Wyszyńskiego do I Sekretarza KC PZPR w sprawie stosunków Kościół-państwo, III 1961 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. 
Kościół katolicki a państwo…, t. 2, s. 107; ibidem, List biskupów polskich do Rządu, skierowany do J. Cyrankiewicza, w sprawie 
poszanowania praw Kościoła i przywrócenia praworządności w kraju, 28 VI 1968, s. 512–513.
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przeciwstawiania się Kościołowi i podejmowania „wymuszonych jego postawą” działań. Jedną 
z metod wypierania Kościoła z życia społeczeństwa stanowiło ograniczanie, a czasami także 
zawłaszczanie przestrzeni, w której dotychczas on funkcjonował. 

Zapoczątkowana w 1947 r. inicjatywa corocznego organizowania pielgrzymek stanowych do 
Piekar Śląskich zbiegła się w czasie z podjęciem przez władze decyzji o zintensyfikowaniu walki 
z Kościołem katolickim136. Julia Brystygier, dyrektor Departamentu V MBP, na ogólnokrajowej 
naradzie w październiku 1947 r. przedstawiła plany zadań wyznaczonych resortowi bezpie-
czeństwa. Wśród podstawowych kierunków przeciwstawiania się „ofensywie kleru” wymieniła 
m.in. niedopuszczanie do masowych imprez kościelnych i przeciwdziałanie wpływom kleru na 
robotników. Za zaniedbanie wymagające szybkiego usunięcia uznała brak sieci agenturalnej 
wśród pielgrzymów, odpustowych kramikarzy i żebraków”137. Uzasadniając wprowadzenie 
przez państwo dekretu z 18 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zgromadzeniach 
Brystygier wskazała na możliwość likwidacji dzięki niemu „demonstracji o charakterze anty-
państwowym” pod pretekstem wykonywania kultu religijnego, do których zaliczyła masowe 
pielgrzymki i uroczystości odpustowe138. 

Działania podejmowane na szczeblu centralnym wobec zgromadzeń religijnych w woje-
wództwie śląskim przekładały się między innymi na uderzenie w specyficzną dla tego regionu 
formę masowego kultu – stanowe zjazdy mężczyzn i kobiet organizowane przez katowicką 
kurię biskupią. W interpretacji aparatu bezpieczeństwa ten rodzaj zgromadzeń religijnych był 
wykorzystywany przez Kościół katolicki do realizacji z góry ustalonych celów o antypaństwowej 
wymowie. Tarnogórska instancja powiatowa PPR określała piekarskie sanktuarium mianem 
„domu klerykałów”, który miał znaczący wpływ na miejscową ludność „w jawnej walce prze-
ciwko partiom marksistowsko-leninowskim, wykorzystując religię jako środek walki w różnych 
przemówieniach, spowiedzi i różnego rodzaju akcjach katolickich, zmierzających do odciągnięcia 
ludności od przynależności do partii polit[ycznych]”139. W 1948 r. PUBP w Tarnowskich Gó-
rach poinformował szefa WUBP w Katowicach o ostrym ataku kleru na „poczynienia rządowe” 
w czasie majowego zjazdu w Piekarach Śląskich140. Na podstawie doniesień agenturalnych zaob-
serwowano duży wpływ tych wystąpień na mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Rok później 
Piotr Mazelon, I sekretarz KP PZPR w Tarnowskich Górach, podkreślał polityczny, a nie religijny 
charakter majowego zjazdu141. 

Niechęć lokalnych instancji partyjnych szczególnie do majowych zjazdów stanowych wynikała 
także z innego powodu. Piekarskie zgromadzenia religijne odbywały się krótko po obchodach 
święta 1 maja w tym mieście i zawsze stanowiły dla nich poważną „konkurencję” pod względem 

136 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce…, s. 12–13.
137 J. Żaryn, „Ofensywa kleru a nasze zadania…, 1947” (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wobec Kościoła w Polsce), „Biu-
letyn GKBZpNP – IPN” 1993, t. 36, s. 125–127; Szerzej zob. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce…, s. 30; 
Metody pracy operacyjnej…, s. 34.
138 Instrukcja o postępowaniu organów bezpieczeństwa w sprawie stosowania przepisów ustawy o zgromadzeniach w odniesieniu do 
zgromadzeń publicznych organizacji, stowarzyszeń i związków religijnych. D. Zamiatała, Instrukcje Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego z 5 i 18 sierpnia 1949 roku w sprawie egzekwowania dekretów rządowych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 
2002, t. 78, s. 403.
139 AAKat., ARz, 1658, Wyciąg ze sprawozdania za październik 1948 – PPR, k. 5.
140 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/104, t. 1, Raport miesięczny za okres od dnia 31 V 48 r. do dnia 30 VI 48 r., k. 8.
141 AP Kat., KP PZPR Tarnowskie Góry, 335/IV/1, Protokół z posiedzenia egzekutywy z 23 V 1949, k. 63–64.
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frekwencji. W czasie ostatniej pielgrzymki mężczyzn przed wysiedleniem biskupów katowickich 
z diecezji w 1952 r., a więc w okresie nasilenia stalinowskiego reżimu, w Piekarach Śląskich 
udział w pochodzie wzięło dziesięć tysięcy osób, a w pielgrzymce według ustaleń UB trzykrotnie 
więcej – trzydzieści tysięcy142. W latach osiemdziesiątych, kiedy społeczeństwo otwarcie przeciw-
stawiało się władzy, w statystykach SB dysproporcje powiększyły się: pochód pierwszomajowy 
w 1984 r. zgromadził osiemnaście tysięcy manifestujących, natomiast zorganizowana 27 maja 
pielgrzymka – dziewięćdziesiąt tysięcy pątników143, a w roku 1987 – dane liczbowe dla pochodu 
wynosiły 23 tysiące uczestników, dla pielgrzymki mężczyzn – osiemdziesiąt tysięcy pątników144. 
Ta niewymuszona konfrontacja była nieunikniona. Społeczność wiernych diecezji katowickiej 
cechowało silne przywiązanie do religii i Kościoła instytucjonalnego, do tradycji masowego 
pielgrzymowania oraz łączenia sfery sacrum ze sferą profanum. W latach osiemdziesiątych w pie-
karskich zgromadzeniach zaznaczali swoją obecność także pielgrzymi z innych regionów kraju. 
Dla komunistycznej władzy partyjno-państwowej Górny Śląsk był strategicznym regionem 
pod względem gospodarczym, ale miał być również sztandarowym regionem pod względem 
politycznym i ideologicznym. Wielotysięczne rzesze mężczyzn i kobiet pielgrzymujących do 
Piekar Śląskich były dla ówczesnych władz jawnym dowodem nieskuteczności prowadzonej 
polityki wyznaniowej. 

W sposób najbardziej dotkliwy przekonano się o tym w latach 1957–1967 w czasie realizacji 
programu Wielkiej Nowenny, milenijnych obchodów i specyficznej formy pielgrzymki – pe-
regrynacji kopii jasnogórskiego obrazu. I również wtedy aparat partyjno-państwowy posłużył 
się argumentem politycznym. Kościół katolicki został wówczas określony jako „najsilniejszy 
i najlepiej zorganizowany obóz antysocjalistyczny kroczący drogą watykańską dyktowaną 
przez siły międzynarodowej reakcji”, który prowadził „nagonkę na ateistów i szkołę świecką, 
a „środkami nacisku moralnego przymuszał do uczestnictwa w obrzędach religijnych czy stano-
wych pielgrzymkach”145. Przedmiotem szczególnej krytyki stało się rozwinięte na szeroką skalę 
duszpasterstwo stanowo-zawodowe. Naczelnik Wydziału V Departamentu III, mjr Bolesław 
Cykała, w opracowanym w sierpniu 1958 r. do celów szkoleniowych referacie, pielgrzymki 
stanowo-zawodowe scharakteryzował następująco:

… na wszystkich z nich panuje nie duch pokory i modlitwy, a duch bojowej walki z komuni-
zmem, nacechowane są napastliwymi wystąpieniami wymierzonymi w ideologię naszej partii, 
lecz również [w] jej posunięcia146.

142 AP Kat., KM PZPR Piekary Śl., 20, Protokół z posiedzenia egzekutywy KM PZPR nr 12, 8 V 1952, k. 249; AIPN, 
MBP, 318, Sprawozdanie miesięczne szefa WUBP w Katowicach za okres od 1 V do 31 V 1952, k. 226. Kopia dokumentu 
udostępniona przez A. Dziuroka. 
143 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 42, Informacja nr 080/84 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie m. Piekary Śl. w dn. 1 i 2 V 84, 2 V 1984, b.p., dokument nr 273; AP Kat., KM PZPR Piekary 
Śl., 43, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w mieście 1984, k. 28.
144 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 45, Informacja nr 0078/87 dot. stanu bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego na terenie Piekar Śl. w dn. 1 V [19]87, 1 V 1987, k. 80; AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/163, Informacja 
nr 22 o ważniejszych wydarzeniach na odcinku wyznaniowym w województwie katowickim w okresie 25 V – 31 V 1987, 
4 VI 1987, k. 71.
145 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/11, Tezy do tematu „Działalność kleru katolickiego na terenie województwa ka-
towickiego”, 1958, k. 494.
146 AIPN Ka, KW MO Katowice, 058/12, B. Cykała, Walka z wrogą działalnością kleru na obecnym etapie…, s. 12.
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W województwie katowickim władze partyjne poddawały w wątpliwość religijny charakter 
uroczystości pielgrzymkowych w Częstochowie i Piekarach Śląskich. Wskazywały, że celem 
pielgrzymek jest nie chęć „zaspokajania potrzeb religijnych wierzącego społeczeństwa”, ale 
wykazania przez Kościół swej siły „w oparciu o masy wierzących”. Według partii hierarchia koś-
cielna „usiłuje nadawać tym imprezom charakter wybitnie polityczny”, manifestując „zwartość 
i siłę obozu katolickiego w Polsce” poprzez „wrogie i napastliwe wobec Polski Ludowej i postępu 
wystąpienia reakcyjnych przywódców kościoła”147. W programie laicyzacji życia społecznego 
w województwie katowickim opracowanym w czerwcu 1963 r. w Wydziale Administracyjnym 
KW PZPR w Katowicach słowo „pielgrzymka” zastąpiło określenie „klerykalna demonstracja 
polityczna”. Zdaniem władz partyjnych „ożywienie sanktuariów” województwa katowickiego 
miało służyć zahamowaniu „pogłębiających się procesów laicyzacji i indyferentyzmu religijnego 
u wierzących”148.

Tym oderwanym od realiów tezom zaprzeczały statystyki, wydarzenia religijne kolejnych 
lat, nowe formy i miejsca pielgrzymowania. Od 1979 r. zgromadzeniami religijnymi, w których 
z własnej woli uczestniczyły milionowe rzesze Polaków, były spotkania z papieżem Janem Pawłem 
II. Jego pierwsze pielgrzymki do ojczyzny (1979, 1983) odbyły się w okresie zniewolenia i proce-
su odzyskiwania niepodległości. W województwie katowickim uwidoczniła się wówczas twarda 
postawa antyreligijna władz partyjnych, a zwłaszcza Zdzisława Grudnia. Bp Bednorz i wierni 
z diecezji katowickiej zabiegali o przyjazd papieża do Piekar Śląskich w czasie jego pierwszej 
pielgrzymki do kraju w 1979 r.149 Rozmowy władz z przedstawicielami episkopatu w Komisji 
Wspólnej trwały do początków maja i ostatecznie zakończyły się pominięciem piekarskiego 
sanktuarium w programie papieskiej pielgrzymki150.

Od końca lat siedemdziesiątych ze zdwojoną siłą władze zarzucały organizatorom polityczny 
charakter pielgrzymek, bowiem wówczas znacząco wyróżniał się w nich udział opozycji politycz-
nej. W interpretacji Józefy Siemaszkiewicz Jasna Góra była miejscem, gdzie od 1980 r. przepro-
wadzono wiele akcji związanych z powołaniem i działalnością NSZZ„Solidarność”. Natomiast 
związek w pierwszych dwóch latach swojego istnienia stanowił „siłę napędową pielgrzymek 
i uroczystości organizowanych na Jasnej Górze, a także miał „wyraźny wpływ na wzrost ich 
»temperatury« politycznej i ekscytacji uczestników”151.

Urząd do spraw Wyznań krytykował zaangażowanie duchownych w „tworzenie nielegalnych 
struktur politycznych”. Jednym z dowodów miała być pielgrzymka duszpasterstwa ludzi pracy 
na Jasnej Górze (20–21 września 1986 r.) ze względu na uczestnictwo w niej „czołówki opozycji 

147 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 1, Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach 
w okresie lata 1962, k. 599.
148 AP Kat., KW PZPR, Wydz. Administracyjny, 48, Program laicyzacji życia społecznego w województwie katowickim, 
czerwiec 1963, k. 70–71. 
149 Wyrazem niezadowolenia była m.in. fala listów i telegramów do I sekretarza KW PZPR i przewodniczącego WRN 
Zdzisława Grudnia. Np. pod listem mieszkańców Knurowa z prośbą o zaproszenie do Piekar papieża podpis złożyło 916 
osób. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, List mieszkańców górników Knurowa do towarzysza Zdzisława Grudnia, 
28 IV 1979, cz. IV, k. 40–41.
150 J. Myszor, Historia diecezji…, s. 537–538; A. Namysło, „…Jakby nam ktoś wymierzył silny policzek…”, „Biuletyn IPN” 
2002, nr 7, s. 49–51.
151 J. Siemaszkiewicz, Działalność ideologiczno-polityczna hierarchii i kleru Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1944–
1984, Warszawa 1986, k. 149.
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politycznej”152. Wobec nacisków władz państwowych kościelni organizatorzy zabiegali o wyeli-
minowanie politycznych akcentów w czasie pielgrzymek, czasami nawet rezygnowali z dalszej 
ich organizacji. Taką decyzję podjęto w Lublinie w 1987 r. przerywając zapisy na pielgrzymkę153. 

W tym czasie na piekarskiej kalwarii niezmiennie dwa razy w roku gromadzili się pielgrzymi, 
a opozycja demokratyczna w różny sposób zaznaczała swoją obecność na pielgrzymkach mężczyzn 
od końca lat siedemdziesiątych. Na osiem dni przed ostatnim zjazdem mężczyzn i młodzieńców 
w PRL, 20 maja 1989 r. doszło do spotkania bp. Damiana Zimonia z Manfredem Gorywodą, 
I sekretarzem KW PZPR. Gorywoda podkreślił wówczas, że największymi zgromadzeniami ludzi 
w województwie przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu będą uroczystości religijne: procesja 
Bożego Ciała i stanowa pielgrzymka piekarska. Nie ukrywał, że takich zgromadzeń nie będą 
miały władze partyjno-państwowe, ale nie omieszkał również przestrzec katowickiego biskupa 
przed wykorzystaniem uroczystości do „pozareligijnych celów” przez aktywnie działające grupy 
opozycyjne154. Z pewnością dla lokalnych władz jednym z dowodów politycznego charakteru tej 
uroczystości miał być udział w piekarskich uroczystościach stanowych Lecha Wałęsy.

2.3.2. Ośrodki pątnicze

Władze państwowe wielokrotnie podkreślały swobodę, jaką Kościół posiada na terenie do nie-
go należącym – w obrębie „murów kościelnych”. Nie oznaczało to jednak, że biernie akceptowały 
odbywające się tam różne formy kultu. Nie tylko z uwagą śledziły ich organizację i przebieg, ale 
różnymi metodami próbowały w nie ingerować155. Nasilenie takich działań wobec sanktuarium 
piekarskiego miało miejsce po powrocie biskupów z wygnania i ponownym ożywieniu stano-
wego ruchu pątniczego. Należy zauważyć, że wkładano wiele inwencji w osłabianie pątniczych 
ośrodków na terenie województwa, co jednak przynosiło bardzo różny skutek.

152 „Pro memoria” Urzędu do Spraw Wyznań w sprawie angażowania się duchownych w tworzenie nielegalnych struktur politycznych, 
5 XI 1986 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 3, s. 525.
153 I. Main, Trudne świętowanie…, s. 320.
154 AAKat., ARz, 648, Protokół ze spotkania Manfreda Gorywody z bp. Damianem Zimoniem 20 V 1989, k. 137. 
155 W 1951 w Kalwarii Zebrzydowskiej aparat bezpieczeństwa przeprowadził bezprecedensową akcję, która miała zapo-
czątkować opanowanie zakonu bernardynów, a tym samym i tego miejsca pątniczego. MBP zaplanowało na 13 VIII 1951 
przeprowadzenie akcji pozyskania w czasie uroczystości przychylności tysięcy wiernych. Do realizacji zadania zaangażowano 
lojalnych i czynnie współpracujących z władzą „księży patriotów”. Wykorzystując trudną personalnie sytuację zakonu, po-
magali oni w spowiedzi pątników, ale także głosili kazania, kolportowali religijne obrazki z tekstem ślubowania – wszystko 
w duchu wierności wobec rządu i prezydenta RP. W uroczystym ślubowaniu w czasie mszy św. przed cudownym obrazem 
Matki Boskiej uczestniczyło około 400 księży z całego kraju i około 30.000 wiernych. Po mszy odmówiono modlitwę za 
ojczyznę i prezydenta. Ta zakonspirowana akcja ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem dzięki zdecydowanej reakcji 
niektórych z zakonników i księży przybyłych na uroczystości, a także nieufności zgromadzonych pielgrzymów. Mimo to 
Departament V MBP uznał ją za sukces: „…akcja ta w sensie politycznym spełniła rolę pozytywną oraz po raz pierwszy 
w takim rozmiarze potrafiono księży patriotów powiązać z masami wierzących nie tylko na bazie politycznej, ale i religij-
nej”; AIPN, MSW, Dep. IV, 0445/114, t. 2, Informacja Nr 32/88 dotyczącą kleru, 17 VIII [19]51, k. 125–126; ibidem, 
Sprawozdanie z przebiegu uroczystości w dniu 15 VIII [19]51 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sporządzono na podstawie 
relacji świadków /inf. „100” i „paszkowski”/, k. 128–129; ibidem, Informacja Nr 33/89 dotycząca kleru, 31 VIII 1951, 
k. 131–132; Informacja powstała w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego dotycząca wykorzystania procesu Inspektoratu Zamoj-
skiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i bernardynów z klasztoru w Radecznicy do przejęcia kontroli nad Kalwarią Zebrzydowską 
[w:] Metody pracy operacyjnej…, s. 166–169; K. Banaś, „Patriotyczni pątnicy” [w:] Pielgrzym w PRL…, cz. V dodatku IPN 
do tygodnika „Gość Niedzielny” 2008, nr 37, s. 14.
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Niektóre decyzje aparatu partyjnego z pozoru mogły nie wskazywać na ich antyreligijny 
charakter. Kiedy w listopadzie 1957 r. na egzekutywie KW PZPR w Katowicach postanowiono 
podnieść Częstochowę i Piekary Śląskie (dwa największe miejsca pątnicze w województwie) do 
rangi ośrodków turystycznych156, przypuszczalnie niewiele osób odczytywało prawdziwe intencje 
„towarzyszy” partyjnych. Decyzja ta miała jednak wyrugować z obiegu publicznego religijny 
charakter tych miejsc (szczególne w świetle obchodów Wielkiej Nowenny i uroczystości mile-
nijnych). Uzasadniała bowiem celem turystycznym obecność tak wielu przyjezdnych, a obiekty 
sakralne klasyfikowała w kategoriach zabytków sztuki. Prymas Wyszyński taką intencję władz 
wobec Jasnej Góry dostrzegał „od początku nowego ustroju”, wskazywał m.in. na pomijanie jej 
w przewodnikach turystycznych i na drogowskazach157. 

W 1959 r. Komisja ds. Kleru wysunęła wniosek osłabienia siły religijnej Piekar Śląskich po-
przez rozbicie tamtejszego „aktywu klerykalnego”158. Skuteczne narzędzie rozbicia „spoistości 
katolickiego środowiska Piekar” mieli stanowić Świadkowie Jehowy. W roku 1960 zaplanowano 
rozwinięcie ochronnego parasola nad ich liczną grupą działającą w Piekarach Śląskich i pomijanie 
we wszelkich planach przeciwdziałania działalności Świadków Jehowy w województwie159. Pomi-
mo że władze były skłonne do chwilowych i lokalnych ustępstw na rzecz Świadków Jehowy, to 
działania tej grupy nie były w stanie zdezintegrować tradycyjnie silnych środowisk katolickich 
w Piekarach Śląskich.

W 1964 r. spośród około 340 sanktuariów funkcjonujących w Polsce, zdecydowaną większość 
– aż 75% – stanowiły sanktuaria maryjne. Ich rozmieszczenie, działalność, a także frekwencja 
stały się przedmiotem szczegółowej analizy i oceny przez UdsW160. W województwie katowickim 
UdsW zewidencjonował dwadzieścia sanktuariów, w tym trzynaście maryjnych. Wśród nich 
z ówczesnej diecezji katowickiej wymieniono m.in. Piekary Śląskich, Hałcnów, Szczyrk, Lubecko, 
Kończyce Małe, Pszów i Turzę Śl.161 W tym ostatnim miejscu z poważnymi utrudnieniami i szy-
kanami borykali się wierni i ks. Ewald Kasperczyk, który w Turzy Śl. od końca lat czterdziestych 
rozwijał kult Matki Boskiej Fatimskiej. Poza aspektem religijnym, władze dopatrywały się w funk-
cjonowaniu tego sanktuarium działań proniemieckich, rewizjonistycznych i antyradzieckich162.

156 Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 350.
157 Komunikat (II) bp. częstochowskiego S. Bareły w sprawie budowy tunelu pod Jasną Górą [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół 
katolicki a państwo…, t. 3, s. 139; W. Zembrzuski, Przewodnik informator po Częstochowie i okolicy z planem miasta, [Często-
chowa] 1958; Zalecenie niewydawania zezwoleń na druk przewodników po Jasnej Górze miało miejsce także w 1975 
z inicjatywy zespołu socjologów pracujących na polecenie władz partyjnych, Sz. Z. Jabłoński, Jasna Góra na przełomie epok 
1978–1989 [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 4. Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku, Częstochowa 
2007, s. 400–401; Ibidem, J. Zbudniewek, Jasna Góra w latach 1945–1956…, s. 155.
158 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 2, O sytuacji w kurii katowickiej i działalności podległego jej kleru, [XI 1959], 
k. 211. 
159 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t.15, Ramowy plan postępowania w sprawie Piekar Śląskich, [1960], b.p.
160 AAN, UdsW, 80/36, Duszpasterstwo diecezjalne, duszpasterstwo ogólne, stanowo-zawodowe, k. 92–105. 
161 AAN, UdsW, 127/44, Sanktuaria. Województwo Katowice, b.d., k. 55. W dokumencie podano liczbę 21 sanktuariów, 
ale dwukrotnie wymieniono parafię w Mstowie w diecezji częstochowskiej, co także zmniejsza z 14 do 13 liczbę podanych 
parafii maryjnych.
162 Kasperczyk Ewald (1914–1980), od 1947 był administratorem parafii w Jedłowniku, obejmującej administracyjnie 
także Turzę Śląską, gdzie wybudował kościół p.w. Matki Boskiej Fatimskiej poświęcony przez bp. Stanisława Adamskiego 
w 1948. W latach 1950–1954 ks. Kasperczyka spotkały różnorodne formy represji: aż 38 razy był przesłuchiwany przez 
milicję i przedstawiciela powiatu za zorganizowanie odpustu fatimskiego w 1953 r. Kolegium orzekające ukarało go grzyw-
ną, by ostatecznie pod naciskiem gen. Jerzego Ziętka, wikariusz kapitulny diecezji katowickiej – ks. Piskorz – przeniósł go 
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Ponieważ w polskich realiach społeczno-politycznych raczej niemożliwa była likwidacja ist-
niejących miejsc pątniczych, pierwszoplanowym zadaniem stało się przeciwdziałanie wszelkim 
planom podnoszenia rangi ośrodków już istniejących. Okazją taką, zdaniem władz, były uro-
czystości koronacji przedmiotów kultu – świętych obrazów i figur. Dane statystyczne podawane 
przez A. Jackowskiego wskazują jednak, że próby udaremnienia organizacji takich uroczystości 
niezbyt się powiodły. W latach 1962–1997 odbyło się w Polsce około 120 koronacji, a w okre-
sie bezpośrednich obchodów milenijnych w latach 1965–1967 odnotowano około dwudziestu 
takich uroczystości, m.in. w Dębowcu, Czernej, Wambierzycach, Ludźmierzu, Limanowej 
i Krzeszowicach163. W województwie katowickim, pod czujną kontrolą WdsW, partii i aparatu 
bezpieczeństwa, koronacje odbyły się w Piekarach Śląskich (13 VI 1965), Żarkach – Leśniowie 
(13 VIII 1967)164 i Dąbrowie Górniczej (19 V 1968)165. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 
episkopatu z prymasem Wyszyńskim oraz kardynałem Wojtyłą na czele. 

Niemałą rolę w utrudnianiu prowadzenia ośrodków pątniczych odgrywali lokalni urzędnicy 
wykorzystujący każdą okazję do administracyjnego nękania prowadzących je duchownych. 
Na przykład piekarscy urzędnicy, mimo tysięcy pielgrzymów gromadzących się w Piekarach, „nie 
dostrzegali roli”, jaką w ich mieście odgrywa kalwaryjskie wzgórze. W kategoriach administra-
cyjnej złośliwości należy interpretować pismo Referatu Rolnego PMRN w Piekarach Śląskich, 
w którym przypominano proboszczowi o wysokości i terminach obowiązkowych dostaw zwierząt 
rzeźnych w roku 1966 w związku z posiadaniem 105 ha użytków rolnych166. 

Kolejną okazją do stworzenia administracyjnych trudności stała się budowa okolicznościowej 
trybuny na piekarskiej kalwarii. W latach 1965–1966 parafia zwracała się do PPRN w Tarnow-
skich Górach, Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury o zgodę na jej ustawianie, ale 
każdorazowo była zobowiązana do demontażu. Kiedy w 1967 r. poprosiła o zgodę na zachowanie 
konstrukcji na stałe, otrzymała odmowę z powiatu. Przedmiotem niekończącej się korespondencji 
pomiędzy władzami lokalnymi, WdsW a piekarską parafią stała się przeprowadzona na kalwarii 
27 maja 1967 r. kontrola i odkrycie samowoli budowlanej. Władze lokalne, a w ślad za nimi 
WdsW w Katowicach wydały nakaz rozbiórki „nielegalnie wybudowanego obiektu” i ukaranie 
parafii. Parafia natomiast odwoływała się od tych decyzji twierdząc, że „wykonała jedynie pod-
wyższenie pod ołtarz”167.

w 1954 do parafii w Rybnej – Strzybnicy. Decyzją bp. Adamskiego w 1957 r. powrócił jako proboszcz do „śląskiej Fatimy” 
i kontynuował rozwijanie kultu m.in. organizując peregrynację kopii figury Matki Boskiej Fatimskiej. Prawdopodobnie 
w wyniku zaleceń Komisji ds. Kleru z 1959, która postulowała likwidację tego ośrodka pątniczego, w 1960 ponownie został 
oskarżony „o szerzenie kultu rewizjonistycznego posłannictwa fatimskiego”, a w lipcu 1964 przeprowadzono rewizję na 
probostwie i skonfiskowano majątek parafialny. R. Rak, Kasperczyk Ewald [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa 
śląskiego…, s. 169; Kasperczyk Ewald [w:] Słownik biograficzny (archi)diecezji katowickiej…, s. 149–150.
163 Zob. A. Jackowski, Pielgrzymowanie…, s. 122. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ponowny okres nasilenia 
takich uroczystości nastąpił w okresach pobytu w Polsce Jana Pawła II. 
164 Koronacja Leśniów – 1967, Leśniów–Bydgoszcz 2007.
165 Figura Matki Boskiej Anielskiej czczona jest w Dąbrowie Górniczej od początku XIX wieku. 2 VIII 1957 została 
ogłoszona patronką Dąbrowy Górniczej i Zagłębia. M. Trąba, Koronacja figury Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej 
(19 maja 1968 r.), Dąbrowa Górnicza 2008; Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 377–381.
166 APP, Pielgrzymki mężczyzn (materiały, programy), Zawiadomienie Referatu Rolnego PMRN w Piekarach Śl., 22 XII 
1965, b.p.
167 AP Kat., UW Kat., WdsW, 330, Piekary Śląskie, Parafia NMP i św. Bartłomieja, s. 133–162.
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Wykorzystywanym od lat czterdziestych sposobem na ograniczenie frekwencji pielgrzymko-
wej były utrudnienia w funkcjonowaniu w dniu pielgrzymki komunikacji państwowej. W odnie-
sieniu do piekarskiego sanktuarium lokalne władze na tym polu osiągnęły trwały efekt, ponieważ 
doprowadziły do likwidacji tramwajowych i kolejowych połączeń komunikacyjnych w tym 
mieście. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zlikwidowano linię tramwajową 
nr „8” prowadzącą od Bytomia do centrum Piekar Śląskich, zmieniając jej trasę od Bytomia 
do Dąbrówki Wielkiej. 1 kwietnia 1968 r. wstrzymano kursowanie pociągów pasażerskich na 
trasie Katowice Bogucice – Dąbrówka Mała – Siemianowice Śląskie – Chorzów Stary – Brzeziny 
Śląskie – Bytom Rojca168. Dzień przed pielgrzymką mężczyzn – 29 maja 1976 r. po raz ostatni 
pociąg pasażerski odjechał na trasie Radzionków Rojca – Brzeziny Śląskie. W podobnie przed-
pielgrzymkowym terminie 22 maja 1982 r. wygaszono ruch pasażerski na trasie Brzeziny Śląskie 
– Dąbrowa Górnicza Ząbkowice169. Warto w tym miejscu przypomnieć, że mieszkańcy Zagłębia 
Dąbrowskiego w majowych pielgrzymkach uczestniczyli corocznie dopiero od 1980 r. W ten 
sposób w krótkim czasie doszło do niecodziennej sytuacji w mieście, które kilka razy w roku 
odwiedzało od kilkunastu do kilkuset tysięcy pielgrzymów; Piekary Śląskie zostały pozbawione 
alternatywnych połączeń komunikacyjnych, a podróżujący „skazani” na państwowy transport 
autobusowy lub prywatną komunikację samochodową.

Oprócz likwidacji dogodnych połączeń w miejscach pątniczych do ograniczania przestrzeni 
kultu publicznego wykorzystywano z rozmachem planowane nowoczesne rozwiązania komu-
nikacyjne. W Piekarach Śląskich decyzja o przyspieszeniu budowy obwodnicy wokół miasta 
w 1978 r. miała skutecznie oddalić podróżujących od sanktuarium pielgrzymkowego170. W tym 
samym roku z protestem duchowieństwa i rady parafialnej piekarskiej parafii spotkał się plan 
Rejonowego Zarządu Gospodarki Terenami w Tarnowskich Górach. Lokalni urzędnicy zamierzali 
poprowadzić przez teren sanktuarium przedłużenie ulicy Damrota, co było pod każdym wzglę-
dem pomysłem absurdalnym. Jego realizacja doprowadziłaby nie tylko do zniszczenia unikato-
wego – parkowego charakteru obszaru kalwarii, ale z punktu widzenia religijnego – spowodo-
wałaby rozbicie integralnego charakteru tego sanktuaryjnego kompleksu, gdzie od dziesięcioleci 
odbywały się uroczystości pielgrzymkowe. Autorzy protestu skutecznie przeciwstawili się tym 
planom, powołując się na zagwarantowaną 6 marca 1951 r. przez państwową komisję nienaru-
szalność gruntów, które miały służyć wyłącznie do wykonywania kultu religijnego171 (zob. Aneks, 
mapa nr 3).

Analogiczna sytuacja zaistniała w Częstochowie. We wrześniu 1979 r., trzy miesiące po pierw-
szej pielgrzymce Jana Pawła II, władze miasta rozpoczęły modernizację szlaku komunikacyjnego, 
bez porozumienia ze stroną kościelną. W pobliżu sanktuarium jasnogórskiego zaplanowały 
budowę arterii szybkiego ruchu z tunelem prowadzącym na Jasną Górę. Realizacja takiego 

168 K. Soida, J. Karniewski, T. Roszak, H. Dąbrowski, Z. Podlejski, T. Szafirski, Dzieje katowickiego okręgu kolejowego, 
Katowice 1997, s. 180.
169 Pielgrzymka mężczyzn odbyła się osiem dni później – 30 maja 1982. Informacje o kolejnych etapach likwidacji linii 
kolejowych na trasie Katowice Bogucice – Bytom Rojca autorka uzyskała od Waldemara Tracza, współzałożyciela Stowa-
rzyszenia Sympatyków Kolei i Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Piekarach Śl. 
170 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/8, t. 5, Polityczna ocena pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w Piekarach, 21 
VIII 1978, k. 70. 
171 AP Kat., UW Kat., WdsW, 330, Piekary Śl. Parafia NMP i św. Bartłomieja, k. 53–61.
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planu doprowadziłaby w efekcie do odcięcia Jasnej Góry od starej części miasta, a także utrud-
niłaby zorganizowanym grupom pielgrzymów swobodne dojście do sanktuarium aleją NMP. 
Kilka miesięcy trwały prowadzone przez bp. Stefana Barełę wspieranego przez episkopat próby 
wstrzymania podjętych prac172. Dopiero 9 stycznia 1980 r. doszło do spotkania przedstawicieli 
episkopatu z wiceprezesem Rady Ministrów Kazimierzem Secomskim i wypracowania uzgod-
nień satysfakcjonujących stronę kościelną173. Ostatecznie sprawę modyfikacji drogowych wokół 
Jasnej Góry zamknęła osobista interwencja Jana Pawła II w kwietniu 1980 r.174. To posunięcie 
Kościół odczytywał jednoznacznie jako kolejną próbę ograniczenia publicznego kultu Matki 
Boskiej Częstochowskiej w związku ze zbliżającym się jubileuszem sześćsetlecia sanktuarium 
i zapowiadaną pielgrzymką Jana Pawła II. 

Pomimo uporu w mnożeniu przeszkód, w burzliwym i trudnym okresie społeczno-politycz-
nych przemian w Polsce, na początku lat osiemdziesiątych, władze partyjno-państwowe pozostały 
bezradne wobec organizacji tradycyjnych i nowych pielgrzymek oraz nowych – specyficznych 
miejsc pielgrzymowania. Pierwszym z nich stał się grób zmarłego w 1981 r. prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, przy którym gromadziły się tłumy wierzących. W roku 1982 ks. Jerzy Popie-
łuszko zainicjował Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę175. Idea wolności, 
jaką zaszczepił w Polakach, zjednoczyła ludzi z najdalszych zakątków kraju i przerodziła się 
w ruch pątniczy, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Po zabójstwie księdza Jerzego Popie-
łuszki w 1984 r. rozpoczęły się pielgrzymki do jego grobu176. W latach 1984–1994 przybyło 
w to miejsce dwanaście mln pielgrzymów177. W tym czasie coraz liczniejsze grupy zawodowe 
organizowały pielgrzymki na Jasną Górę, a w Piekarach Śląskich kontynuowano nieprzerwanie 
coroczne pielgrzymki stanowe mężczyzn i kobiet.
Żywotność ruchu pielgrzymkowego w okresie PRL mimo nieustannych przeszkód ze stro-

ny aparatu władzy, jego nowe motywy i nowe miejsca, zaprzeczały wysuniętej w 1970 r. tezie 
o anachroniczności pielgrzymek jako formie zgromadzeń religijnych178. Wskazywały natomiast 
na integracyjną, obok religijnej, także społeczno-moralną rolę tych zgromadzeń.

172 Episkopat powołał czteroosobową delegację biskupów do zbadania sprawy i przedstawienia prymasowi opinii, a także 
poruszył ten problem w: Komunikacie konferencji plenarnej Episkopatu Polski o pogarszającej się sytuacji społecznej w kraju, 15 
XII 1979 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 3, s. 148; zob. też: Komunikat (I) bp. częstochowskiego 
S. Bareły w sprawie budowy tunelu pod Jasną Górą, 29 IX 1979, ibidem, s. 136–138; Komunikat (II) bp. częstochowskiego S. Bareły 
w sprawie budowy tunelu pod Jasną Górą, 27 X 1979, ibidem, s. 139–140; Komunikat (III) bp. częstochowskiego S. Bareły w sprawie 
budowy tunelu pod Jasną Górą, grudzień 1979, ibidem, s. 149–150; Komunikat (IV) bp. częstochowskiego S. Bareły w sprawie 
budowy tunelu pod Jasną Górą, 27 XII 1979, ibidem, s. 151–152.
173 List kierownika Urzędu do Spraw Wyznań Kazimierza Kąkola do Sekretarza Episkopatu bp. Bronisława Dąbrowskiego w sprawie 
zachowania zasad ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie, 31 I 1980 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, 
t. 3, s. 155; ibidem, List sekretarza Episkopatu bp. B. Dąbrowskiego do wicepremiera K. Secomskiego w sprawie ruchu pielgrzymkowego 
w Częstochowie, 1 II 1980, s. 155–156.
174 Sz. Z. Jabłoński, Jasna Góra na przełomie epok 1978–1989…, s. 402. 
175 Idem, Pielgrzymowanie z Górnego Śląska…, s. 236–238.
176 I. Main, Trudne świętowanie. Konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944–1989), Warszawa 
2004, s. 318.
177 A. Jackowski, Pielgrzymowanie…, s. 124.
178 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, cz. 2, Tezy do informacji na temat: „ Przygotowanie kleru do masowych 
imprez kościelnych”, 7 VIII 1970, k. 292–302. 



2.3. Przestrzeń kultu a przestrzeń państwa

71

2.3.3. Święta i uroczystości kościelne

Niewygodnym dla komunistów dziedzictwem przedwojennej Polski były kościelne święta 
i uroczystości, zwłaszcza te, które wiązały się z przeszłością patriotyczną czy narodową. 

W przypadku świąt maryjnych taka sytuacja dotyczyła na przykład 3 maja – święta Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy 15 sierpnia 
– Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Były one dniami wolnymi od pracy, co pozwalało 
wiernym masowo uczestniczyć w różnych formach kultu publicznego, na przykład w procesjach, 
mszach św. polowych, pielgrzymkach. W interpretacji władz w swej istocie były „politycznie 
wrogie” wobec nowej rzeczywistości, utrudniały asymilację na gruncie polskim świąt nowego 
systemu jak na przykład: święto 22 lipca (rocznica Manifestu PKWN), Rewolucji Październiko-
wej czy Ludowego Wojska Polskiego (rocznica bitwy pod Lenino)179.

Klasycznym przykładem politycznej interpretacji uroczystości kościelnych, czego skutkiem 
stały się działania aparatu bezpieczeństwa, były obchody przypadającego 15 sierpnia święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji katolickiej w tym dniu – wolnym 
od pracy – wierni masowo pielgrzymowali do sanktuariów maryjnych. Społeczeństwo świętowało 
wtedy również rocznicę tzw. „cudu nad Wisłą” z 1920 r. jako święto Wojska Polskiego180. 

W sierpniu 1948 r. do naczelników Wydziałów V WUBP skierowana została instrukcja, 
w której Henryk Chmielewski, wicedyrektor Departamentu V MBP, wskazywał na wyko-
rzystywanie tego dnia, szczególnie przez duchownych, do podtrzymywania „antysowieckich, 
antydemokratycznych i antyrządowych nastrojów”181. W związku z tym urzędy bezpieczeństwa 
zobowiązane zostały do meldowania w Departamencie V MBP masowych uroczystości i „ob-
stawienia agenturą i pracownikami” kazań we wszystkich kościołach. W wydanej rok później 
kolejnej instrukcji wyznaczono dalsze działania operacyjne dotyczące tej uroczystości: zdobycie 
informacji o przygotowaniach do święta i o organizowanych pielgrzymkach, pozyskanie do 
współpracy osób uczestniczących w pielgrzymkach lub wysłanie z pątnikami już posiadanej 
sieci agenturalnej182.

Skuteczną metodę ograniczania świąt i uroczystości kościelnych stanowiło rugowanie ich 
z kalendarza dni wolnych od pracy. Takie zabiegi dotknęły m.in. święto Matki Bożej Gromnicznej 
(2 lutego), święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 Maja) czy Niepokalanego Poczę-

179 Zob. I. Main, Trudne świętowanie…, s. 102–116; A. Dziurok, P. Piątek, Wojskowe święto ocalenia narodowego, „Biuletyn 
IPN” 2007, nr 7, s. 52–58; A. Jaczyńska, Lipcowe święto, ibidem, s. 77–80.
180 J. Żurek, Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Wybrane struktury (1944–1953), „Aparat Represji 
w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 1, s. 110.
181 Instrukcja nr 34 wicedyrektora Departamentu V MBP dla naczelników wydziałów V wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa 
publicznego w sprawie rocznicy „cudu nad Wisłą” 15 sierpnia 1948 r. [w:] Metody pracy operacyjnej…, s. 99–101. W wypadku 
antypaństwowego wystąpienia należało ustalić świadków, którzy mogliby zeznać przez prokuratorem.
182 Instrukcja nr 25 Departamentu V MBP dla szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie obchodów święta 
WNMP 15 sierpnia 1949 [w:] Metody pracy operacyjnej…, s. 125–126. Poprzez agenturę WUBP miały pozyskać informacje 
o strukturze pielgrzymek, ilości uczestników, organizatorach i prowadzących grupę oraz o sposobie pielgrzymowania. 
Utrudnieniem dla pątników było zniesienie zniżek i pociągów specjalnych do Częstochowy. Podobne treści zawarła Julia 
Brystygier w referacie wygłoszonym 28 VII 1949, Dokument nr 6, Odprawa z dnia 28 lipca 1949. Referat dyr. [Julii] 
Brystygier [w:] Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody. Cz. II. Lata 1948–1949, oprac. 
A. Paczkowski, Warszawa 1996, s. 160.
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cia NMP (8 grudnia)183. W roku 1960 r. zniesiono święto Ofiarowania Pańskiego (tzw. święto 
Trzech Króli – 6 stycznia) oraz obchodzone 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny184. To posunięcie przyczyniło się w pierwszym okresie do znacznego spadku frekwencji 
w sanktuariach maryjnych. Udział w uroczystościach wiązał się bowiem z koniecznością uzy-
skania przez pracujących urlopu, co nie spotykało się z przychylnością w zakładach pracy. Kiedy 
w 1962 r. zrodził się wśród wierzących pomysł odpracowania 15 sierpnia, władze storpedowały 
go kategorycznym zakazem takich działań, a winnych wydania ewentualnych zezwoleń zalecały 
administracyjnie karać185.

Ponieważ w diecezji katowickiej od 1947 r. w święto Wniebowzięcia NMP odbywała się 
pielgrzymka stanowa kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej, kuria katowicka w 1961 r. 
przeniosła pielgrzymkę na pierwszą niedzielę po 15 sierpnia186. W ocenie partii decyzja ta uła-
twiała w dni wolne od pracy organizację atrakcyjnych wyjazdów dla pracowników i odciągnięcie 
ich w ten sposób od religijnego zaangażowania.

W okresie PRL szczególnym wyzwaniem dla aparatu partyjno-państwowego stała się pere-
grynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Tej szczególnej formie publicznego kultu 
religijnego, generalnie uznawanej przez władze za „demonstrowanie sfanatyzowania religijne-
go”, towarzyszyły tłumy wiernych gromadzące się na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi. 
Wydarzenia planowane w miejscach publicznych, a więc także na ulicach w interpretacji władzy 
były zależne od jej decyzji. Dlatego aparat państwowy w różny sposób ingerował w przebieg 
peregrynacji, utrudniając organizatorom właściwy ich przebieg, a niejednokrotnie uniemożliwia-
jąc oczekującym spotkanie z kopią ikony jasnogórskiej; wielokrotnie zmieniano trasę przejazdu, 
zatrzymywano i kierowano do innych miejsc. 20 czerwca 1966 r. na trasie z Fromborka do 
Warszawy prymasowi odebrano obraz i przewieziono do warszawskiej archikatedry inną trasą187. 

Na terenie województwa katowickiego władze dwukrotnie ingerowały w peregrynację. 
18 maja 1966 r. pod Bytomiem, w czasie przewożenia do kaplicy katowickiej kurii, milicja za-
trzymała kopię ikony jasnogórskiej i skierowała ją bezpośrednio do Piekar Śląskich, gdzie na 22 
maja były zaplanowane uroczystości milenijne. W rzeczywistości ta próba udaremnienia publicz-
nej manifestacji wiary w czasie ponownego przejazdu obrazu, odbiła się szerokim echem wśród 

183 Ustawą o dniach wolnych od pracy z 18 I 1951 Sejm Ustawodawczy zniósł jako dni wolne od pracy następujące świę-
ta: Matki Boskiej Gromnicznej, Wniebowstąpienia Pańskiego, drugi dzień Zesłania Ducha Św., święto św. św. apostołów 
Piotra i Pawła oraz Niepokalanego Poczęcia NMP, zob. Komunikat Episkopatu Polski do wiernych w sprawie zniesionych świąt, 
18 I 1951 [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paris 1975, s. 105; por. J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce 
(1945–1950), Warszawa 1997, s. 152.
184 List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego 
w sprawie ustawy o zniesieniu pewnych świąt kościelnych, 12 XI 1960 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, 
t. 2, s. 33–34. Święto Wniebowzięcia NMP przywrócono jako dzień wolny od pracy w 1989 r., na mocy ustawy z dnia 17 
V 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154, dział II, 
rozdz. 1, art. 17, natomiast święto Trzech Króli ponownie stało się dniem wolnym od pracy dopiero w 2011 r. na podstawie 
nowelizacji ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw z 24 IX 2010, Dz. U. 2010, nr 224, poz. 1459.
185 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 1, Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach 
w okresie lata 1962, k. 601 [dopisek odręczny].
186 W przeciwieństwie do diecezji katowickiej kuria częstochowska pozostała wtedy przy terminie 15 sierpnia. W diecezji 
katowickiej tamta decyzja obowiązuje do chwili obecnej. 
187 Szerzej zob. „Informacja nr 42/148/66” o przewiezieniu obrazu i incydencie w Liksajnach, 21 VI 1966 [w:] Obchody milenijne 
1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1998, s. 150–151.
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lokalnej społeczności wiernych i spowodowała, że już wcześniej rozpoczęli przyjazdy do Piekar 
Śląskich188. Punktem kulminacyjnym okazał się jednak 2 września 1966 r. Zatrzymany pod 
Będzinem obraz został pod eskortą milicyjną odwieziony na Jasną Górę. Wymowną odpowiedzią 
strony kościelnej stała się wędrówka wyznaczoną trasą symbolicznych pustych ram obrazu189.

2.3.4. Dekoracje religijne i wystrój grup pątniczych

W tradycji polskiego Kościoła rzymskokatolickiego religijne świętowanie znajdowało rów-
nież wyraz w dekoracjach obiektów sakralnych, obiektów publicznych, zabudowań prywatnych 
i ulic oraz w odświętnym wystroju grup pątniczych. W pierwszych latach powojennych wierni 
korzystali z pełnej swobody w uświetnianiu uroczystości pielgrzymkowych, co spotykało się 
także z aprobatą mediów.

W Piekarach Śląskich okolicznościowe dekoracje z okazji pielgrzymek znajdowały się nie tylko 
na terenie kościelnym, ale także na okolicznych domach, w tym na obiektach, w których znajdo-
wały się instytucje państwowe. „Dziennik Zachodni” z entuzjazmem donosił, że już w przeddzień 
uroczystości piekarskiej zaplanowanej na 4 maja 1947 r. wszystkie budynki mieszkalne, gmachy 
instytucji państwowych i samorządowych były przystrojone flagami o barwach „narodowych, 
papieskich i śląskich”, a na głównej ulicy powiewały girlandy i transparenty witające gości190. 
Podobnie było w czasie sierpniowej pielgrzymki kobiet191. Również w grupach pielgrzymkowych 
zmierzały do Piekar osoby w strojach zawodowych, organizacyjnych czy regionalnych: górnicy 
w galowych mundurach, strażacy, harcerze i górale. Czoło pielgrzymki wyznaczał krzyż, a potem 
niesiono feretrony, figury świętych i sztandary. Te ostatnie, jak donosił „Dziennik Zachodni”, 
w czasie majowej pielgrzymki mężczyzn utworzyły las sztandarów, „które w większości wypad-
ków udało się uchronić przed okiem okupanta”192. Często pielgrzymom towarzyszyły orkiestry 
w strojach zawodowych korzystające z zakładowych instrumentów muzycznych.

Opisana powyżej swoboda religijnej manifestacji była chwilowa. Uwaga administracji pań-
stwowej skupiła się najpierw na flagach kościelnych tradycyjnie i powszechnie wykorzystywanych 
w Kościele rzymskokatolickim do dekoracji. Prawnym narzędziem ingerencji stał się okólnik nr 
60 Ministerstwa Administracji Publicznej z 24 czerwca 1949 r. w sprawie wywieszania flag bez 
pozwolenia, w którym powoływano się na przedwojenny dekret z 2 października 1935 r. o od-
znakach i mundurach. W myśl przepisów karom podlegało wywieszanie flag państw, które nie 
utrzymują stosunków dyplomatycznych z Polską193. Chodziło więc o flagę Watykanu (żołto-białą 
ze skrzyżowanymi kluczami i tiarą), ale lokalne władze często dopuszczały się nadinterpretacji 
przepisów i karały za wykorzystywanie w dekoracjach flagi kościelnej biało-żółtej. W diecezji 
katowickiej zmasowane egzekwowanie przepisu rozpoczęło się już w czerwcu 1949 r. i polegało 
na karaniu wysokimi grzywnami osób, które wywiesiły takie flagi na uroczystość Bożego Ciała. 

188 K. Banaś, Milenijne pielgrzymowanie do piekarskiego sanktuarium…, s. 83.
189 A. Dziurok, Ł. Marek, Matka Boska Niechciana, „Śląsk” 2006, nr 11, s. 13–17. 
190 Ponad sto tysięcy wiernych bierze udział w pielgrzymce w Piekarach Śl., „Dziennik Zachodni” 1947, nr 121, s. 2.
191 Uroczystości w Piekarach, „Dziennik Zachodni” 1947, nr 224.
192 Ponad sto tysięcy wiernych bierze udział w pielgrzymce w Piekarach Śl., „Dziennik Zachodni” 1947, nr 121, s. 2.
193 Zbiór wybranych aktów normatywnych…, s. 167–168.
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Kuria katowicka wydała oświadczenie w sprawie tego okólnika MAP i równocześnie zachęcała 
do składania odwołań od tych decyzji administracyjnych do sądów194.

Słabnącą tradycję dekoracji religijnych w Piekarach Śląskich ożywiła uroczystość rekoronacji 
wizerunku Matki Bożej, która odbyła się 13 czerwca 1965 r. Ppłk. Lucjan Pikuła w informacji 
z przebiegu uroczystości odnotował, że „okna mieszkań w rejonie kościoła były udekorowane 
emblematami kościelnymi”195, natomiast w dokumentacji kościelnej mowa jest o wykorzystaniu 
przez organizatorów 3 tys. metrów girland i wieńców oraz osiemdziesięciu flag. W okresie mile-
nijnych uroczystości, a szczególnie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej fala 
religijnych dekoracji przeszła przez całą Polskę. Szlak wędrówki ikony jasnogórskiej wyznaczały 
przystrojone ulice i okna mieszkań. Pokłosiem „czujności” władz były rozmowy ostrzegawcze 
z osobami, które odważyły się na taki krok. Wykorzystując zależność zawodową, najczęściej prze-
prowadzali je na terenie zakładów pracy członkowie partii czy przedstawiciele rad zakładowych.

W miejscowościach pątniczych często były prowadzone akcje powstrzymywania obywateli 
przed wykonywaniem religijnych dekoracji. W latach siedemdziesiątych w Piekarach Śląskich 
aktywiści partyjni przeprowadzali perswazyjne rozmowy z członkami swojej organizacji mieszka-
jącymi przy głównej ulicy miasta, z sąsiadami w blokach i posesjach prywatnych, a pracownicy 
Urzędu Miasta z administratorami budynków, komitetami Samorządów Mieszkańców i komi-
tetami domowymi196. Natomiast strona kościelna stale zabiegała o podtrzymanie tej tradycji. 
Biskup Bednorz angażował często do prac przygotowawczych osoby niezwiązane bezpośrednio 
z piekarską parafią. Na przykład w 1969 r. przed pielgrzymką kobiet zwrócił się do księży dzie-
kanów z Woźnik, Pszczyny, Lublińca i Orzesza z prośbą o wykonanie wieńców do przyozdobienia 
sanktuarium i dostarczenia ich do Piekar197. W 1977 r. zielone wieńce wykonały między innymi 
parafie z Wisły Wielkiej, Babienicy, Woli, Kalet, Boronowa198. Natomiast w maju 1978 r. polecił 
proboszczowi Władysławowi Studentowi z Piekar199 i proboszczowi Janowi Kurpasowi z Szarleja 
udekorowanie trasy, którą pielgrzymi dochodzili do sanktuarium, w tym okien przez parafian, 
co nazwał „nowym aktem wyznania wiary”200. Biskup katowicki doceniał wysiłek narzucony 
z racji urzędu niektórym parafiom w diecezji, dlatego kierował po uroczystościach pisemne 
słowa podziękowania za wszelki dodatkowy udział w uświetnieniu pielgrzymek piekarskich: 
wykonywanie wieńców do przyozdobienia kalwarii, obecność grup w strojach regionalnych, 

194 AAKat., ARz, 153, Ogłoszenie z ambony, 9 VII 1949, k. 172; A. Grajewski, Wygnanie…, s. 66; Ł. Marek, Kler to nasz 
wróg…, s. 337–338. 
195 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich, 13 VI 
1965, b.p.
196 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Notatka służbowa, 23 V 1975, cz. IV, k. 40; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
085/9, t. 5, Notatka dotycząca działań politycznych i organizacyjnych w mieście Piekary Śląskie na dzień 27 V 1979, 14 
V 1979, k. 76.
197 AAKat., KBB, E 6, Pismo bp. Herberta Bednorza do ks. ks. dziekanów Teodora Lichoty, Józefa Kuczery, Pawła Misia, 
Władysława Wojciecha, 9 VIII 1969, b.p.
198 AAKat., KBB, E 6, Pismo bp. Herberta Bednorza do księży proboszczów, 26 VIII 1977, b.p.
199 Student Władysław (1931–2007), proboszcz parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja Apostoła od 
24 V 1973 do momentu przejścia na emeryturę 1 VIII 1998, przewodniczący Zespołu Kustoszy Sanktuariów Maryjnych 
w diecezji katowickiej od 22 V 1975, honorowy obywatel Piekar Śl. od 2001, pochowany w Piekarach Śl. Student Władysław 
[w:] Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji…, s. 386.
200 AAKat., ARz, 221, Pismo bp. Herberta Bednorza do proboszcza Władysława Studenta i proboszcza Jana Kurpasa, 
k. 63.
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śpiewy młodzieży i chórów. Równocześnie nie rezygnował z uwag pod adresem tych, którzy nie 
respektowali jego zaleceń201.

Aparat władzy zwracał również uwagę na elementy organizacyjnego i technicznego uspraw-
niania uroczystości religijnych. Działająca przy KW PZPR w Katowicach Komisja do spraw 
Kleru zalecała w roku 1960 „zaprowadzić porządek z radiofonizacją, iluminacją i wynoszeniem 
sztandarów z kościołów”202. Parafia piekarska stale borykała się z utrudnieniami, które piętrzyli 
kierujący się odgórnymi wytycznymi urzędnicy administracji terenowej. Kiedy jesienią 1964 r. 
na terenie kalwarii prowadzono prace konserwatorskie i elektryczne, 15 października na wizję 
lokalną przybyła komisja PPRN w Tarnowskich Górach. Pokłosiem wizyty była rozmowa prze-
wodniczącego PPRN z kierownikiem bytomskiego rejonu energetycznego, która spowodowała 
kontrolę prowadzonych robót pod względem energetycznym. Tarnogórskich urzędników nie 
zniechęciła informacja, że prowadzone prace związane są z radiofonizacją kalwarii (a nie oświetle-
niem kaplic) i nie podlegają kompetencjom zakładu energetycznego. Już 20 października kolejną 
kontrolę na kalwarii przeprowadziła Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Katowicach, 
a 23 października skierowała pismo do parafii piekarskiej, w którym uznała zakładanie megafo-
nów za bezprawne i nie udzieliła zezwolenia na ich montaż i eksploatację203.

Przez dziesięciolecia starano się zapobiegać odświętnemu wystrojowi grup pielgrzymko-
wych, obecności orkiestr czy sztandarów. Zaplanowanym w 1960 r. sposobem likwidacji tych 
elementów miał być obowiązek przedkładania urzędom zarówno programu, jak i planowanego 
wystroju grup pielgrzymkowych. Zawieszenie działalności stowarzyszeń katolickich dekretem 
z 5 sierpnia 1949 r. stanowiło podstawę do zakazu noszenia sztandarów Sodalicji Mariańskiej, 
KSM czy Akcji Katolickiej204. Powszechny zakaz organizowania pielgrzymek, jaki stosowały 
władze w oparciu o ustawę o zgromadzeniach z 1962 r., powodował, że udające się do Piekar 
bez zezwolenia grupy nie mogły nieść krzyża ani innych emblematów religijnych. Udziałowi 
orkiestr miały przeszkodzić wyznaczane na czas pielgrzymkowy inwentaryzacje instrumentów 
lub obowiązek uczestnictwa w świeckich „kontrimprezach”. W 1960 r. w Rudzie Śl., w ramach 
planu przeciwdziałania pielgrzymce stanowej kobiet, KP PZPR postanowił zatrudnić wszystkie 
orkiestry na organizowanych w tym samym czasie festynach. Natomiast chorujący w tym cza-
sie muzycy zostali zobowiązani do oddania instrumentów205. Tym zagadnieniem interesowała 
się również Służba Bezpieczeństwa. W piśmie z 17 maja 1963 r. mjr Nikiel zalecał podległym 

201 M.in. AAKat., ARz, 216, Pisma – podziękowania biskupa Herberta Bednorza do proboszczów diecezji katowickiej, 
28–29 V 1973, k. 42–43; ibidem, Pismo bp. Herberta Bednorza do ks. Józefa Bańki, 31 V 1963, k. 46; ibidem, KBB, E 6, 
Pismo bp. H. Bednorza do ks. Antoniego Czapli, 22 VIII 1968, b.p.; ibidem, Pismo bp. H. Bednorza do księży probosz-
czów, 7 VIII 1969, b.p.; ibidem, Pismo bp. H. Bednorza do ks. ks. proboszczów, 26 VIII 1977, b.p.; ibidem, ARz, 222, 
Podziękowanie biskupa katowickiego po pielgrzymce ludzi pracy do Piekar w 1989 r., k. 439.
202 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 2, O sytuacji w kurii katowickiej i działalności podległego jej kleru, [XI 1959], 
k. 210.
203 AP Kat., UW Kat., WdsW, 330, Piekary Śl., Parafia NMP i św. Bartłomieja, k. 268–265. Na podstawie ustawy o łącz-
ności z 31 I 1961 radiofonizacja i eksploatacja urządzeń nagłaśniających wymagały zgody Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji, 
zob. szerzej H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe…, s. 278–279.
204 Decyzję biskupów o zawieszeniu ich działalności wymusiło wprowadzenie dekretu o zmianie niektórych przepisów prawa 
o stowarzyszeniach z 5 VIII 1949, Dz. U. 1949, nr 45, poz. 335; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t.15, Ramowy plan 
postępowania w sprawie Piekar Śląskich, [1960] b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/48, t. 1, Informacja o przebiegu 
diecezjalnego dnia modlitwy mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl. Załącznik Nr 2, 28 V 1967, b.p.
205 AIPN Ka, WUSW Katowice, 093/647, [Protokół komisji], 8 VIII 1960, k. 90.
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jednostkom, aby informowały KP PZPR o przygotowaniach do udziału w pielgrzymce męskiej 
orkiestr zakładowych, zespołów w strojach regionalnych lub w ubraniach roboczych206. Profi-
laktycznie w rozmowach z duchowieństwem urzędnicy przypominali o zakazie niesienia sztan-
darów nieistniejących lub niezarejestrowanych organizacji oraz dekoracji religijnych w miejscach 
publicznych. Takie treści znalazły się m.in. w rozmowach z duchowieństwem z terenu powiatu 
tarnogórskiego w dniach 24–26 maja 1971 r.207. 

Zagadnienia wykorzystania zakładowych środków transportu, strojów zawodowych i sztan-
darów w czasie pielgrzymki należały do tematów „dyżurnych” sygnalizowanych corocznie w pla-
nach przeciwdziałania pielgrzymkom stanowym. Z pewnością były one wynikiem corocznego 
powielania tego samego dokumentu, ale równocześnie świadczyły o braku postępu na tym polu 
przeciwdziałania i konieczności stałego podejmowania tej problematyki. Przykładem takiej 
„powtórki” są fragmenty zaleceń z 1980 r.: 

Należy zapobiegać i dokonać zabezpieczenia: wykorzystania sztandarów organizacyjnych, 
emblematów, itp. w czasie pielgrzymki, udziałowi w imprezie piekarskiej grup w mundurach 
górniczych, powstańczych, pożarniczych itp., przewiezieniu pątników zakładowymi środkami 
transportu208.

Ta życzeniowa lista pozostawała martwym zapisem w latach osiemdziesiątych, kiedy po-
nownie z ożywieniem zaczęto przywiązywać wagę do elementów wystroju grup pątniczych. Na 
pielgrzymce kobiet 17 sierpnia 1986 r. WdsW odnotował:

Oprawę dekoracyjną stanowiła grupa 60 osób w strojach regionalnych. Były tam również byłe 
więźniarki z obozu w Ravensbrück. Okolicznościowe dary na ręce biskupa katowickiego złożyły 
kobiety w regionalnych strojach z Istebnej i Koniakowa, matki z Piekar Śl., katechetki, siostry 
zakonne, pracownice drukarni oraz byłe więźniarki z obozów koncentracyjnych209. 

Piekarscy pielgrzymi wrócili więc do tradycji z pierwszych pielgrzymek stanowych, tym 
samym połowiczne i czasowe sukcesy aparatu administracyjnego i bezpieczeństwa stały się 
rozdziałem zamkniętym.

2.4. Konkurencyjne i konfrontacyjne przeciwdziałanie 
zgromadzeniom religijnym

Instancje partyjno-państwowe województwa katowickiego wiele uwagi poświęciły i syste-
matycznie rozbudowywały różne formy przeciwdziałania piekarskiemu ruchowi pątniczemu. 
W języku komunistycznego aparatu masowe formy kultu religijnego powszechnie nazywano 

206 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Pismo do zastępcy komendanta SB KP/KM MO, 17 V 1963, b.p.
207 AIPN Ka, KW MO Katowice, 093/492, Plan pracy masowo-politycznej i turystyczno-wypoczynkowej na miesiąc maj 
1971, b.d., k. 101–104.
208 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/9, t. 5, Plan działania związany z imprezą w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1980, 14 
V 1980, k. 35.
209 AP Kat., UW, WdsW, 636, Informacja na temat uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 17 VII 1986, k. 1–2.
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„imprezami”, a oparte na jednoznacznej wobec nich kontrze świeckie formy przeciwdziałania – 
„kontrimprezami”.

Już w okresie pierwszych zjazdów piekarskich lokalne komitety partii dostrzegały potrzebę 
przygotowania i realizacji atrakcyjnych kontrpropozycji. Na posiedzeniu egzekutywy KP PZPR 
w Tarnowskich Górach, które odbyło się 23 maja 1949 r., dzień po pielgrzymce mężczyzn, Piotr 
Mazelon, I sekretarz KP PZPR wskazywał na konieczność zorganizowania wycieczek, gier sporto-
wych i seansów porannych w kinach, aby odciągnąć od udziału w pielgrzymce210.. W tym samym 
czasie KP PZPR w Katowicach donosił o swoim sukcesie w dniu pielgrzymki piekarskiej, który 
polegał na zainteresowaniu lokalnej społeczności ofertą różnorodnych atrakcji211. Odpowiedzią 
egzekutywy KM PZPR w Piekarach Śląskich na liczny udział młodzieży w uroczystościach pie-
karskich były plany mobilizacji przed majową pielgrzymką w 1952 r. pierwszych sekretarzy POP, 
kierowników zakładów i przewodniczących Rad Zakładowych do zorganizowania masowych 
wycieczek dla młodzieży z Piekar Śląskich212. 

Te inicjatywy przeciwstawiania się piekarskim zjazdom stanowym ze zdwojoną siłą rozwinęły 
się po ponownym objęciu rządów w diecezji przez biskupów katowickich i powrotu w 1957 r. 
do tej formy pielgrzymowania. Władze administracyjno-państwowe województwa katowickiego 
wskazały na rok 1958 jako na początki zorganizowanego i skutecznego przeciwdziałania uro-
czystościom maryjnym w Częstochowie i Piekarach Śląskich, chociaż uznano je za „sporadyczne, 
wycinkowe i niedostatecznie dopracowane”213. Do terenowych instancji partyjnych wszystkich 
szczebli dotarły wytyczne KC PZPR sformułowane w lipcu 1958 r., w których zobowiązywano 
do przeciwstawiania się „ofensywie wojującego klerykalizmu”. .Odpowiedzią partii miała być 
wielokierunkowa kontrofensywa. Represje organizacyjne i personalne w sprawach pielgrzymek 
uzasadniano w dokumencie następująco: 

Wobec częstego przekształcania pielgrzymek na Jasną Górę w imprezy polityczne i środek 
agresywnej akcji dewocyjnej, władze państwowe nie powinny udzielać tym poczynaniom żad-
nych ulg ani materialnej pomocy, jak to się działo dotychczas. Odpowiedzialni pracownicy apa-
ratu państwowego nie mogą brać udziału w akcjach klerykalnych i w tych pielgrzymkach214.

Echem powyższego dokumentu w KW PZPR w Katowicach były decyzje o usuwaniu z partii 
osób wierzących i praktykujących, a także o wyciąganiu konsekwencji służbowych wobec pra-
cowników ułatwiających organizację pielgrzymek. Metodą pozwalającą na odciąganie wiernych 
od pielgrzymowania miała być organizacja masowych imprez turystycznych, wypoczynkowych, 
kulturalnych, sportowych i politycznych. Odpowiedzialność polityczna spoczywała głównie na 
Wydziale Propagandy KW PZPR w Katowicach, ale także na Wydziale Administracyjnym, Wy-
dziale Ekonomicznym KW PZPR oraz powiatowych i miejskich instancjach partyjnych. Oprócz 
aparatu partyjno-państwowego angażowano do akcji przeciwdziałania różnorodne organizacje, 

210 AP Kat., KP PZPR Tarnowskie Góry, 335/IV/1, Protokół z posiedzenia egzekutywy z 23 V 1949, k. 63–64. 
211 A. Dziurok, Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w diecezji katowickiej…, s. 130.
212 AP Kat., KM PZPR Piekary Śl., 20, Protokół nr 12 z 8 V 1952, k. 250.
213 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 2, Uwagi w sprawie uroczystości maryjnych w Częstochowie i Piekarach 
Śl., b.d., k. 84.
214 List Komitetu Centralnego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki wobec Kościoła, lipiec 1958 [w:] P. Raina, Kościół 
w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 1, s. 644.
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stowarzyszenia czy związki zależne od „czynnika partyjnego”, które mogły się przyczynić do 
realizacji konkretnych planów wobec Kościoła (związki zawodowe, organizacje młodzieżowe, 
stowarzyszenia, a także organizacje turystyczne, sportowe, instytucje kultury, środki masowego 
przekazu). 

KW PZPR w Katowicach corocznie wydawał plan przeciwdziałania sierpniowym uroczy-
stościom kościelnym w Częstochowie i w Piekarach Śląskich, a także plan przeciwdziałania 
piekarskiej pielgrzymce majowej215. Zawierały one zalecenia dotyczące transportu, zaopatrzenia, 
działań administracyjnych dla odpowiednich struktur KW PZPR, a także dla Wydziału ds. Wy-
znań PWRN, KW MO w Katowicach oraz PMRN i KM MO w Częstochowie. W dokumentach 
tych, opartych na stałym schemacie, uwzględniano doświadczenia poprzednich lat i specyfikę 
organizacyjną w danym roku. Plany przeciwdziałania były omawiane na naradach Komisji do 
spraw Kleru216. W planie na lato 1961 r. zalecono m.in. omówienie uroczystości religijnych na 
sierpniowych egzekutywach wszystkich KP/KM PZPR z udziałem kierownictwa z województwa. 
W tych miejscowościach, z których licznie pielgrzymowano do Piekar Śląskich, komitety partii 
były zobowiązane opracować indywidualne plany przeciwdziałania. W 1970 r. przed sierpniowy-
mi uroczystościami religijnymi w Częstochowie i Piekarach Śląskich KM/KP PZPR wybranych 
miast przesłały do Wydziału Organizacyjnego KW PZPR takie opracowania217.

Lokalne instancje partyjne wyznaczały także zadania znajdującym się na ich terenie zakładom 
pracy. To zwłaszcza na licznych w tym regionie i zasobnych finansowo zakładach pracy spoczy-
wał znaczny ciężar organizacji wyjazdów turystycznych, imprez pracowniczych, a także imprez 
regionalnych218. Partyjnym przeciwnikom masowych uroczystości religijnych przez cały okres 
PRL przyświecała prosta zasada zapisana w jednym z dokumentów:

215 Zob. m.in. AAN, KC PZPR, 237/XIV-181, Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie (13–15 VIII) 
i Piekarach Śl. (15 VIII), 28 VII 1960, k. 191–197; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 1, Plan przeciwdziałania 
imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach w okresie lata 1961, 30 VI, k. 612–617; ibidem, Plan przeciwdziałania 
imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach. w okresie lata 1962, 18 V 1962, k. 599–605; ibidem, Plan przeciw-
działania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach w okresie lata 1963, 14 V 1963, k. 33–37; ibidem, t. 3, cz. 2, 
Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach w okresie lata 1964, 11 VIII 1964, k. 236–241; 
ibidem, t. 3, cz. 1, Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach w okresie lata 1965, 21 V 1965, 
k. 424–431; ibidem, t. 4, cz. 2, Ramowy plan przeciwdziałania imprezom kościelnym w Piekarach Śl. w 1966, 17 II 1966, 
k. 5–10; ibidem, Uzupełnienie do planu przeciwdziałania organizacji imprezy kościelnej w Piekarach Śl. w dniu 22 maja 
br., k. 11–12; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/9, t. 5, Plan działania związany z imprezą w Piekarach Śl. organizowaną 
w dniu 29 V 1977 r., 17 V 1977, k. 210– 215.
216 Świadczy o tym informacja z 17 V 1963 dołączona do Planu przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie 
i Piekarach w okresie lata 1963 o następującej treści: Materiał na Komisję do spraw Kleru /czwartek – 23 V 1963 r. o go-
dzinie rozpoczęcia posiedzenia Komisji powiadomimy telefonicznie/. Materiał do zwrotu po posiedzeniu Komisji. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 1, k. 32.
217 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/3 t. 2, Pismo sekretarza KM PZPR w Bytomiu do Wydziału Organizacyjnego 
KW PZPR w Katowicach, 4 VIII 1970, k. 382–385; ibidem, Plan przedsięwzięć KM PZPR w Siemianowicach w związku 
z uroczystościami kościelnymi w Częstochowie i Piekarach, k. 454–456; ibidem, Pismo sekretarza KP PZPR w Tarnowskich 
Górach do Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Katowicach, 8 VIII 1970, k. 472–478.
218 Na przykład Egzekutywa KM PZPR w Piekarach Śl. zwołała 12 V 1952 spotkanie I sekretarzy POP, kierowników 
zakładów i przewodniczących rad zakładowych, aby podjąć decyzję o zorganizowaniu masowych wycieczek dla młodzieży 
w dniu pielgrzymki, AP Kat., KM PZPR Piekary Śl., 20, Protokół nr 12, 8 V 1952, k. 250; Zob. także np. AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 085/8, t. 5, Polityczna ocena pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w Piekarach, 21 VIII, k. 69.
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… każdą atrakcję, którą zdoła wykoncypować kler, przyćmić naszą, świecką atrakcją stano-
wiącą silniejszy od kościelnego magnes; każdy wysiłek organizacyjny kleru nakryć jeszcze 
większym wysiłkiem naszych organów i instytucji219.

„Kuszenie” potencjalnych uczestników zgromadzeń pielgrzymkowych odbywało się poprzez 
trzy kategorie masowych imprez: turystyczno-wypoczynkowe, kulturalno-rozrywkowe i spor-
towe. Jak oceniali sami organizatorzy „kontrimprez” na terenie województwa katowickiego, 
w dniach 14–15 sierpnia 1960 r. wzięło w nich udział 700 tys. osób, ale w następnych latach 
sukcesu nie udało się już powtórzyć220. Z roku na rok doskonalono plany, dopracowując je pod 
względem organizacyjnym, logistycznym i programowym. W krótkim czasie zauważono, że 
podstawą sukcesu jest celowość i jakość organizowanych imprez, dlatego zredukowano ich ilość, 
skupiając uwagę na właściwym doborze miejsca i poziomie merytorycznym proponowanego 
programu. W planie z 18 maja 1962 r. wyraźnie zwrócono uwagę na organizowanie tylko takich 
imprez, które odciągną pielgrzymów od uroczystości kościelnych221. Dlatego nie była sprawą 
przypadku organizacja rozgrywek sportowych o randze krajowej czy nawet międzynarodowej, 
występy najpopularniejszych zespołów muzycznych czy darmowe wyjazdy weekendowe. Precy-
zyjnie wyznaczano ich miejsce i czas222. O celowym działaniu świadczy wyznaczanie na godziny 
poranne atrakcyjnego repertuaru w kinach i programu telewizyjnego, a także rozgrywek spor-
towych223. W dniu piekarskiego zjazdu mężów 30 maja 1971 r. na godziny poranne przesunięto 
trzy spotkania piłkarskie I i II ligi rozgrywane w Bytomiu, Rybniku i Rudzie Śl.224

Ze względu na bliskość sanktuarium z założenia pomijano powiat tarnogórski jako cel 
wyjazdów turystycznych, skupiając się głównie na wypoczynkowych ośrodkach Beskidu i Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. W niedzielę 22 maja 1966 r., kiedy na kalwaryjskim wzgórzu od-
bywały się obchody milenijne, według prasowych doniesień „Trybuny Robotniczej” milion miesz-
kańców województwa przebywał „na biwakach i wycieczkach”225. Natomiast w miejscowościach 
wokół Piekar Śląskich oraz w miastach, z których najliczniej pielgrzymowano, zorganizowano 
niezliczone festyny i imprezy okolicznościowe: Dni Oświaty, Książki i Prasy, Święto Ludowe, dni 
miast (np. Dni Bytomia), Dzień Strażaka. Miejscem spektakularnych „kontrimprez” był Woje-
wódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie – dzieło i duma Jerzego Ziętka. To na Stadionie 
Śląskim w dniu milenijnych uroczystości i pielgrzymki mężczyzn w 1966 r. zorganizowano pierw-
szy w sezonie dwumecz Górnik Zabrze – ŁKS Łódź oraz Szombierki Bytom – Odra Opole226. 

219 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 2, Uwagi w sprawie uroczystości maryjnych w Częstochowie i Piekarach 
Śl., b.d., k. 83–85; Dokument opublikowany [w:] Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę…, s. 217–218.
220 Ibidem.
221 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 1, Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach 
w okresie lata 1962, k. 600.
222 K. Banaś, Górny Śląsk [w:] Milenium czy Tysiąclecie…, s. 127–129; A. Sznajder, Jasna Góra, ibidem, s. 144–149; Ł. Marek, 
Zagłębie Dąbrowskie, ibidem, s. 332–336.
223 KP PZPR w Katowicach już w 1949 proponował przesuwanie rozgrywek sportowych na godziny poranne. A. Dziurok, 
Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w diecezji katowickiej…, s. 130.
224 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Plan działania związany z imprezą w Piekarach Śl. w dniach 29–30 maja 
b.r., 18 V 1971, b.p. 
225 Milion osób na biwakach i wycieczkach. Udana niedziela mieszkańców województwa katowickiego, „Trybuna Robotnicza” 
1966, nr 120, s. 1.
226 K. Banaś, Górny Śląsk…, s. 129.
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Nie bez znaczenia dla takiego wyboru była wiedza o zamiłowaniu mieszkańców Górnego Śląska 
do piłki nożnej i masowym kibicowaniu lokalnym drużynom, a szczególnie Górnikowi Zabrze. 

W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku z rozmachem organizowano święto najwięk-
szej w Polsce regionalnej gazety partyjnej – „Trybuny Robotniczej”. W 1975 r. tak przeniesiono 
termin (24–25 maja), że pokrywał się on z tradycyjnie organizowaną w ostatnią niedzielę maja 
pielgrzymką piekarską mężczyzn. W 1975 r. nadano jej szczególny wymiar – miała być jednym 
z głównych punktów obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia diecezji katowickiej. Bp Bednorz 
zdawał więc sobie sprawę, że będzie to szczególna próba konfrontacji227, ale zalecał księżom 
unikanie politycznych akcentów w zachęcaniu do udziału w pielgrzymce. Jako doświadczony 
strateg w potyczkach z władzą partyjno-państwową postulował: 

W propagowaniu pielgrzymki nie będziemy walczyć z partią, bowiem pielgrzymka mężczyzn 
do Piekar ma wieloletnią tradycję, a święto „Trybuny Robotniczej” w maju odbywa się pierwszy 
raz w bieżącym roku. Myślę, że ludziom pozostawi się wolność wyboru, że nie będą zmuszani 
udać się do Parku Kultury, dlatego my, korzystając z wolności wyboru, wybierzemy Piekary, 
a nie święto „Trybuny Robotniczej”228. 

Święto gazety wpisało się na stałe do kalendarza atrakcyjnych imprez majowych organizo-
wanych nie tylko w WPKiW, ale w różnych miastach województwa katowickiego229. Jeszcze 
28 maja 1989 r., w dniu męskiej pielgrzymki, organ prasowy PZPR – „Trybuna Robotnicza” 
donosiła o otwarciu Dni Zagłębia i Tyskich Spotkań Młodości. 

Zdzisław Grudzień dostrzegał siłę w atrakcyjnych imprezach rozrywkowych, dlatego, mając 
wpływ na podejmowane w KWPZPR działania, zalecał towarzyszom partyjnym: „Nie podej-
mować działań małoskutecznych. […] Nie pisać planów, a raczej odbyć wspólnie z Wydz[iałem] 
Propagandy naradę w sprawie święta Trybuny Robotniczej”. Ludzie aparatu władzy wykorzysty-
wali możliwość absorbowania społeczeństwa treściami pozareligijnymi także w samym miejscu 
pątniczym i w ten sposób pozbawiać religijne uroczystości ich sakralnego charakteru. Atrakcją 
miał być ciekawy repertuar w miejscowym kinie, imprezy sportowe, a także oferty handlowe. 
Szczególnie na przykładzie funkcjonowania handlu można prześledzić manipulację zachowaniami 
piekarskich pątników, ale także dostrzec zmianę metody działania władz. W pierwszych latach 
powojennych blokowano możliwość zaopatrzenia pielgrzymów w napoje i żywność. W dni piel-
grzymek nie pracowały piekarskie placówki handlowo-usługowe, zakazywano handlu właścicie-
lom prywatnych stoisk, a tych, którzy handlowali, „nękano” kontrolami. W czasie pielgrzymki 
22 maja 1949 r. wyłączono prąd, zakręcono dopływ wody, zabroniono sprzedawania napojów 
i pieczywa230. Nie osłabiło to jednak frekwencji w Piekarach, natomiast te jawne formy szykan 
wywoływały oburzenie i wrogość ze strony pielgrzymów.

227 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Notatka służbowa z odbytego spotkania z TW „Dionizy”, 21 V 1975, k. 34.
228 AIPN MSW II, 0639/186, t. 1, Przygotowania bp. Bednorza do uroczystości w Piekarach Śl., 21 V 1975, k. 263. 
Święto „Trybuny Robotniczej” organizowano od 1966 r.
229 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/9, t. 5, Imprezy artystyczne i rozrywkowe w WPKiW, k. 80–81; Program obchodów 
święta „Trybuny Robotniczej” w woj. katowickim 26–27 V 1979, k. 82–83. 
230 List anonimowego „Informatora” do konsulatu brytyjskiego w Katowicach w sprawie utrudnień podczas pielgrzymki 
mężczyzn do Piekar Śląskich, 1 VI 1949 [w:] Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego…, s. 205–206; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 056/6, Doniesienie z dnia 25 V 1949, k. 21, AAKat., AL. 1713, Pielgrzymka katolicka mężów do Piekar Śl. 
dnia 22 V 1949 r., k. 340.
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Dlatego w krótkim czasie zmieniono metodę działania, umożliwiając pątnikom skorzystanie 
z pełnej oferty lokali gastronomicznych i handlu. Ta decyzja miała sugerować przychylność władz, 
wyciszyć wrogie nastroje w społeczeństwie, a równocześnie skutecznie oddziaływać na niektórych 
uczestników. Już po majowej pielgrzymce mężczyzn w 1952 r. I sekretarz KM PZPR w Pie-
karach Śląskich – G. Gawenda odnotował: „Zaznaczamy, iż alkohol cieszył się powodzeniem, 
otwarte sklepy, jak i gospody były przepełnione…”231. Z powyższymi obserwacjami piekarskich 
członków PZPR harmonizowały zalecenia Zdzisława Grudnia, jakie wydał na naradzie Komisji 
ds. Kleru 8 sierpnia 1960 r.:

Handel w Piekarach winien pracować normalnie, pozbyć się bubli. W restauracjach niech 
będzie wódka, pijani im szkodzić będą, nie nam232. 

W latach kryzysu gospodarczego i deficytu wszelkich towarów takie odciąganie pielgrzymów 
od kalwaryjskiego wzgórza mogło w wielu przypadkach skończyć się powodzeniem. O tym, jak 
czytelna była to polityka lokalnego aparatu władzy, świadczy obserwacja Wojciecha S. Łukaszka. 
Na łamach „Katolika” w czerwcowym artykule z 1972 r. autor zauważył, że wszystkie punkty 
handlowe (sklepy, stoiska, restauracje, bary) były otwarte, „można w nich było jednak zakupić 
o wiele więcej artykułów spożywczych niż normalnie”233.

Zakamuflowana metoda ograniczania religijnego charakteru uroczystości polegała na utrzy-
mywanie w Piekarach według określenia władz „odpustowo-jarmarcznej” atmosfery. W dniu 
pielgrzymki w pobliżu kalwarii celowo organizowano liczne stoiska i kramy, sprowadzano 
karuzele i strzelnice, tym samym niektórych odciągając od uroczystości religijnych, a w ocenie 
innych je dyskredytując. W dokumentacji aparatu bezpieczeństwa i partii każdy sukces na 
tym polu był skrupulatnie odnotowywany. Informację z przebiegu majowego zjazdu mężczyzn 
w 1968 r. ppłk Włodzimierz Kruszyński zakończył zdaniem: „Jaskrawo występowały elementy 
jarmarczne, a kioski z piwem, stragany były bez przerwy oblegane”234. Natomiast w sierpniu 
1973 r. KP PZPR w Tarnowskich Górach informował o tym, że młodzież chętnie gromadziła się 
przy straganach i kioskach, a po mszy św. masowo przenosiła się w miejsca, gdzie w tym czasie 
odbywały się festyny, między innymi do pobliskiego Świerklańca235.

Takie działania władz nie uchodziły uwagi bp. Bednorza. Dlatego prosił kolejnych kustoszy 
piekarskich o przeprowadzenie rozmów z handlującymi. Przed pielgrzymką sierpniową w 1974 r. 
poprzez prob. Studenta sam skierował list do dzierżawców straganów odpustowych, aby nie 
handlowali w czasie sumy pontyfikalnej, zwłaszcza w dni stanowych pielgrzymek236.

231 AP Kat., KM PZPR Piekary Śl., 20, Sprawozdanie z przebiegu zjazdu mężczyzn katolickich w dniu 18 V [19]52 r. 
w Piekarach Śl., 19 V 1952, k. 271.
232 AIPN Ka, WUSW Katowice, 093/647, [Protokół komisji], 8 VIII 1960, k. 94.
233 W. S. Łukaszek, Refleksje z pielgrzymki do Piekar, „Katolik” 1972, nr 25(971), 18 VI 1972, s. 1.
234 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Informacja o przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężów i młodzieńców do Piekar 
Śl. w dniu 26 V 1968, 26 V 1968, b.p.;
235 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/18, t. 19, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 
19 VIII 1973, b.p.; ibidem, 07/191, Notatka w sprawie przebiegu uroczystości w Piekarach Śl. w dniu 29–30 V 1971, 15 
VI 1971, k. 202.
236 AAKat., ARz, 218, Pismo bp. Herberta Bednorza do proboszcza Antoniego Godźka, 6 VI 1968, b.p; AAKat., ARz, 
220, Pismo bp. Herberta Bednorza do proboszcza Władysława Studenta, 14 VIII 1974, k. 248–249.
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Pomysłom władz na zmniejszenie frekwencji w Piekarach miały służyć także skierowane 
do społeczeństwa propagandowe hasła odwołujące się do poczucia obowiązku zawodowego 
i patriotycznego. Najbardziej popularny sposób angażowania ludzi na wsi w dniu sierpniowej 
pielgrzymki polegał na wyznaczaniu w tym terminie akcji żniwnej i zintensyfikowaniu prac 
polowych. Kiedy w 1961 r. żniwa ukończono wcześniej, Wydział Rolny i Wydział Propagandy 
KW PZPR miały za zadanie opracować akcję imprez dożynkowych237.

Sposobem na obniżanie frekwencji w Piekarach było zatrzymywanie pracowników w miej-
scach pracy w imię haseł odbudowy kraju czy zwiększenia wydajności pracy. W latach pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych były to tzw. planowe niedziele, czyli dodatkowa praca w zakładach 
przemysłowych w ustawowo wolny dzień. Bp Adamski już w 1946 r. publicznie wskazał na 
brak usprawiedliwienia dla takich działań, które uniemożliwiają wierzącym chrześcijańskie 
przeżywanie niedzieli238. Kiedy w 1951 r. katowicki biskup został zmuszony do przeniesienia 
terminu pielgrzymki z 20 maja na 3 czerwca 1951 r., agent „Maksymowicz” już wiedział, że 
na ten nowy termin została wyznaczona „planowa niedziela”239. Tej propagandzie uległ jednak 
ks. Piskorz, rządca diecezji, który zapowiadając na 11 i 12 września 1954 r. zjazd młodzieńców 
i mężczyzn zaznaczył, że mogą przyjść do Piekar tylko „wolni od pracy”, inni powinni pracować 
„dla dalszej odbudowy kraju”240.

Przez kolejne dekady PRL sytuacja pod tym względem ulegała pogorszeniu. Po zjeździe 
majowym w 1963 r. bp Bednorz poinformował prymasa Wyszyńskiego, że w dzień uroczystości 
władze wyznaczyły planową niedzielę na trzech zmianach, a wielu mężczyzn przyszło do Piekar 
bezpośrednio po pracy241. Od 1968 r. trzyzmianowy system pracy w przemyśle wydobywczym 
stopniowo zastępowano systemem czterobrygadowym. W sierpniu 1980 r. obowiązywał on 
w 29 kopalniach węgla kamiennego242. Uniemożliwiał on wielu górnikom udział w niedzielnych 
nabożeństwach, a tym samym także w dorocznych zjazdach piekarskich.

Skuteczną metodą odciągania niektórych matek od piekarskich pielgrzymek stały się orga-
nizowane przez zakłady pracy wyjazdy w odwiedziny do dzieci przebywających na koloniach. 
Komitety partyjne nakazywały zakładom pracy organizowanie ich w sierpniu tylko w niedzielę 
zjazdu kobiet i to kobiety miały mieć pierwszeństwo w zapisach na wyjazd. Wbrew pozorom 
nie były to małe grupy. W 1960 r. w Siemianowicach Śl. zaplanowano taką akcję dla pięciuset 
rodziców przy równoczesnej organizacji wycieczek dla dwóch i pół tysiąca osób243. 

W historii pielgrzymek stanowych w PRL miały miejsce także sytuacje jawnej politycznej 
konfrontacji pomiędzy państwem i Kościołem. Dochodziło do nich najczęściej wtedy, kiedy na 
dzień pielgrzymkowy władze wyznaczały ważne wydarzenie państwowe. 

237 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 1, Plan przeciwdziałania imprezom religijnym w Częstochowie i Piekarach 
w okresie lata 1961, k. 614.
238 J. Myszor, Historia diecezji…, s. 514.
239 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, Notatka z dnia 18 V 1951 r., k. 169.
240 AAN, UdsW, 44/221, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli – z przeprowadzonych pielgrzymek i odpustu w Pie-
karach Śl. 15 VIII 1954, 16 VIII 1954, k. 2–4.
241 AAKat., ARz, 216, List bp. Herberta Bednorza do prymasa Wyszyńskiego, 28 V 1963, k. 47.
242 J. Myszor, Historia diecezji…, s. 514. 
243 AIPN Ka, WUSW Katowice, 093/647, [Protokół komisji], 8 VIII 1960, k. 90.
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Do otwartego konfliktu pomiędzy władzami lokalnymi a kurią katowicką doszło w 1951 r., 
kiedy termin męskiej pielgrzymki – 20 maja – pokrył się z akcją Narodowego Plebiscytu Pokoju. 
Ponieważ bp Stanisław Adamski podał już w diecezji do publicznej wiadomości termin pielgrzym-
ki, kuria katowicka podjęła próby przekonania Bolesława Jaszczuka, że te dwa wydarzenia nie 
kolidują ze sobą. Bp Bieniek 15 maja t. r. spotkał się z wojewodą, a dzień później bp Adamski 
skierował do niego stosowne pismo. Jednakże nieugięta postawa władz wojewódzkich wyrażona 
w liście skierowanym 17 maja 1951 r. do bp. Adamskiego ostatecznie wymusiła przesunięcie 
terminu pielgrzymki. W tym samym dniu biskup katowicki skierował do duchowieństwa diecezji 
okólnik, w którym odwołał dotychczasowy termin i wyznaczył nowy na 3 czerwca. Przedstawił 
w nim także przebieg prowadzonych z władzami pertraktacji244. Tamto doświadczenie sprawiło, 
że w późniejszych latach władze kościelne starały się unikać podobnych konfrontacji. Dotyczyło 
to głównie ewentualnej zbieżności z uroczystościami państwowymi, a szczególnie z terminem 
wyborów do Rad Narodowych i Sejmu, co miało miejsce na przykład w 1965 i 1969 r. Planowana 
na 30 maja 1965 r. uroczystość rekoronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej połączona z piel-
grzymką stanową mężczyzn została z inicjatywy kurii katowickiej przeniesiona na 13 czerwca245.

Kierownictwo partyjno-państwowe zdecydowało się na ogólnopolską konfrontację z Koś-
ciołem w związku z Milenium Chrztu Polski organizując konkurencyjne obchody Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. 3 maja 1957 r., kiedy prymas ogłosił rozpoczęcie Wielkiej Nowenny Mi-
lenijnej, rozpoczął się okres dziewięcioletniego przygotowania Kościoła do Milenium Chrztu 
Polski. Lata Wielkiej Nowenny i Milenium były czasem masowego pielgrzymowania Kościoła 
w Polsce: hierarchii Kościoła katolickiego, wiernych i peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Misję wypełniania ślubów jasnogórskich powierzono nie tylko Jasnej Górze, 
ale wszystkim sanktuariom maryjnym w Polsce, co było przedsięwzięciem na niespotykaną do-
tychczas skalę. Koordynacją zadań zajmowała się powołana przy Komisji Maryjnej Episkopatu 
Podkomisja Sanktuariów Maryjnych. W diecezjach powoływano referentów diecezjalnych do 
spraw sanktuariów maryjnych. W ramach ogólnopolskich zjazdów starano się ukierunkować 
i ujednolicić ich pracę, omawiano problemy duszpasterskie i organizacyjne246.

Systematycznie realizowany przez Kościół program Wielkiej Nowenny (1957–1965), w któ-
rym znaczącą rolę spełniały masowe formy kultu, wzbudzał zaniepokojenie wśród członków 
aparatu partyjno-państwowego i wywoływał nasilenie przeciwdziałań politycznych, admini-
stracyjnych i prawnych. Stanowisko członków KC PZPR wyrażała teza, że „Kościół nadużywa 
swobody kultu dla organizowania masowych demonstracji religijnych, które usiłuje wykorzystać 
politycznie”. Jako przykład podawano pielgrzymkę studentów na Jasną Górę 19 kwietnia 1957 r. 
oraz pielgrzymkę mężczyzn do Piekar Śląskich z 2 czerwca t.r.247

244 AAKat., ARz, 153, Okólnik do Wielebnego Duchowieństwa diecezji katowickiej w sprawie I. pielgrzymki do Piekar 
Śl./20 V/ II. udziału duchowieństwa w akcji pokojowej, 17 V 1951, k. 301; ibidem, Okólnik nr 4, 19 V 1951, k. 302; Zob. 
także A. Grajewski, Wygnanie…, s. 116. 
245 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 1, Kościół w województwie katowickim (tezy), 11 XI 1965, k. 397.
246 Na Jasnej Górze odbywały się spotkania dni skupienia dla duszpasterzy sanktuariów maryjnych i miejsc pielgrzym-
kowych, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele diecezji katowickiej, AA Kat, ARz, 1637, Księża sanktuariów 
maryjnych 1964–1977, b.p.
247 D. Zamiatała, Wytyczne stanowiska partii w sprawie stosunków między państwem a Kościołem, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 2002, t. 78, s. 409.
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Poza tradycyjnie atrakcyjnym programem turystyczno-wypoczynkowym, kulturalno-rozryw-
kowym i sportowym istotą konfrontacji był udział społeczeństwa w uroczystościach o wydźwięku 
politycznym. W województwie katowickim obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego odbyły się 
w tym samym terminie co ogólnopolskie uroczystości na Jasnej Górze (3 maja), natomiast 
w dniu milenijnych obchodów w diecezji katowickiej (22 maja w Piekarach Śląskich) imprezy 
polityczno-patriotyczne zorganizowano głównie na terenie powiatu tarnogórskiego. Patriotycz-
na manifestacja dziesięciu tysięcy harcerzy w Toszku, uroczystość oddania do użytku szkoły 
„tysiąclatki”248 w Świbiu w pow. gliwickim, spotkania aktywu partyjno-zawodowego w ramach 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej PZPR czy spotkanie racjonalizatorów z osiemnastu zakła-
dów Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego to przykłady takich działań, które ze 
względu na swój polityczny wydźwięk przymuszały do udziału w nich niektórych obywateli. 
„Dobrowolny przymus” towarzyszył także niektórym wyjazdom turystycznym w tym dniu, 
o czym świadczyło sporządzanie imiennych list obecności. Zdwojone wysiłki wojewódzkich władz 
partyjnych nie zostały docenione w Warszawie, ponieważ piekarskie uroczystości wypadły nad-
zwyczaj okazale. Słowa krytyki usłyszeli I sekretarz KW PZPR Edward Gierek i przewodniczący 
PWRN – Jerzy Ziętek, o czym ten drugi z polityków nie omieszkał powiedzieć z wyrzutem bp. 
Herbertowi Bednorzowi249.

Kiedy po okresie rekordowej frekwencji w czasie milenijnych uroczystości w latach 1965–
1966, nastąpił spadek uczestnictwa wiernych w zjazdach piekarskich, w aparacie władzy po-
jawiły się wyjątkowo optymistyczne prognozy dotyczące ruchu pielgrzymkowego w Polsce. 
W grudniu 1968 r., nieustaleni bliżej autorzy obszernej informacji dotyczącej lat 1967–1968 
wysunęli tezę, że:

pielgrzymki i jej uczestnicy, przy prawidłowej działalności politycznej i organizacyjnej władz 
terenowych – w zasadzie, jak dowodzi praktyka, nie stanowią zagrożenia politycznego250. 

Jak dowiodła praktyka kolejnych lat i dekad, frekwencja pielgrzymkowa wzrosła i ten rodzaj 
zagrożenia – religijne manifestacje przywiązania do Kościoła i wiary – pozostał, mimo intensy-
fikowania i modyfikowania przeciwdziałań.

Do specyficznego rodzaju konfrontacji pomiędzy lokalnym aparatem partyjnym a Kościołem 
katowickim, personalnie natomiast pomiędzy Zdzisławem Grudniem a bp. Herbertem Bedno-
rzem, doszło w 1979 r., kiedy strona kościelna zabiegała o przyjazd do Piekar Śląskich papieża 
Jana Pawła II. Zablokowanie tej wizyty było wówczas niewątpliwym sukcesem I sekretarza 
partii251. Jan Paweł II przyjechał do Katowic cztery lata później i 20 czerwca 1983 r. spotkał się 
z mieszkańcami Górnego Śląska na Muchowcu. 

248 Potoczna nazwa szkoły „tysiąclecia”, które powstały jako odpowiedź na rzucone we wrześniu 1958 przez W. Gomułkę 
hasło „tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Było ono powiązane z uroczystościami Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
przypadającymi na rok 1966. Pierwsza szkoła „tysiąclatka” – szkoła podstawowa nr 7 w Czeladzi została uroczyście otwarta 
26 VII 1959. J. Madeja, Pierwsza tysiąclatka obchodzi jubileusz, „Gazeta Wyborcza Katowice” 2008, 1 XI 2008.
249 Zob. szerzej A. Sznajder, Jasna Góra…, s. 132–150; ibidem, K. Banaś, Górny Śląsk…, s. 120–132.
250 AIPN, MSW II, 7614, Informacja o przedsięwzięciach władz administracyjnych w odniesieniu do ruchu pielgrzymko-
wego w latach 1967–1968, k. 112.
251 Zob. szerzej rozdz. IV. 
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W historii stanowego ruchu pątniczego do Piekar Śląskich, poza czteroletnim okresem 
nieobecności w diecezji biskupów katowickich (7 listopada 1952 – 5 listopada 1956), trudno 
znaleźć moment spektakularnego sukcesu aparatu partyjno-państwowego wobec piekarskich 
zjazdów stanowych. Kościół katowicki, a także sami wierni dostępnymi sposobami starali się 
przeciwstawiać, omijać a także osłabiać działania aparatu partyjno-państwowego. W powszech-
nej świadomości duchowieństwa i społeczności wiernych diecezji katowickiej funkcjonowało 
przeświadczenie, że władza zmierza do wyeliminowania zjazdów stanowych z kalendarza uro-
czystości religijnych, do usunięcia z życia publicznego w PRL tych form kultu, które wiązały się 
z masowym zgromadzeniem wiernych, a tym samym manifestowaniem przywiązania do wiary 
chrześcijańskiej i Kościoła. Na Górnym Śląsku organizatorzy i uczestnicy stanowych zgromadzeń 
religijnych byli poddawani różnorodnym metodom „nacisku” zawodowego, politycznego, ideolo-
gicznego, co miało zmusić ich do zaniechania udziału w pielgrzymkach. W niektórych przypad-
kach, zwłaszcza dotyczących osób na kierowniczych stanowiskach, te przeciwdziałania przyniosły 
oczekiwany skutek. Nie uczestniczyły w piekarskich zgromadzeniach także osoby podatne na 
propozycje kulturalnych czy sportowo-turystycznych atrakcji. Jednak tradycję publicznego kultu 
maryjnego w sanktuarium piekarskim podtrzymywała, często niezależnie od ponoszonych ofiar, 
wielotysięczna grupa wiernych pielęgnująca religijne dziedzictwo przekazywane w rodzinach. 
Jeśli nawet stanowiła ona procentowo niezbyt duży odsetek mieszkańców regionu czy diecezji, 
to w praktyce stanowiła na tyle liczną reprezentację, że władze partyjno-państwowe nie mogły 
tych zgromadzeń ignorować i uznać swoich przeciwdziałań za skuteczne252. 

Trafne podsumowanie niepowodzenia władz może stanowić opinia Józefy Siemaszkiewicz, 
która była istotnym trybem aparatu bezpieczeństwa w machinie walki z Kościołem rzymskoka-
tolickim w Polsce. Jej opinia z 1986 r. dotyczy generalnie całej polityki wyznaniowej państwa 
w latach 1944–1984, ale tym samym odnosi się także do stanowego ruchu pielgrzymkowego 
do Piekar Śląskich:

W polityce wyznaniowej 40-lecia zastosowano wobec Kościoła wszelkie możliwe na gruncie 
polskim posunięcia – od porozumień do ostrej represji. Nie spełniły one jednak zasadniczych 
oczekiwań państwa obliczonych na ograniczenie bazy i działalności Kościoła253.

252 Skalę rozbieżności pomiędzy regularnym uczęszczaniem na niedzielną mszę św. (40% badanych) a udziałem w piel-
grzymce stanowej w Piekarach Śl. (15,5% badanych) wskazały pierwsze badania socjologiczne przeprowadzone na repre-
zentatywnej próbie mieszkańców archidiecezji w 1998, szerzej na temat postaw religijnych mieszkańców (archi)diecezji 
katowickiej zob. W. Świątkiewicz, Między religijnością a zaangażowaniem publicznym [w:] Władza jako służba społeczeństwu, 
red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1999, s. 116–125.
253 J. Siemaszkiewicz, Działalność ideologiczno-polityczna hierarchii i kleru…, s. 180.
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Lokalne struktury aparatu bezpieczeństwa 
uczestniczące w działaniach wobec pielgrzymek 
stanowych do Piekar Śląskich

W walce z religią, Kościołem katolickim i ruchem pątniczym miejsce „w pierwszym szeregu”1 
władze komunistyczne wyznaczyły organom bezpieczeństwa państwa. Urząd Bezpieczeństwa 
(1944–1956), a później Służba Bezpieczeństwa (1956–1990) zajmowały szczególną pozycję 
w aparacie władzy. W przeciwieństwie do publicznie funkcjonującego aparatu partyjno-ad-
ministracyjnego i znanej społeczeństwu Milicji Obywatelskiej, struktury i działalność policji 
politycznej były z zasady utajnione. Ponadto w latach 1944–1990 ich struktury oraz nazew-
nictwo podlegało kilkakrotnym zmianom. Dlatego dla pełnego zrozumienia roli, jaką aparat 
bezpieczeństwa odegrał w walce z piekarskim ruchem stanowym, konieczne jest przedstawienie 
wojewódzkich i powiatowych struktur do spraw wyznaniowych, a także najbardziej zaangażo-
wanych w te działania funkcjonariuszy i ich kompetencji. 

3.1. Struktury wojewódzkie i powiatowe UB do spraw 
wyznaniowych (1945–1956)2

W początkach 1945 r. w strukturach WUBP w Katowicach walką z przeciwnikami po-
litycznymi nowej władzy, co również obejmowało środowisko duchowieństwa, zajmowała się 
Sekcja III Wydziału I. W styczniu 1946 r. z Sekcji V Wydziału I utworzono Wydział V, w któ-
rego strukturach kompetencje dotyczące „rozpracowywania” duchowieństwa posiadała Sekcja 
V. Kiedy na początku 1953 r. w MBP powołano do spraw wyznaniowych odrębny Departament 
XI, jego odpowiednikiem na poziomie WUBP był Wydział XI. Utworzenie w grudniu 1954 r. 
Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego spowodowało w 1955 r. kolejną reorganizację 
i na poziomie wojewódzkich urzędów do spraw bezpieczeństwa publicznego przekazanie zadań 
dotyczących religii wydziałom VI. W tym czasie na poziomie powiatowych i miejskich jednostek 
organów bezpieczeństwa z różną intensywnością zajmowano się kwestiami religijnymi.

1 Określenie zaczerpnięte z publikacji: W pierwszym szeregu. 30 lat organów bezpieczeństwa…
2 Szerzej o działalności w tym okresie aparatu bezpieczeństwa w Katowicach zob. Fundament systemu zniewolenia…, passim.
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3.1.1. Sekcja V Wydziału V WUBP (1946–1953)

Kiedy w 1947 r. zorganizowano pierwsze pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich, w WUBP 
w Katowicach sprawy wyznaniowe podlegały Wydziałowi V tzw. Wydziałowi Społeczno-Politycz-
nemu. Był on terenowym odpowiednikiem Departamentu V MBP zajmującego się zwalczaniem 
partii, organizacji i ugrupowań politycznych „wrogich i szkodliwych dla interesu państwa”. 
Spośród pięciu sekcji Wydziału V WUBP w Katowicach funkcjonariusze Sekcji V mieli za 
zadanie „obsługę duchowieństwa”. Od roku 1948 zakres pracy operacyjnej tej Sekcji dotyczył 
duchowieństwa i polskiego obozu katolickiego na terenie ówczesnego województwa śląskiego3. 

Istotne zmiany dotyczące obszaru działania WUBP w Katowicach i podlegających mu 
placówek terenowych nastąpiły w 1950 r. Pierwsza reorganizacja związana była z powstaniem 
województwa opolskiego. Z WUBP w Katowicach wyłączono terenowe placówki UB znajdu-
jące się na obszarze nowego województwa i podporządkowano je WUBP w Opolu. W wyniku 
przeprowadzonej reformy administracyjnej w miejsce województwa śląskiego w nowych gra-
nicach terytorialnych utworzono województwo katowickie. Dla Sekcji V Wydziału V WUBP 
w Katowicach najważniejsza zmiana polegała na włączeniu do województwa katowickiego po-
wiatu częstochowskiego z najbardziej znanym sanktuarium maryjnym w Polsce – Jasną Górą4. 
W ocenie kpt. Edwarda Jeziorskiego, ówczesnego naczelnika Wydziału V WUBP5, w kierowanej 
przez niego komórce najtrudniejszy był „odcinek, na jakim pracuje Sekcja V”. Tym również 
uzasadniano utworzenie etatu drugiego zastępcy naczelnika Wydziału V, który został „włączony 
dodatkowo na odcinek kleru”6. 

Niewątpliwy wpływ na organizację pracy „po pionie wyznaniowym” mieli funkcjonariusze 
kierujący Sekcją V Wydziału V WUBP w Katowicach. Pracę tej komórki zorganizował do-
ceniany przez kierownictwo Stanisław Wierzba, ale ze względu na niepełną obsadę sekcji nie 
mógł zostać jej kierownikiem. W charakterystyce z września 1946 r. naczelnik Wydziału V 
zwrócił jednak uwagę, że przy „większym kolektywie” Wierzba nie nadaje się na to stanowisko 
„z powodu małej inicjatywy, słabego wykształcenia7. Kierownikami Sekcji V Wydziału V byli 
kolejno: Czesław Stankiewicz (1948–1951)8, Lucjan Pikuła (1951–1952)9 i Ryszard Januszew-
ski (1952–1953)10. W służbowych opiniach przełożeni charakteryzowali ich jako szczególnie 

3 W ramach pięciu sekcji funkcjonujących w Wydziale V sekcji I podlegała ochrona partii i organizacji „demokratycznych”, 
sekcji II – obsługa instytucji oświatowych, kulturalnych i wolnych zawodów, sekcji III – ochrona administracji państwo-
wej, a sekcji IV – organizacje młodzieżowe. W. Dubiański, Organizacja i kadry WUBP/WUdsBP w latach 1945–1956 [w:] 
Fundament systemu zniewolenia…, s. 32.
4 Wcześniej Częstochowa należała administracyjnie do województwa kieleckiego i podlegała WUBP w Kielcach. 
5 Kpt. Edward Jeziorski (Jezierski) był naczelnikiem Wydziału V WUBP w Katowicach od 1 VIII 1950 do 15 I 1952, 
Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 167.
6 Taka informacja znajduje się w aktach osobowych Czesława Stankiewicza, który został zaproponowany na to stanowisko, 
AIPN Ka, WUSW Katowice, 0206/33, Charakterystyka kierownika Sekcji V Wydziału V Czesława Stankiewicza, 23 XI 
1950, k. 102. Stankiewicz etat zastępcy naczelnika Wydziału V WUBP w Katowicach objął 1 VI 1951, a od 1 I 1952 do 
30 IV 1953 był równocześnie p.o. naczelnika Wydziału V WUBP.
7 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0225/159, Charakterystyka Wierzby Stanisława, 30 IX 1946, rozdz. III, k. 5.
8 Bp Juliusz Bieniek. Senior diecezji katowickiej, wybór i oprac. A. Dziurok, Ł. Marek [w:] Nigdy przeciw Bogu, komunistyczna 
bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Warszawa–Kraków 2007, s. 222.
9 Ibidem, s. 221.
10 Januszewski Ryszard, oprac. A. Dziurok [w:] Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 243. 
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zdolnych lub pracowitych funkcjonariuszy, których umiejętności i zaangażowanie nagrodzono 
awansami na to stanowisko. 

Czesław Stankiewicz w okresie pełnienia funkcji kierownika zyskał uznanie dyrektora De-
partamentu V MBP jako jeden z najlepszych kierowników sekcji V w 1950 r. W zachowanej 
dokumentacji podkreśla się, że kierował on wszystkimi akcjami operacyjnymi dotyczącymi du-
chowieństwa oraz organizował „zabezpieczenie” konferencji księży. W dowód uznania w czerwcu 
1951 r. Stankiewicz awansował na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału V WUBP, a już 
od stycznia 1952 r. pełnił również obowiązki naczelnika Wydziału V WUBP11. Jego miejsce na 
stanowisku kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP zajął Lucjan Pikuła, ceniony przez szefa 
wojewódzkiego UBP w Katowicach jako dobry „agenturnik” i „werbowszczyk”12. Zdaniem 
przełożonych już po dwóch latach pracy na polu wyznaniowym „dorósł do objęcia kierownictwa 
sekcji”. Równocześnie zasygnalizowano, że jest on pracownikiem z perspektywami na przy-
szłość13. Był także uważany za jednego z najlepszych kierowników sekcji w Wydziale V WUBP. 
Z wnioskiem o jego awans na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału V wystąpił 22 stycznia 
1952 r. płk Józef Jurkowski. W prognozach przełożonych przewidywano, że „Wspólnie z por. 
Stankiewiczem będą tworzyć dobry kolektyw Kierownictwa Wydziału”14. 

Ostatnim kierownikiem Sekcji V przed reorganizacją struktur był Ryszard Januszewski. 
W 1952 r. jako jeden z lepszych pracowników terenowych pionu „wyznaniowego” został pod-
dany dwumiesięcznemu okresowi próbnemu w Sekcji V Wydziału V WUBP w Katowicach. 
Według zachowanej dokumentacji w tym krótkim czasie Januszewski sam opracował i prze-
prowadził „poważny werbunek wśród reakcyjnej części duchowieństwa”. To przyczyniło się 
bezpośrednio do zatwierdzenia go na stanowisko kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP. Przy 
tym posunięciu personalnym kierownictwo UB zakładało, że pomoc Lucjana Pikuły, zastępcy 
naczelnika Wydziału V, pozwoli mu „wywiązywać się z nałożonych zadań” 15. O trafności takich 
rokowań świadczyły późniejsze awanse Januszewskiego16. 

Wymieniona powyżej grupa kolejnych kierowników Sekcji V Wydziału V należała do tej 
części kadry UB, która nadzorowała organizację podstaw pracy operacyjnej wobec Kościoła 
katowickiego, w tym także wobec piekarskich pielgrzymek stanowych w latach 1947–1952. 
W ocenie kierownictwa ci funkcjonariusze zasługiwali za swoją pracę i zaangażowanie na awans 
zawodowy w antykościelnych strukturach wojewódzkich UB. 

11 W związku z dochodzeniem Biura ds. Funkcjonariuszy MBP w sprawie jego wojennej przeszłości nie został zatwierdzony 
na stanowisko naczelnika, ani awansowany na stopień kapitana. Ostatecznie 1 V 1953 przeniesiony na stanowisko naczel-
nika Służby Transportowej Kwatermistrzostwa WUBP w Stalinogrodzie, następnie zawieszony w czynnościach służbowych 
z polecenia ministra BP z dnia 25 III 1954, decyzją szefa WUBP został zwolniony ze służby w aparacie bezpieczeństwa 
23 V 1954; AIPN Ka, WUSW Katowice, 0206/33, Akta osobowe Czesława Stankiewicza, k. 59–60, 114, 125, 129; zob. 
także Stankiewicz Czesław, oprac. Ł. Marek [w:] Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 459–460.
12 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0229/124, Charakterystyka, 17 VIII 1951, k. 97. 
13 Ibidem, Wniosek z grudnia 1950, k. 95. 
14 Pikuła nie wyraził zgody na przeniesienie do Departamentu V, o co wystąpiła dyrektor Departamentu V; Julia Porysty-
gier; ibidem, Wniosek, 22 I 1952, k. 98. 
15 Wcześniej od 1 X 1951 r. Januszewski pracował w MUBP w Będzinie na stanowisku kierownika Sekcji V, AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 0224/259, Akta osobowe Ryszarda Januszewskiego, k. 56, 58.
16 Zob. Januszewski Ryszard, oprac. A. Dziurok, Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 243.
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3.1.2. Wydział XI WUBP (1953–1955)

Rok 1953 przyniósł istotne zmiany organizacyjne w pionie „wyznaniowym” MBP. Nasile-
nie walki z Kościołem katolickim i innymi związkami religijnymi stawiało przed komórkami 
wyznaniowymi zadania, których właściwa realizacja wymagała organizacyjnego i liczebnego 
wzmocnienia. W tym celu Stanisław Radkiewicz, minister bezpieczeństwa publicznego, rozkazem 
organizacyjnym nr 02 z 9 stycznia 1953 r. w miejsce Wydziału V w Departamencie V powołał 
odrębny Departament XI MBP17.

W WUBP w Katowicach, w ślad za tą zmianą na szczeblu centralnym, z początkiem 1953 r. 
utworzono Wydział XI. W jego ramach działały cztery sekcje z następującym zakresem pracy: 
Sekcja I – duchowieństwo diecezjalne, Sekcja II – zakony, Sekcja III – katolickie zgromadze-
nia masowe i Sekcja IV – Kościoły niekatolickie i sekty. Wprowadzony podział wskazuje na 
pierwszoplanową pozycję Kościoła rzymskokatolickiego w działaniach operacyjnych aparatu 
bezpieczeństwa i dostosowanie zadań poszczególnych sekcji do jego różnych struktur administra-
cyjnych. Obsadę personalną nowego wydziału w WUBP w Katowicach stanowiło dwudziestu 
funkcjonariuszy operacyjnych i jedna osoba cywilna18.

Stanowisko naczelnika Wydziału XI WUBP w Katowicach objął Lucjan Pikuła, dotych-
czasowy zastępca naczelnika Wydziału V WUBP19. Dla katowickiego szefostwa argumentami 
wskazującymi na Pikułę jako na jednego z najlepszych kandydatów był jego udział w akcji „K”20 
i w rozszerzaniu „sieci informacyjnej wśród reakcyjnej części kleru”21. Jego zastępcą mianowano 
Ryszarda Januszewskiego, do momentu reorganizacji pionu wyznaniowego kierownika Sekcji V 
Wydziału V WUBP. W uzasadnieniu tego awansu płk Józef Jurkowski napisał: 

mając na uwadze jego znajomość zagadnień operacyjnych na odcinku kleru i właściwe posunię-
cia operacyjne uważamy, że wspólnie z por. Pikułą będą tworzyć dobry kolektyw kierowniczy 
Wydziału22. 

Do tego „kolektywu” należy również zaliczyć Edmunda Perka, kierownika Sekcji I Wydziału 
XI. Moment pierwszego awansu na stanowisko kierownicze w lutym 1953 r.23 zapoczątkował 
w jego karierze zawodowej nieprzerwany okres 36 lat pełnienia ważnych funkcji w pionie „wyzna-

17 Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–1954. Taktyka strategia, metody, red. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 
2000, s. 41 i inne.
18 W Katowicach w Wydziale XI oprócz dwudziestu etatów funkcjonariuszy był jeden etat maszynistki. Podział etatów 
był następujący: Kierownictwo: naczelnik, zastępca naczelnika, sekretarz, w Sekcji I i Sekcji II przydzielono po pięć etatów 
w składzie: kierownik, dwóch starszych referentów, dwóch referentów, w Sekcji III – kierownik, jeden starszy referent, jeden 
referent, w Sekcji IV – kierownik, jeden starszy referent, dwóch referentów, AIPN Ka, WUSW Katowice, 058/169, t. 3, 
Etat nr 011/10 [w dokumencie błędnie wpisany 1952], k. 29. Na poziomie departamentu zadania wydziałów określono 
następująco: Wydział I – kler świecki, Wydział II – zakony, Wydział III – organizacje religijne oraz stowarzyszenia katolików 
świeckich, Wydział IV – inne wyznania. „Metody pracy operacyjnej…”, s. 22.
19 AIPN Ka, WUSW Katowice, 334/21, Rozkaz personalny nr 216 z 11 II 1953, k. 53.
20 Akcja „K” została przeprowadzona w październiku 1950 r. Oprócz inteligencji i chłopów przeciwnych kolektywizacji 
obiektem działań represyjnych był także „reakcyjny kler”, H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem…, 
s. 87–88. Z terenu województwa katowickiego aresztowano m.in. ks. Teodora Lichotę, zob. Represje wobec duchowieństwa 
górnośląskiego…, s. 223.
21 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0229/124, Wniosek ze stycznia 1953, k. 101.
22 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0224/259, Akta osobowe Ryszarda Januszewskiego, k. 58.
23 AIPN Ka, WUSW Katowice, 334/21, t. 1, Rozkaz personalny nr 131 z 11 II 1953, k. 32.
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niowym” na szczeblu wojewódzkim UB/SB w Katowicach24. Pozostałe stanowiska kierownicze 
w Wydziale XI objęli: Edward Pietraszczyk – kierownika Sekcji II25, Stefan Harswinkiel – kie-
rownika Sekcji III26 oraz Jerzy Gawron – kierownika Sekcji IV27.

3.1.3. Wydział VI WUdsBP (1955–1956)

Kolejna zmiana organizacyjna w aparacie bezpieczeństwa wiązała się z likwidacją MBP 
w grudniu 1954 r. Przyczyną takiego posunięcia była krytyczna ocena działalności MBP, wyni-
kająca głównie z ujawnienia kulis jego funkcjonowania przez zbiegłego na Zachód ppłk. Józefa 
Światłę, a także tendencja odchodzenia władzy od dominującej pozycji, jaką dotychczas utrzymy-
wała policja polityczna28. Dekretem Rady Państwa z 7 grudnia 1954 r. „O naczelnych organach 
administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa wewnętrznego” 
powołano Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego29. Teraz zagadnienia wyznaniowe 
znalazły się w kompetencjach utworzonego 11 marca 1955 r. Departamentu VI KdsBP i jego 
odpowiedników terenowych30. 

Automatycznie pociągnęło to za sobą zmiany na wszystkich szczeblach w pionowej strukturze 
aparatu bezpieczeństwa. Wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa publicznego przemianowano na 
wojewódzkie urzędy do spraw bezpieczeństwa publicznego31, a w miejsce Wydziału XI utworzono 
Wydział VI WUdsBP. W Stalinogrodzie w obrębie tego wydziału zachowano wcześniej istniejące 
sekcje: Sekcję I, Sekcję II, Sekcję III i Sekcję IV, tworząc dodatkowo Sekcję IIIa32. W przypadku 
niektórych sekcji zmieniono zakres ich działania, w zadaniach m.in. wyszczególniono „katolicki 
aktyw świecki”, uwzględniono specyfikę terytorialną i hierarchiczną strukturę duchowieństwa 
Kościoła rzymskokatolickiego. Sekcja I zajmowała się kuriami biskupimi, seminariami duchow-
nymi. Stała się w ten sposób sekcją zajmującą się najważniejszymi ogniwami w hierarchii Kościoła 
lokalnego. Bez zmian pozostały zadania Sekcji II – dotyczyły rozpracowywania zakonów. Zakres 
działania Sekcji III i IIIa obejmował tzw. kler dołowy (dziekani, proboszczowie, wikariusze, 
kapelani,) i tzw. aktyw świecki. Natomiast Sekcja IV, identycznie jak wcześniej, zajmowała się 
działalnością pozostałych Kościołów i związków wyznaniowych33. 

Również nie uległa znaczącej zmianie obsada personalna na stanowiskach kierowniczych no-
wego wydziału. Rozkazem organizacyjnym nr 029 z 12 marca 1955 r. Wydziałowi VI WUdsBP 

24 Ł. Marek, Edmund Perek (1927–1992), zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO/WUSW w Katowicach, „Aparat Represji 
w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 2/4, s. 439–445.
25 AIPN Ka, WUSW Katowice, 334/21, t. 1, Rozkaz personalny nr 730 z 29 VII 1953, k. 156.
26 Ibidem, Rozkaz personalny nr 131 z 11 II 1953, k. 32.
27 Ibidem, Rozkaz personalny nr 131 z 11 II 1953, k. 32.
28 Zob. Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955, Londyn 1986; H. Dominiczak, Organy 
bezpieczeństwa PRL 1944–1990…, s. 125–126; Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–1954…, s. 19–26.
29 Równocześnie utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), Dz. U. 1954, nr 54, poz. 268.
30 Zob. B. Noszczak, Zakres działania i struktura Departamentu VI KdsBP…, s. 93–105.
31 Likwidacja MBP spowodowała, że WUBP, PUBP, MUBP przyjęły odpowiednio nazwy WUdsBP, PUdsBP, MUdsBP. 
32 W tym przypadku podział na dwie sekcje wynikał ze specyficznego traktowania obszaru województwa: sekcja III – 
zajmowała się terenami województwa poza obszarami autochtonicznymi, a Sekcja IIIa terenami autochtonicznymi. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 056/10, Dokument bez tytułu, 11 V 1955, k. 265.
33 W. Dubiański, Organizacja i kadry WUBP/WUdsBP…, s. 45.
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w Stalinogrodzie przydzielono 22 etaty. Kierownictwo Wydziału VI tworzyli naczelnik i zastępca 
naczelnika, Sekcjom: I, II i III przydzielono po cztery etaty, a Sekcjom IIIa i IV po trzy etaty34. 
Główne stanowiska kierownicze do kolejnej reorganizacji aparatu bezpieczeństwa w 1956 r. 
zachowali dotychczasowi funkcyjni: Lucjan Pikuła – naczelnika Wydziału VI WUdsBP a Ry-
szard Januszewski – zastępcy naczelnika Wydziału VI35. W tym czasie Januszewski nadzorował 
pracę Sekcji III i IIIa, którym „udzielał praktycznej pomocy przy werbunkach i pomagał swoim 
doświadczeniem operacyjnym”36. W przypadku obsady kierowniczej w sekcjach Wydziału VI 
z dniem 1 kwietnia 1955 r. Edmund Perek nadal kierował Sekcją I, Stefan Harswinkiel Sekcją 
III, Jerzy Gawron Sekcją IV, a Edward Pietraszczyk został przesunięty na stanowisko kierownika 
Sekcji IIIa37. Natomiast funkcję kierownika Sekcji II objął Zygmunt Michalski38.

3.1.4. Komórki powiatowe na przykładzie PUBP/PUdsBP 
w Tarnowskich Górach (1945–1956) 

Na podlegającym WUBP w Katowicach obszarze działała sieć terenowych jednostek urzędu 
bezpieczeństwa. Były to przede wszystkim powiatowe i miejskie urzędy, a w większych miejsco-
wościach istniały również gminne placówki UBP. W PUBP i MUBP sprawy wyznaniowe były 
realizowane w referatach V lub sekcjach V, których organizacja zależała od wielkości powiatów 
i obsady etatowej39. Stanowiły one odpowiedniki w terenie Wydziału V WUBP. Pracę operacyjną 
w tych jednostkach nadzorowali szefowie/kierownicy urzędów40.

Spośród jednostek terenowych w sprawach piekarskich pielgrzymek stanowych szczególne za-
dania przypadały Powiatowemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowskich Górach. 
Na terenie jego działania znajdował się bowiem ośrodek pątniczy w Piekarach Śląskich – najwięk-
sze sanktuarium maryjne w diecezji katowickiej, a także okoliczne parafie dekanatu piekarskiego 
i tarnogórskiego, których wierni najliczniej uczestniczyli w uroczystościach piekarskich. PUBP 
w Tarnowskich Górach powstał w 1945 r. w pierwszej grupie jednostek terenowych tworzonych 
w województwie śląskim41. W okresie 1945–1956, a więc w ciągu jedenastu lat, kierowało 
nim aż ośmiu kierowników/szefów42. Tarnogórski urząd bezpieczeństwa nie miał „szczęścia” do 

34 AIPN Ka, WUSW Katowice, 058/169, t. 23. Etaty organizacyjne WUdsBP w Stalinogrodzie, Etat Nr 06/15 Wydział 
VI WUdsBP w Stalinogrodzie, k. 22. W Sekretariacie uwzględniono 2 osoby, w tym 1 cywilną. 
35 Januszewski na własną prośbę 31 XII 1956 odszedł z aparatu bezpieczeństwa. Później podjął pracę w Wydziale do spraw 
Wyznań Prezydium WRN na stanowisku starszego inspektora, Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 55–56. 
36 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0224/259, Akta osobowe Ryszarda Januszewskiego, k. 61.
37 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0175/11, t. 1, Rozkaz personalny nr 41 z 25 III 1955, k. 149–150.
38 AIPN Ka, Karta ewidencyjna funkcjonariusza Michalski Zygmunt s. Michała.
39 AIPN Ka, WUSW Katowice, 234/8, t. 1, Etaty powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego 1947–1952, passim. 
Zob. także F. Musiał, Pion antywyznaniowy WUBP w Krakowie (1945–1952). Rekonesans badawczy [w:] Przeciw Kościołom 
i religii. Sprawozdania Sekcji 5 Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie 1946–1952, Kraków 
2008, s. 47–48.
40 Stanowisko kierujących WUBP, PUBP, MUBP od 18 III 1946 zmieniło nazwę z kierownika na szefa, a od 1955 ponownie 
wrócono do nazwy kierownik. W. Dubiański, Zmiany strukturalne WUBP/WUdsBP…, s. 25–26.
41 W. Dubiański, Rozmieszczenie placówek aparatu bezpieczeństwa w woj. śląskim/katowickim…, s. 63; Aparat bezpieczeństwa 
w Polsce…, t. 1, s. 180–195.
42 W pierwszym okresie kierowali nim: Stanisław Wójcik (21 I – 13 VIII 1945), Karol Michenko (12 VI – 11 X 1945), 
Kazimierz Napora (p.o. 1 IX 1945 – 14 VII 1946), Józef Ciesielski (15 VII 1946 – 30 IX 1949), Edward Cyran (15 X 
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zarządzających tą placówką; Karol Michenko za popełnione na tym terenie nadużycia został 
skazany na najwyższy wymiar kary – 13 października 1945 r. został rozstrzelany. Wobec kilku 
z kolejnych jego następców musiano zastosować środki dyscyplinarne i usunąć ze stanowisk43. 
Bez wątpienia panująca przez dłuższy czas w tarnogórskim PUBP destrukcyjna atmosfera miała 
wpływ na morale podwładnych i prowadzoną przez nich pracę operacyjną. 

Według etatu nr 35/77 z 22 sierpnia 1947 r. dla PUBP w Tarnowskich Górach przewidziano 
63 stanowiska pracownicze. W tej liczbie dla Referatu V przewidziano cztery etaty44. W tym 
czasie był to średni limit etatowy w urzędach powiatowych w województwie śląskim, chociaż 
w niektórych placówkach obsada liczyła nawet siedem osób (np. PUBP Katowice). Na uwagę 
zasługuje natomiast sytuacja w Placówce Urzędu BP działającej w Piekarach Śląskich. Liczbą 
czterech etatów dorównywała Referatowi V PUBP w Tarnowskich Górach. W tym czasie na 
terenie województwa śląskiego w większości Placówek Urzędu BP w gminach limit zamykał 
się zazwyczaj w liczbie dwóch pracowników45. Sytuacja w Piekarach Śląskich wynikała ze stanu 
zaludnienia, ale przypuszczalnie także z faktu usytuowania tutaj głównego ośrodka pątniczego 
diecezji katowickiej i dużego ruchu pielgrzymkowego w okresie letnim46. 

W terenowych strukturach aparatu bezpieczeństwa przewidywano analogiczne zmiany 
organizacyjne i nazewnicze jak w nadrzędnej jednostce wojewódzkiej w Katowicach47. Jak wy-
nika z zachowanej dokumentacji utworzenie w 1953 r. na szczeblu województwa Wydziału XI 
w terenie skutkowało formalnym utworzeniem tylko w Częstochowie Referatu XI na podstawie 
rozkazu 04/Org z 12 stycznia 1953 r. ze stanem trzech etatów48. W pozostałych jednostkach 
częściowe zmiany organizacyjne nastąpiły w znacznie późniejszym czasie. Według zachowanego 
etatu nr 035/361 (zatwierdzonego 21 marca 1952 r. a obowiązującego do 31 III 1955 r.) w PUBP 

1949 – 30 IX 1950), Bonifacy Pendziński (1 X 1950 – 16 IX 1954), Tadeusz Kazielski (1 XI 1954 – 31 III 1955) i Julian 
Szota (1 IV 1955 – 31 XII 1956). Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 71.
43 Zob. szerzej o Michence D. Węgrzyn, Stanisław Wójcik i Karol Michenko. „Ojcowie założyciele” tarnogórskiej bezpieki [w:] 
Aparat władzy a społeczeństwo w Tarnowskich Górach w latach 1945–1989, red. K. Gwóźdź i S. Rosenbaum, Katowice–Tarnow-
skie Góry 2009, s. 36–43; Następca Michenki – Kazimierz Napora został zwolniony z powodu problemów z alkoholem, 
ibidem, s. 44; Bonifacy Pendziński za nadużywanie władzy i demoralizację podwładnych został wydalony z partii i z organów 
bezpieczeństwa, K. Banaś, Kryzys w tarnogórskiej bezpiece – casus Bonifacego Pendzińskiego, ibidem, s. 54 – 62; Natomiast Tadeusz 
Kazielski „nie sprostał zadaniom Kierownika w zdemoralizowanym przez Pędzińskiego urzędzie”, Kazielski Tadeusz, oprac. 
A. Dziuba [w:] Kadry bezpieki 1945–1990…, s. 261 – 262.
44 W obsadzie przewidziano: 1 starszego referenta, 2 referentów, 1 młodszego referenta. AIPN Ka, WUSW Katowice, 
058/169, t. 20, Etat Nr 35/77 Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnowskich Górach, k. 82.
45 Tak było w placówce gminnej w sąsiednim Radzionkowie czy w placówkach UBP w powiecie rybnickim (Godów, Ry-
dułtowy, Świerklany, Wodzisław, Żory), gdzie przydzielono po 2 etaty referentów, natomiast w placówkach podlegających 
Bielsku, Cieszynowi, Gliwicom, Pszczynie liczba referentów wahała się od 2 do 3. AIPN Ka, WUSW Katowice, 058/169, 
t. 20, Etaty organizacyjne jednostek terenowych UB 1947–1952, passim.
46 Piekary Śl. ustrój miejski uzyskały 1 I 1947. M. Przysucha, Przeobrażenia powiatu jako jednostki administracyjnej w latach 
1873–1967 [w:] Tarnowskie Góry. Zarys rozwoju powiatu, oprac. i przedmowa H. Rechowicz, Katowice 1969, s. 300. W grud-
niu 1950 Tarnowskie Góry liczyły 23.115 mieszkańców, a Piekary Śl. – 22.944, ale już w 1965 w Piekarach Śl. mieszkało 
35.580 osób, a w Tarnowskich Górach tylko 31.787 osób. J. Pietrucha, Przemiany ludnościowe po II wojnie światowej [w:] 
Tarnowskie Góry. Zarys rozwoju powiatu…, s. 321.
47 W tym czasie sieć urzędów powiatowych i miejskich w województwie katowickim/stalinogrodzkim ustabilizowała się 
na poziomie kilkunastu placówek, gdyż WUBP w Opolu w roku 1950 przejął dziesięć powiatowych jednostek, natomiast 
w granicach nadzoru katowickiego WUBP znalazł się PUBP w Częstochowie. W latach 1952–1956 utworzono kilka no-
wych urzędów, niektóre zlikwidowano, a niektóre przekształcono w delegatury, zob. W. Dubiański, Rozmieszczenie placówek 
aparatu bezpieczeństwa w woj. śląskim/katowickim…, s. 64–65.
48 AIPN, 1572/2679, Etat nr 05/356 (uzupełnienie), k. 163.
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w Tarnowskich Górach, nastąpiła zmiana kategorii komórki bez zmiany numeracji. Rozkazem 
organizacyjnym nr 0117 z 31 lipca 1953 r. Referat V w tarnogórskim PUBP przekształcono 
w Sekcję V, stan etatowy poszerzono o stanowisko kierownika sekcji i o jeden etat starszego 
referenta, co dało łącznie pięć etatów49. Jednak w tabelach sprawozdawczych kierowanych do 
szefa WUBP w Stalinogrodzie jesienią 1953 r. uwzględniano wykonywanie zadań przynależnych 
Referatowi XI50. 

W 1955 r. w miejsce Wydziału XI utworzono Wydział VI WUdsBP. Analiza etatów powia-
towych i miejskich UdsBP funkcjonujących na terenie województwa stalinogrodzkiego zarówno 
w roku 1955, jak i w 1956 wskazuje, że w tych urzędach terenowych nie wydzielono sekcji/refe-
ratów pionu VI51. Natomiast zadania wobec Kościoła rzymskokatolickiego obejmujące głównie 
duchownych i osoby świeckie na poziomie dekanatów i parafii były w PUdsBP w Tarnowskich 
Górach realizowane, o czym świadczą informacje w sprawozdaniach kwartalnych52. Zachowane 
rozkazy personalne z tego okresu wskazują na duże przetasowania personalne w tarnogórskim 
PUdsBP, co z pewnością związane było z porządkowaniem sytuacji po okresie nieudanego kie-
rowania tą placówką przez Bonifacego Pendzińskiego i Tadeusza Kazielskiego53. 

Ostatnia reorganizacja pionu wyznaniowego w strukturach aparatu bezpieczeństwa i utworze-
nie pionu VI nie przyniosło poprawy wyników pracy operacyjnej na tym polu. Krytyczna ocena 
dotyczyła głównie sekcji I i sekcji III wojewódzkich wydziałów VI i powiatowych urzędów ds. 
bezpieczeństwa publicznego54. Jak wynika z analizy sytuacji operacyjnej na terenie województwa 
stalinogrodzkiego, sprawy wyznaniowe zaniedbywano w tym czasie, pozostawiając realizację 
zadań w gestii WUdsBP. Reakcją na taki stan rzeczy miało być wyznaczenie w każdym PUdsBP 
jednego pracownika do „rozpracowywania kleru”55.

Organizowane w latach 1953–1956 przez wikariuszy kapitulnych piekarskie zgromadzenia 
religijne odbiegały w swym charakterze i przebiegu od wcześniejszych zjazdów stanowych i nie 
przysparzały zbyt dużo pracy wydziałowi XI, ani wydziałowi VI. Natomiast funkcjonariusze 
zajmujący się sprawami wyznaniowymi zdobywali wówczas doświadczenie i doskonalili swoje 
umiejętności w działaniach wobec ośrodka pątniczego na Jasnej Górze.

49 AIPN Ka, WUSW Katowice, 234/8, Etat nr 035/361 PUBP w Tarnowskich Górach, k. 1–2.
50 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie miesięczne za okres od dnia 1 X 1953 do dnia 31 X 1953, 2 XI 
1953, k. 7–8; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od dnia 1 XI 1953 do dnia 30 XI 1953, k. 11. W sprawozdaniach 
tabelach tych ujęto dane dotyczące Referatu XI.
51 AIPN Ka, WUSW Katowice, 058/169, t. 32, Etaty organizacyjne jednostek terenowych PUdsBP oraz MUdsBP podle-
głych WUdsBP w Stalinogrodzie z 1955, passim; AIPN, KdsBP, 1583/662, Etaty – Powiatowe urzędy ds. bezpieczeństwa 
publicznego województwa stalinogrodzkiego (katowickiego), zestawienia liczbowe, passim.
52 M.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie kwartalne na II kwartał 1955, 1 VII 1955, k. 34; ibidem, 
Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 I 1956 do dnia 31 III 1956 PUdsBP w Tarnowskich Górach, 3 IV 1956, k. 86.
53 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 0175/11, t. 2, Rozkazy personalne WUBP 1 IV 1955–30 VI 1955, k. 61, 
95–96, 182, 184.
54 B. Noszczak, Kryzys działalności Departamentu VI KdsBP…, s. 102–103.
55 AIPN, KdsBP, 176, Analiza sytuacji operacyjnej województwa stalinogrodzkiego za rok 1955, k. 170; Ibidem, Sprawozda-
nie kwartalne WUdsBP w Stalinogrodzie za III kwartał 1955, k. 95, kopie dokumentów udostępnione przez A. Dziuroka.
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3.2. Struktury wojewódzkie i terenowe SB 
do spraw wyznaniowych (1956–1989)

Wydarzenia Października 1956 r. wpłynęły także na głęboką reorganizację całego aparatu 
bezpieczeństwa, którą przeprowadzono na podstawie ustawy z 13 listopada 1956 r. O zmia-
nie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 
Na szczeblu centralnym zlikwidowano KdsBP, a aparat bezpieczeństwa nazywany odtąd Służbą 
Bezpieczeństwa został podporządkowany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych56. Zagadnienia 
wyznaniowe do 1962 r. realizowała Grupa V Wydziału III SB w komendach wojewódzkich 
MO, natomiast w latach 1962–1989 zwalczaniem wrogiej działalności Kościołów i związków 
wyznaniowych zajmował się Departament IV MSW, a na poziomie województwa wydziały IV 
SB w KWMO/WUSW. 

3.2.1. Grupa V Wydziału III KW MO i placówki terenowe SB 
(1956–1962)

W strukturach odpowiadających za walkę z religią kolejną zmianę spowodowały przemiany 
polityczne 1956 r. i nowa koncepcja organizacji administracji publicznej. Kompetencje Depar-
tamentu VI KdsBP przejął Wydział V Departamentu III MSW zajmującego się walką z dzia-
łalnością antypaństwową w kraju.

Na szczeblu terenowym jednostki organizacyjne SB znalazły się w strukturach komend wo-
jewódzkich i powiatowych MO. W kierownictwie komend wojewódzkich MO obecność aparatu 
bezpieczeństwa sygnalizował etat zastępcy komendanta ds. bezpieczeństwa (od 1967 r. ds. SB). 
W katowickim kierownictwie Służba Bezpieczeństwa była reprezentowana przez I zastępcę ko-
mendanta wojewódzkiego ds. bezpieczeństwa i zastępcę komendanta wojewódzkiego ds. bezpie-
czeństwa (tzw. II), a w 1957 r. utworzono kolejny etat – tzw. III zastępcy. Dodatkowe stanowisko 
zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. bezpieczeństwa było czytelnym sygnałem rozbudowy 
struktur SB, co w konsekwencji oznaczało zintensyfikowanie działań policji politycznej na tym 
terenie. Na etaty w wydziałach powołano funkcjonariuszy z dniem 27 grudnia 1956 r.57

Problematyka wyznaniowa na poziomie województwa należała do spraw realizowanych przez 
Grupy V Wydziału III KW MO. Pod koniec 1957 r. w Wydziale III KW MO w Katowicach 
utworzono Grupę V a z siedzibą w Częstochowie. Do jej zadań należało operacyjne „zabezpie-
czanie” instytucji kościelnych w Częstochowie (kurii częstochowskiej, Jasnej Góry, Instytutu 
Prymasowskiego). Ta ostatnia zmiana była z pewnością odpowiedzią Służby Bezpieczeństwa na 
wydarzenia na Jasnej Górze związane z realizacją programu Wielkiej Nowenny i przygotowa-
niami do obchodów Milenium58.

Reorganizacja struktur aparatu bezpieczeństwa na szczeblu powiatowym doprowadziła do 
likwidacji PUdsBP i utworzenia przy komendach powiatowych i miejskich referatów ds. bez-

56 Dz. U. 1956, nr 54, poz. 241. 
57 P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1956–1975 [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 22.
58 L. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 61.
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pieczeństwa. Kierowali nimi zastępcy komendantów powiatowych ds. bezpieczeństwa, ale 
merytorycznie były one podporządkowane strukturom bezpieczeństwa w komendach wojewódz-
kich MO. Zmiany organizacyjne w organach bezpieczeństwa w 1956 r. były także związane ze 
znaczną redukcją jednostek i etatów. W konsekwencji liczba referatów ds. bezpieczeństwa była 
niższa aniżeli liczba komend powiatowych, miejskich czy komend miasta i powiatu. To zja-
wisko w sposób szczególny było widoczne w województwie katowickim, gdzie specyficzna 
infrastruktura pozwalała na realizowanie zadań przez jednostki SB z sąsiednich miejscowości. 
W województwie katowickim w okresie dwóch lat (1958–1959) zlikwidowano komórki SB 
w siedmiu placówkach59. 

W Tarnowskich Górach stanowisko zastępcy komendanta ds. bezpieczeństwa 27 grudnia 
1956 r. objął Bolesław Michalik60. Rozkazem organizacyjnym nr 017 z 27 XII 1956 r. dla Refe-
ratu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Tarnowskich Górach zatwierdzono pięć etatów61. Powszech-
na redukcja liczby etatów w strukturach SB wymusiła konieczność nowego podziału zakresu 
obowiązków. Powiat podzielono na rejony przypisane poszczególnym pracownikom, którzy 
odpowiadali za całość pracy operacyjnej prowadzonej na wyznaczonym obszarze. Natomiast 
za pracę na polu wyznaniowym na terenie całego powiatu odpowiadał kpt. Michalik, który był 
zobowiązany do „zwrócenia szczególnej uwagi” na Piekary Śląskich62. Jako zastępca komendanta 
ds. bezpieczeństwa odpowiadał m.in. za zabezpieczenie pielgrzymki kobiet w sierpniu 1958 r.63

Według tzw. systemu zagadnieniowego, który wprowadzono w 1958 r., materiały doku-
mentujące wrogą działalność duchowieństwa i katolików świeckich referaty ds. bezpieczeństwa 
miały gromadzić we wspólnej dla całego powiatu teczce zagadnieniowej. W tarnogórskim 
Referacie ds. Bezpieczeństwa przydział dwóch dodatkowych etatów pozwolił na organizacyjne 
zmiany w II kwartale 1959 r. i pracę w systemie zagadnieniowym64. W sprawach dotyczących 
duchowieństwa i organizacji przykościelnych z kpt. Michalikiem współpracował wówczas por. 
Marian Kubiczek65. Później – do momentu awansu i przejścia w 1967 r. do Wydziału IV KW 
MO w Katowicach, Marian Kubiczek był odpowiedzialny za organizację pracy „po pionie wy-
znaniowym”, w latach 1965–1966 przeciwdziałał wrogiej działalności „reakcyjnej” części kleru 

59 W. Dubiański, Rozmieszczenie placówek aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim/katowickim…, s. 65; P. Piotrowski, 
Służba Bezpieczeństwa w latach 1956–1975…, s. 27.
60 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 73.
61 AIPN Ka, WUSW Katowice, 058/169 t. 41, Etat Nr 033/19 Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Tarnowskich 
Górach, k. 84. Faktycznie kpt. Michalikowi podlegało trzech pracowników operacyjnych: Mieczysław Kuryło – starszy 
oficer operacyjny, Marian Kubiczek – oficer operacyjny i Eugeniusz Niewiadomski – oficer operacyjny.
62 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Projekt organizacyjny podziału pracy grupy ds. bezpieczeństwa przy KP MO 
w Tarnowskich Górach, 28 II 1957, k. 21–22. Wersja ostateczna przydziału zadań była wynikiem korekty, jaką wprowa-
dził do projektu kpt. Witold Korepta w czasie inspekcji 1 III 1957. AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/1, Sprawozdanie 
z przeprowadzonej inspekcji w Jednostce do spraw BP przy KP MO w Tarnowskich Górach, 1 III 1957, k. 72.
63 Operacyjne przedsięwzięcia realizowano we współpracy z KM MO w Bytomiu i KM MO w Katowicach. AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 056/9, Plan zabezpieczenia centralnych uroczystości kościelnych w dniu 14–15 VIII 1958 w Piekarach 
Śląskich, b.p.
64 W praktyce system okazał się nieskuteczny, co doprowadziło w 1962 do eksperymentalnego wprowadzania nowego 
rozwiązania i skupienia pracy operacyjnej na konkretnych parafiach i księżach. Zob. szerzej Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, 
s. 182–187.
65 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie z pracy Referatu ds. Bezpieczeństwa przy KP MO w Tarnowskich 
Górach za okres od dnia 1 VII – 30 IX 1959, k. 359.
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i osób świeckich w siedemnastu parafiach na terenie powiatu tarnogórskiego, w tym w ośrodku 
pątniczym w Piekarach Śląskich. Jego praca była wysoko oceniana przez zwierzchników: tylko 
w okresie dwóch lat 1959–1960 przekazał trzy sprawy prokuraturze, które miały „odbicie 
w wyrokach”, a także złożył jedenaście wniosków do Kolegium karno-administracyjnego PPRN, 
które wskazanym osobom wymierzyły grzywny66.

3.2.2. Wydział IV SB KW MO/WUSW i komórki terenowe 
(1962–1989)

O tym, jak wielką wagę aparat bezpieczeństwa przywiązywał do walki z Kościołem rzym-
skokatolickim w okresie milenijnych przygotowań, mogą świadczyć zmiany wewnątrzresortowe 
przeprowadzone w 1962 r. Za warunek właściwego wypełniania zadań uznano wówczas reor-
ganizację struktur „na odcinku wyznaniowym” ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia 
stanu kadry. W listopadzie 1961 r. problem ten stał się przedmiotem posiedzenia kolegium 
MSW, na którym Stanisław Morawski, wicedyrektor Departamentu III i naczelnik Wydziału V 
Departamentu III, postulował utworzenie odrębnego pionu wyznaniowego i ustalenie nowego 
zakresu jego zadań67. Efektem akceptacji zaproponowanych zmian było zarządzenie ministra 
spraw wewnętrznych nr 062 z 9 czerwca 1962 r. o utworzeniu osobnego Departamentu IV 
MSW, a tym samym powrót do koncepcji samodzielności pionu wyznaniowego. Jak trafna 
okazała się ta regulacja, świadczy fakt, że Departament IV SB MSW i jego terenowe struktury 
funkcjonowały przez dwadzieścia siedem lat, do 31 października 1989 r., chociaż w tym czasie 
z różnych powodów następowały wewnętrzne zmiany organizacyjne oraz modyfikowano zakres 
przydzielanych obowiązków i kompetencji68. 

Na szczeblu wojewódzkim odpowiednikami Departamentu IV MSW były wydziały IV SB 
KW MO, które zostały powołane rozkazem organizacyjnym nr 083 ministra spraw wewnętrz-
nych z 4 lipca 1962 r.69 Specyfika sytuacji wyznaniowej w województwie katowickim znalazła 
odzwierciedlenie w podziale organizacyjnym i kompetencyjnym w Wydziale IV SB KW MO 
w Katowicach. Różnił się on zasadniczo od struktury organizacyjnej Departamentu IV70. Począt-
kowo funkcjonowały w nim cztery grupy operacyjne. Grupa I – zajmowała się sprawami kurii 
katowickiej, kleru diecezjalnego, świeckich stowarzyszeń katolickich i katolików świeckich za-
angażowanych w działania religijne, Grupa II – zakonami męskimi i żeńskimi oraz katolikami 
świeckimi skupionymi wokół nich, Grupa III – klerem i aktywnymi osobami świeckimi innych 

66 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0227/90, Charakterystyka za okres od stycznia 1959 do grudnia 1960, 10 II 1961, k. 60.
67 Szerzej zob. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem…, s. 152–155.
68 Szczególnie odbiegającym od „wyznaniowego” charakteru tego pionu było funkcjonowanie w jego obrębie sektora wiej-
skiego skupionego w trzech nowych Wydziałach: VII, VIII i IX. Od II 1981 r. do XI 1984 zajmowano się w nich operacyjną 
ochroną kompleksu gospodarki żywnościowej i rozpracowywaniem opozycji w środowisku wiejskim. P. Piotrowski, Służba 
Bezpieczeństwa w latach 1975–1990…, s. 27.
69 A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 2…, s. 313. 
70 W Departamencie IV funkcjonowały: Wydział I – zajmował się kierowniczymi ogniwami Kościoła katolickiego, klerem 
diecezjalnym oraz zakonami męskimi i żeńskimi; Wydział II – stowarzyszeniami katolików świeckich, duszpasterstwem 
stanowym i zawodowym; Wydział III – zajmował się innymi związkami wyznaniowymi nierzymskokatolickimi. Wydział 
IV – analityczny powołano w 1963, a Wydział V – do zadań związanych z zakonami w 1971. H. Dominiczak, Organy 
bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem…, s. 393.
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związków wyznaniowych, a Grupa IV – kurią częstochowską, zakonem oo. paulinów na Jasnej 
Górze oraz świeckimi współpracującymi z kurią częstochowską i klasztorem oo. paulinów. Grupa 
IV była kontynuacją Grupy V a istniejącej w Wydziale III KW MO w Katowicach a mającej 
siedzibę w Częstochowie. Stanowiła ona terytorialnie wydzieloną komórkę, której pracę nad-
zorował naczelnik Wydziału IV KW MO w Katowicach. W zakresie jej zadań operacyjnych 
były zagadnienia, którymi na szczeblu Departamentu IV zajmowały się Wydział I i Wydział 
II. W okresie przygotowań do reorganizacji pionu wyznaniowego kierownictwo w Katowicach 
zabiegało o zachowanie komórki w Częstochowie, bowiem na Jasnej Górze – w najważniejszym 
sanktuarium narodowym w Polsce skupiały się główne działania Kościoła związane z Nowenną 
Tysiąclecia i przygotowaniami do obchodów Milenium Chrztu Polski71. 

Zasadniczy trzon obsady personalnej Wydziału IV SB tworzyli funkcjonariusze dotychczas 
zatrudnieni w Grupie V i Grupie V a Wydziału III SB. W większości byli to doświadczeni funk-
cjonariusze z wieloletnim stażem pracy w aparacie bezpieczeństwa. Na stanowisko naczelnika 
Wydziału IV został powołany Lucjan Pikuła, dotychczasowy zastępca naczelnika Wydziału III 
SB i pozostał na nim do przejścia na emeryturę – 31 maja 1977 r. W organach bezpieczeństwa 
pracował od 1945 r., rozpoczynając drogę do awansów od stanowiska wartownika72. Do zadań 
naczelnika Wydziału IV należało nadzorowanie, kontrolowanie i kierowanie całością prac wydzia-
łu, a także udział w ważniejszych przedsięwzięciach operacyjnych i w pracach Komisji ds. Kleru 
przy KW PZPR73. W obsadzie Wydziału IV KW MO w Katowicach w 1962 r. wprowadzono 
dwa etaty zastępców naczelnika, którzy nadzorowali i koordynowali pracę określonych grup 
Wydziału IV, a także ich odpowiedników w jednostkach terenowych74. 

Szczególną postacią w strukturach kierowniczych zajmujących się sprawami wyznaniowymi 
był Edmund Perek. Należał on do „weteranów” wśród funkcjonariuszy katowickiego aparatu 
bezpieczeństwa – pracował w nim prawie czterdzieści dwa lata. W Wydziale IV był zawsze obsa-
dzany na kierowniczych stanowiskach: siedem lat pracował jako kierownik Grupy I Wydziału IV, 
a ponad dwadzieścia lat jako zastępca naczelnika Wydziału IV (1 lipca 1969 – 31 października 
1989). W pracy zawodowej doceniano jego doświadczenie i umiejętności oraz zaangażowanie. 
Tylko brak wyższego wykształcenia stał na drodze do dalszych awansów zawodowych75. Nie 
przeszkadzało to jednak w powierzaniu mu przez kierownictwo katowickiej SB odpowiedzial-
nych i spektakularnych zadań, które między innymi corocznie dotyczyły stanowych pielgrzymek 
piekarskich. 

Od października 1969 r. do momentu kolejnych zmian organizacyjnych w połowie 1975 r. 
funkcję kierownika Grupy I sprawował Zygmunt Jasik, przeniesiony z Grupy II Wydziału IV76. 

71 Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO /WUSW w Katowicach (1962–1989)…, s. 130–131.
72 Pikuła Lucjan, oprac. R. Ciupa [w:] Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 396. 
73 AIPN Ka, WUSW Katowice, 234/22, Zarządzenie wewnętrzne nr 0017/64 I zastępcy komendanta wojewódzkiego 
MO ds. bezpieczeństwa w Katowicach z dnia 1 XII 1964; dokument opublikowany, zob. Ł. Marek, Wydział IV SB KW 
MO /WUSW w Katowicach (1962–1989)…, s. 147–156.
74 Stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału IV do 1975 zajmowali: Zygmunt Nikiel (1962–1969), Władysław Leś 
(1962–1965), Dionizy Girek (1965–1969), Eugeniusz Wojdas (1969–1971), Edmund Perek (1969–1975), Tadeusz Cierpiał 
(1971–1973), Edward Świątkowski (1973–1975). Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 67; Ł. Marek, „Wydział IV SB 
KW MO /WUSW w Katowicach (1962–1989)…, s. 140–145.
75 Ł. Marek, Edmund Perek (1927–1992)…, s. 439–445.
76 Awans Jasika doprowadził do skonfliktowania się z kierownictwem Wydziału IV innego funkcjonariusza – kpt. Jerzego 
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W tym czasie m.in. wnioskował on o wszczęcie spraw obiektowych dotyczących pielgrzymek 
stanowych. Do zadań Grupy I Wydziału IV należało podejmowanie przedsięwzięć w sprawie 
pielgrzymek z racji operacyjnego „zabezpieczania” kurii katowickiej – głównego organizatora 
tych uroczystości. Była to najliczniejsza personalnie grupa Wydziału IV77. 

W 1963 r. w katowickim Wydziale IV SB utworzono Grupę V – analityczno-sprawozdaw-
czą78. Do jej zadań należała analiza wszystkich wpływających do Wydziału IV materiałów opera-
cyjnych, a także opracowywanie meldunków, informacji i sprawozdań, wśród których corocznie 
w maju i w sierpniu stałe miejsce zajmowała dokumentacja dotycząca stanowych zjazdów pie-
karskich. Były one przesyłane do kierownictwa SB na szczeblu wojewódzkim i centralnym oraz 
do wojewódzkich władz partyjnych i WdsW. 

W 1964 r., dwa lata po ogólnopolskiej reorganizacji, podział pracy w katowickim Wydzia-
le IV uznano za właściwy, kadrę za ustabilizowaną i legitymującą się wieloletnim stażem pracy 
w sprawach wyznaniowych79. W zakresie działania Wydziału IV SB katowickiej KW MO wobec 
pielgrzymek odnajdujemy zapis o uczestnictwie „całego kolektywu” w zabezpieczaniu „masowych 
imprez kleru” na Jasnej Górze, w Piekarach Śląskich i w Turzy Śląskiej80. 

Zmiany organizacyjne w 1962 r. i ponowne utworzenie samodzielnego pionu wyznaniowego 
w MSW sankcjonowały w tym względzie również reorganizację na szczeblu powiatowym. Należy 
w tym miejscu przypomnieć, że nie we wszystkich komendach powiatowych i równorzędnych na 
terenie województwa katowickiego funkcjonowały referaty ds. bezpieczeństwa (od 1967 r. refe-
raty ds. SB)81. Również struktura tych referatów zależała od potrzeb i specyfiki danego terenu82. 
Zagadnieniami wyznaniowymi zajmowali się w tych jednostkach wytypowani funkcjonariusze 
operacyjni. Zakres ich zadań odpowiadał zadaniom Wydziału IV SB w KW MO w Katowicach. 
W tarnogórskiej KP MO realizowali je por. Marian Kubiczek i oficer operacyjny Jan Folęga83. 
1 lutego 1963 r. w KP MO w Tarnowskich Górach na stanowisku zastępcy komendanta ds. 

Dudka, który przez kilka miesięcy 1969 pełnił po Edmundzie Perku obowiązki kierownika grupy I. Zob. szerzej Ł. Marek, 
Struktury SB odpowiedzialne za inwigilację kurii katowickiej (1956–1970), „ŚSHT” 2009, nr 42/1, s. 203–204, 207.
77 Początkowo tworzyli ją: kierownik Edmund Perek, czterech starszych oficerów operacyjnych: Józef Cichoń, Jerzy Dudek, 
Jerzy Fickowski, Mieczysław Mosur i dwóch oficerów operacyjnych: Jerzy Birnbach oraz Roman Potocki. Ł. Marek, „Wydział 
IV SB KW MO /WUSW w Katowicach (1962–1989)…, s. 131–132.
78 Ibidem, s. 132–133; Podobnie jak w innych wydziałach wydzielono również stanowisko starszego oficera operacyjnego 
do zadań specjalnych. P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1956–1975…, s. 17. 
79 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/49, t. 2, Sprawozdanie z pracy Wydziału IV KW MO Katowice za rok 1964, k. 362.
80 Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962–1989)…, s. 147.
81 Na mocy zarządzenia MSW nr 068/67 z 23 IV 1967 dotychczasowe referaty ds. bezpieczeństwa w komendach po-
wiatowych MO przemianowano na referaty ds. SB, a zastępców komendantów powiatowych MO ds. bezpieczeństwa na 
I zastępców komendantów powiatowych ds. SB a II zastępców na zastępców. P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 
1956–1975…, s. 28–30.
82 Na przykład stanowisko II zastępcy komendanta odpowiedzialnego za pion bezpieczeństwa na poziomie powiatu istniało 
od 1963 r. w Komendzie Miasta i Powiatu MO w Częstochowie, od 1969 r. w KM MO w Gliwicach, a dopiero od 1972 r. 
w KMiP MO w Będzinie, w KMiP w Bielsku Białej oraz KM MO w Katowicach. Ibidem, s. 30. Jedynie w Częstochowie 
istniała Grupa IV. AIPN Ka, WUSW Katowice, 058/169. t. 42, Etat Nr Kt/KM/SB/020 Referatu ds. Bezpieczeństwa 
KMiP MO Częstochowa.
83 Jan Folęga, urodzony w 1936 w Sporyszu, powiat żywiecki, służbę w SB KP MO w Tarnowskich Górach rozpoczął 
15 II 1960 jako oficer operacyjny, od 1I 1966 starszy oficer operacyjny, od 1 IV 1967 inspektor operacyjny, z dniem 1 VI 
1975 przeniesiony do grupy operacyjnej Bytom na stanowisko starszego inspektora, z dniem 1 IV 1983 przeniesiony do 
KM MO w Tarnowskich Górach na stanowisko st. inspektora grupy IV, zwolniony ze służby z dniem 15 IV 1990. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 0231/645, Przebieg służby, k. 39–40.
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bezpieczeństwa Bolesława Michalika zastąpił Zenon Drębkowski84. Po ponad siedmiu latach 
Drębkowski zrezygnował z pełnienia tej funkcji, a 16 kwietnia 1970 r. jego miejsce zajął Zbi-
gniew Chmielewski85. Nowy zastępca komendanta ds. SB zagadnienia wyznaniowe zaliczał do 
grupy dominujących w pracy operacyjnej na terenie powiatu tarnogórskiego. W opinii służbowej 
Chmielewskiego zwrócono uwagę na dobre rezultaty, jakie osiągnął w krótkim czasie kierowania 
placówką, m.in. na pozyskiwane źródła i wartościowe informacje „po pionie Wydziału IV”86. 
Na szczeblu powiatu koordynatorem pracy dotyczącej zagadnień wyznaniowych był wówczas 
porucznik Jan Folęga. Również on w ocenie przełożonych wywiązywał się z niej bardzo dobrze; 
posiadał umiejętności organizacyjne i dobre rozpoznanie operacyjne we wszystkich parafiach 
istniejących na tym terenie i w ośrodku pątniczym w Piekarach Śląskich87. 

Kolejne zmiany w strukturach aparatu bezpieczeństwa zostały spowodowane zmianami admi-
nistracyjnymi w PRL. Na mocy ustawy z 28 maja 1975 r. wprowadzono dwustopniowy podział 
administracji terenowej: jego istotą była likwidacja powiatów przy jednoczesnym zwiększeniu 
do 49 liczby województw88. W nowej sytuacji aparat bezpieczeństwa miał funkcjonować na 
poziomie ministerstwa i województwa. 

Na obszarze dotychczasowego województwa katowickiego zmiany skutkowały utworzeniem 
nowych jednostek administracyjnych: obok województwa katowickiego w zmienionych granicach 
powstały: województwo częstochowskie i województwo bielskie. W Bielsku Białej i Częstocho-
wie, w miejsce dotychczas funkcjonujących KMiP MO z działającymi przy nich referatami ds. 
SB, powołano komendy wojewódzkie MO. Posiadały one komórki SB na poziomie wydziałów. 
Wydziały IV SB KW MO w Bielsku Białej i Częstochowie przejęły zadania dotyczące Kościołów 
i związków wyznaniowych na przekazanym im obszarze przynależącym do momentu reformy 
do województwa katowickiego. Po tej reorganizacji terytorialnej sytuacja na polu wyznanio-
wym w województwie katowickim wróciła do tej sprzed 1950 r.: ponownie znajdowała się tutaj 
jedna kuria Kościoła rzymskokatolickiego w Katowicach, a Piekary Śląskie były największym 
ośrodkiem pątniczym. 

Wydziałem IV SB KW MO w Katowicach od 1 czerwca 1977 r. kierował Jerzy Birnbach. 
W momencie obejmowania stanowiska liczył sobie 39 lat i legitymował się stażem dwudziestu 
lat pracy w aparacie bezpieczeństwa. Funkcję naczelnika Wydziału IV pełnił do 31 lipca 1983 r., 
by następnie awansować na stanowisko zastępcy szefa WUSW ds. SB w Katowicach. Jego 
miejsce w Wydziale IV zajął Waldemar Wiechno, który pozostał na stanowisku naczelnika do 
31 października 1989 r. 89

84 Drębkowski Zenon, oprac. K. Banaś [w:] Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 181.
85 Chmielewski Zbigniew, oprac. M. Niedurny, ibidem, s. 153.
86 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0229/400, Opinia służbowa I zastępcy komendanta ds. SB KPMO w Tarnowskich Górach 
za okres 1971–1973, 23 VII 1974, k. 80.
87 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0231/645, Opinia inspektora Referatu SB KP MO w Tarnowskich Górach – por. Jana 
Folęgi, 29 VI 1971, k. 62. 
88 Dz. U 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa o dwustopniowym podziale administracji państwa oraz o zmianie ustawy o radach 
narodowych. 
89 Przebieg służby zob. Birnbach Jerzy, oprac. Ł. Marek [w:] Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 133. Wiechno Waldemar, oprac. 
R. Mozgol, ibidem, s. 500.
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W katowickim wydziale IV powołano cztery sekcje i siedem operacyjnych grup tereno-
wych. Podobnie jak przy wcześniejszym podziale Wydziału IV na grupy, teraz sekcjom zostały 
przydzielone działania operacyjne wobec określonych środowisk Kościoła katolickiego i innych 
związków religijnych. Sekcja I zajmowała się kurią katowicką i jej agendami oraz klerem diece-
zjalnym; Sekcja II – zakonami, niekatolickimi związkami wyznaniowymi, aktywem świeckim 
i stowarzyszeniami katolickimi; Sekcja I a – klerem diecezjalnym z terenu Katowic i Siemianowic 
Śląskich; a Sekcja IV – analizą materiałów i sprawozdawczością90. W latach 1975–1980 nastę-
pował systematyczny wzrost stanu etatów w Wydziale IV KW MO w Katowicach; z 45 etatów 
w 1975 r. wzrósł do 66 stanowisk w 1980 r.91 Prawdopodobnie w 1980 r. powstała Sekcja V 
zajmująca się zakonami (wydzielona z Sekcji II), a przede wszystkim utworzono Sekcję VI do 
tzw. zadań specjalnych i dezintegracyjnych wobec środowisk katolickich92. Działania takie były 
prowadzone również wobec piekarskich zgromadzeń stanowych.

Likwidacja powiatów spowodowała rozwiązanie komend powiatowych MO wraz z działają-
cymi przy nich referatami ds. SB. Ich zadania miały w terenie realizować nowo utworzone tzw. 
terenowe grupy operacyjne SB. Podlegały one organizacyjnie kierownictwu danego wydziału 
SB w KW MO, ale posiadały swoje siedziby najczęściej w obiektach komend miejskich MO. 
W katowickim Wydziale IV SB powołano siedem grup operacyjnych: w Gliwicach, Bytomiu, 
Chorzowie, Rybniku, Będzinie, Chrzanowie i w Tychach. Rejony ich działania nie pokrywały się 
z terenem podlegającym dotychczas referatom ds. SB. Natomiast realizowano w nich wszystkie 
kategorie spraw operacyjnych. W terenowych grupach operacyjnych Wydziału IV we wrześniu 
1975 r. obsadzonych było 26 stanowisk93. Operacyjną Grupę SB w Bytomiu, na terenie działania 
której znajdowało się sanktuarium w Piekarach Śląskich, tworzyli w tym czasie: kierownik – por. 
Stanisław Rutkowski, kpt. Jan Folęga, por. Antoni Ciesielski i kpr. Antoni Pomykała94. 

Wydarzenia społeczno-polityczne z lat 1980–1982, a szczególnie powstanie NSZZ „Solidar-
ność”, nasilenie się masowej działalności opozycyjnej, a następnie wprowadzenie stanu wojennego 
ujawniły kierownictwu MSW niedoskonałość operacyjnego systemu zabezpieczenia i kontroli 

90 Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962–1989)…, s. 134.
91 Stan etatowy Wydziału IV KWMO w Katowicach kształtował się następująco: 1975 – 45, 1976 – 50, 1977 – 53, 
1978 – 58, 1979 – 61, 1980 – 66, 1981 – 100. Znaczny wzrost etatów w 1981 we wszystkich wydziałach IV KW MO 
nastąpił w związku z reorganizacją i poszerzeniem zakresu zadań. P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 
1975–1990…, s. 77 (tabela).
92 Działaniami specjalnymi wobec Kościoła katolickiego od 1973 r. w Departamencie IV MSW zajmowała się Specjalna 
Grupa „D” później przekształcona w Wydział VI. Brak precyzyjnych informacji na temat genezy analogicznych działań 
w KW MO w Katowicach i momentu powstania Sekcji VI, która zajmowała się również katolickimi środowiskami młodzieży 
z Duszpasterstwa Akademickiego i ruchu oazowego. Zob. szerzej M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji poświęconym Samodziel-
nej Grupie „D” w MSW, „Biuletyn IPN” 2003, nr 1, s. 29–30; ibidem, Informacja o działalności komórek „D” pionu IV byłej 
Służby Bezpieczeństwa, s. 42–43; Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962–1989)…, s. 136–137.
93 Grupie I podlegał rejon byłego powiatu gliwickiego, miasta Gliwice i Zabrze, (obsada – 3 osoby), Grupie II – rejon 
byłego powiatu tarnogórskiego, miasta Bytom, Tarnowskie Góry i Piekary Śląskie, (obsada – 4 osoby), Grupie III: rejon 
miast Chorzów, Ruda Śl., Świętochłowice, (obsada – 3 osoby), Grupie IV: rejon byłych powiatów wodzisławskiego, rybni-
ckiego, raciborskiego, oraz miast: Rybnik, Jastrzębie, Knurów, Wodzisław Śl., Racibórz, (obsada – 5 osób), Grupie V: rejon 
byłych powiatów; będzińskiego, olkuskiego, zawierciańskiego oraz miasta: Będzin, Zawiercie, Olkusz, Sosnowiec, Dąbrowa 
Górnicza i Czeladź, (obsada – 5 osób), Grupie VI: rejon byłych powiatów: chrzanowskiego, jaworznickiego oraz miast: 
Chrzanów, Jaworzno (obsada – 3 osoby) i Grupie VII: rejon byłych powiatów tyskiego, i pszczyńskiego oraz miast Tych, 
Pszczyny i Mysłowic (obsada – 3 osoby). Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962–1989)…, s. 134.
94 Ibidem, s. 135.
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terenu przez SB opartego głównie na komendach wojewódzkich. Na mocy zarządzenia ministra 
spraw wewnętrznych nr 6/83 z 23 stycznia 1983 r. przyjęto koncepcję rejonowego podziału 
województw i powołania w nich komend rejonowych. Od marca 1983 r. działały przy nich 
struktury SB kierowane przez zastępców komendantów ds. SB95. 

Na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego nr 0100/Org. Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 14 marca 1983 r. komendant wojewódzki MO w Katowicach96 rozkazem organizacyjnym 
nr 06/KA/83 z dnia 23 marca 1983 r. polecił wprowadzić i zorganizować Służbę Bezpieczeństwa 
z dniem 1 kwietnia 1983 r. w 24 jednostkach MO w województwie katowickim97. Rozkaz ten do-
tyczył m.in. komendy MO w Tarnowskich Górach ze stanem 22 stanowisk zgodnie z etatem SB 
nr KA/Mr/077/82 oraz Komendy Miejskiej MO w Piekarach Śląskich ze stanem trzynastu stano-
wisk zgodnie z etatem SB nr KA/M/048/81. Powołanie po raz pierwszy w KM MO w Piekarach 
Śląskich struktur SB stanowiło istotną zmianę w stosunku do okresu sprzed 1975 r., ponieważ 
potwierdzało likwidację zależności powiatowej od jednostki w Tarnowskich Górach. W latach 
1982–1983 ppor. Józef Horski pracował w Wydziale IV na wakacie starszego inspektora grupy 
operacyjnej Piekary Śląskie98. Funkcjonariuszem Grupy IV SB w MUSW w Piekarach Śląskich 
od lutego 1984 r. aż do reorganizacji w 1989 r. był Józef Michalski99. Zwierzchnicy doceniali 
jego zalety w pracy „po pionie wydziału IV”, a w odniesieniu do piekarskich zjazdów stanowych 
uważali, że „W trakcie zabezpieczania corocznych pielgrzymek do sanktuarium piekarskiego 
wykazuje duże zdolności organizatorskie i przedsiębiorczość”100. 

Na mocy ustawy z 14 lipca 1983 r. od 1 sierpnia 1983 r. uległy zmianie nazwy jednostek 
terenowych MSW. Komendy milicji zostały przemianowane na urzędy spraw wewnętrznych; 
odpowiednio na wojewódzkie (WUSW), rejonowe (RUSW), miejskie (MUSW) i dzielnicowe 
(DUSW). Zmieniono również nazewnictwo stanowisk kierowniczych na szefów i zastępców 
szefów ds. SB101.

95 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990…, s. 253–254.
96 W zastępstwie rozkaz podpisał zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach płk Z. Baranowski.
97 SB zorganizowano w: Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Chrzanowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Jastrzębiu Zdroju, 
Jaworznie, Katowicach, Mysłowicach, Olkuszu, Piekarach Śl., Pszczynie, Rybniku, Raciborzu, Rudzie Śl., Sosnowcu, Świę-
tochłowicach, Tarnowskich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu i Żorach. Tym samym rozkazem 
organizacyjnym z 1 kwietnia 1983 r. m.in. z Wydziału IV SB w KW MO w Katowicach (etat nr KA/W/02/81) wyłączono 
10 stanowisk oraz grupy operacyjne w pełnych stanach etatowych. Z Wydziału IV SB KW MO wyłączono następujące etaty: 
2 zastępców naczelnika, 1 kierownika Sekcji, 1 starszego inspektora, 1 inspektora, 4 młodszych inspektorów i 1 maszynistki. 
Ogółem z grup operacyjnych wyłączono 53 stanowiska w Będzinie, Bytomiu, Rybniku, Gliwicach, Chrzanowie, Tychach, 
Pyskowicach, Raciborzu, Pszczynie, Tarnowskich Górach, Olkuszu, Zawierciu, Knurowie, Toszku, Wodzisławiu Śląskim, 
Zebrzydowicach, Czechowicach Dziedzicach, Piekarach Śl., Stolarzowicach, Wolbromiu i Chorzowie. (Ta znacząca liczba 
21 grup operacyjnych Wydziału IV działających przy KM MO wynikała z organizacyjnej rozbudowy w 1981 r.). AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 362/25, Rozkaz organizacyjny Nr 06/KA/83, k. 1–5.
98 AIPN Ka, Karta ewidencyjna funkcjonariusza Horski Józef s. Romana; AIPN Ka, WUSW Katowice, 353/5, t. 1, 
Zbiór rozkazów personalnych KW MO Katowice za rok1983 dotyczącej funkcjonariuszy w części dotyczącej SB, k. 87.
99 AIPN Ka, WUSW Katowice, 353/6, t. 3, Rozkaz personalny nr 01790/84 z 17 X 1984, k. 10. Michalski Józef – 13 X 
1981 przyjęty do odbycia zastępczej służby wojskowej do ZOMO, od 17 II 1984 inspektor Grupy IV SB na w/e starszego 
inspektora Grupy IV w MUSW w Piekarach Śl., od 14 III 1988 starszy inspektor Grupy IV SB MUSW Piekary Śl., od 2 
XII 1989 starszy inspektor Referatu SB w MUSW w Piekarach Śl. AIPN Ka, WUSW Katowice, 381/55, Przebieg służby 
(wyciąg), k. 1–2.
100 AIPN Ka, WUSW Katowice, 381/55, Opinia służbowa za okres od 4 XII 1987 do 18 II 1988, k. 15.
101 Dz. U. 1983, nr 38, poz. 172, art. 5.
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Od 1 maja 1983 r. w KM MO w Tarnowskich Górach, a później w RUSW funkcję zastępcy 
komendanta/szefa ds. SB pełnił mjr Jerzy Wach, dotychczasowy zastępca naczelnika Wydzia-
łu IV KW MO w Katowicach102. Na stanowisko starszego inspektora Grupy IV do jednostki 
w Tarnowskich Górach wrócił Jan Folęga. W kolejnych latach był m.in. oddelegowywany do 
zadań operacyjnych związanych z pielgrzymkami stanowymi103. W SB RUSW w Tarnowskich 
Górach pracował do 15 kwietnia 1990 r., do momentu zwolnienia ze służby (na własną prośbę). 
Jan Folęga przepracował trzydzieści lat w organach bezpieczeństwa, z czego większość w jed-
nostce w Tarnowskich Górach. Wśród funkcjonariuszy pionu „wyznaniowego” zajmujących się 
piekarskim sanktuarium należał do „weteranów”. 

Funkcję zastępcy komendanta /szefa ds. SB w KM MO/MUSW w Piekarach Śląskich w latach 
1983–1989 pełniło aż czterech funkcjonariuszy. Byli to kolejno: mjr Henryk Wróbel (1 maja 
1983 – 15 października 1985), por. Jerzy Kopczyński (16 października 1985 – 15 listopada 
1987), kpt. Andrzej Denkowski (16 listopada 1987 – 31 maja 1989) oraz kpt. Leszek Sybirski 
(1 czerwca 1989 – 5 maja 1990)104. Byli oni zobligowani m.in. do przeprowadzenia oficjalnych 
rozmów z ks. Władysławem Studentem i zobowiązania go do zapewnienia religijnego charak-
teru pielgrzymki, a także niedopuszczenia do zakłócania ładu i porządku publicznego w czasie 
uroczystości105. 

W tym czasie zadanie kontroli przebiegu uroczystości stanowych na terenie sanktuarium 
piekarskiego spoczywało głównie na funkcjonariuszach WUSW w Katowicach i MUSW w Pie-
karach Śląskich106. W działania poprzedzające uroczystości i po ich zakończeniu zaangażowane 
były jednostki terenowe z województwa katowickiego oraz tych regionów, z których przybywali 
pątnicy. Na przykład corocznie o rozpoznanie przygotowań do pielgrzymki zwracano się do na-
czelnika Wydziału IV SB KW MO/WUSW w Bielsku Białej, z którego to terenu należącego do 
diecezji katowickiej tradycyjnie do Piekar zmierzali pątnicy, a w latach osiemdziesiątych także 
grupy opozycjonistów107. 

Z dniem 1 listopada 1989 r. wśród zlikwidowanych wydziałów operacyjnych w WUSW 
w Katowicach znalazł się również Wydział IV „w pełnym stanie etatowym dwudziestu dziewięciu 
stanowisk”, którego kadry częściowo włączono do nowo utworzonego Wydziału Studiów i Analiz 

102 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 145; Wach Jerzy, oprac. Ł. Marek [w:] Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 493.
103 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Załącznik nr 1, 25 V 1983, k. 28.
104 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 3, s. 144.
105 W r. 1983 za przeprowadzenie oficjalnej rozmowy z ks. Studentem był odpowiedzialny zastępca komendanta rejonowego 
ds. SB mjr Henryk Wróbel. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczy-
stości kościelnych w Piekarach Śląskich w dniu 29 VI 1983 r., cz. III, k. 20, a w 1986 r. por. Jerzy Kopczyński, zastępca 
szefa MUSW ds. SB. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości 
kościelnych w Piekarach Śląskich w dniu 25 V 1986 r., k. 17.
106 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 42, Informacja nr 0101/84 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Piekar Śl. w dniu 28 V 1984, 28 V 1984, b.p., dokument nr 295.
107 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Szyfrogram ppłk. Jerzego Birnbacha do naczelnikaWydziału IV KW MO 
w Bielsku Białej i zastępców komendanta rejonowego MO ds. SB w Pszczynie, Jaworznie, Katowicach, Będzinie, Sosnowcu, 
Dąbrowie Górniczej, Tarnowskich Górach, Jastrzębiu, Wodzisławiu, Tychach, Żorach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Święto-
chłowicach, Mysłowicach, Rybniku, Gliwicach, Bytomiu, Chorzowie, Zawierciu, Piekarach Śląskich, Olkuszu, Chrzanowie, 
Raciborzu, 11 V 1983, cz. IV, k. 75. Przed pielgrzymką kobiet mjr Perek identyczny szyfrogram skierował do tych samych 
miejsc z pominięciem Chrzanowa. Ibidem, Szyfrogram mjr. Edmunda Perka, 8 VIII 1983, cz. IV, k. 138; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/256, Szyfrogram nr 3713 z 25 IV 1986, k. 4.
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SB. W RUSW i MUSW pozostawiono odpowiednik Wydziału II WUSW (grupa, referat) oraz 
Wydziału Paszportów, a funkcjonariuszy pozostałych wydziałów operacyjnych skumulowano 
w jednej komórce (referat, sekcja, wydział). Realizowała ona zadania wszystkich pionów ope-
racyjnych SB. W MUSW w Piekarach Śląskich powstał pięcioosobowy Referat SB, a w RUSW 
w Tarnowskich Górach utworzono trzynastoosobową Sekcję SB108.

Przedstawione powyżej reorganizacje lokalnych struktur odpowiedzialnych za działania na 
polu wyznaniowym wpisywały się w ogólny nurt zmian strukturalnych i kompetencji aparatu 
bezpieczeństwa, które wynikały z nowych podziałów administracyjnych kraju, ale także zostały 
wymuszone sytuacją społeczno-polityczną w Polsce. Zmiany organizacyjne, jakie w strukturach 
SB nastąpiły na przełomie lat 1989/1990, ostatecznie nie uchroniły jej przed likwidacją109. Wśród 
pakietu ustaw, jakie sejm przyjął 6 kwietnia 1990 r., znalazła się również ustawa o Urzędzie 
Ochrony Państwa (UOP), w której moment jego utworzenia był uznany za chwilę rozwiązania 
SB110. Ustawa ta weszła w życie miesiąc później – 6 maja 1990 r. Wówczas minister spraw we-
wnętrznych zarządzeniem nr 043/90 z 10 maja 1990 r. nakazał zaprzestanie działalności SB111. 
Tym samym majowa pielgrzymka mężczyzn w 1990 r. zgodnie z prawem nie podlegała już 
specjalnemu nadzorowi ze strony Służby Bezpieczeństwa. Zakończył się okres prawie czterech 
dekad prowadzenia różnorodnych – tajnych i jawnych działań organów bezpieczeństwa wobec 
stanowych pielgrzymek piekarskich. 

3.3. Inne wydziały UB/SB uczestniczące w działaniach 
wobec pielgrzymek piekarskich

W historii piekarskich pielgrzymek stanowych z lat 1947–1989 występowały problemy, 
które wychodziły poza zagadnienia religijne, a więc poza kompetencje pionu wyznaniowego 
SB. Dlatego sprawna i pełna realizacja rozległych i wielopłaszczyznowych zadań dotyczących 
piekarskich zjazdów obligowała do współdziałania różne wydziały i komórki UB/SB. Zbyt ob-
szerna, aby roztrząsać ją w tym miejscu, jest kwestia ich struktur i zachodzących w nich zmian. 
Dla przybliżenia zagadnienia i ułatwienia lektury pracy zostaną jedynie zasygnalizowane ich 
kompetencje wykorzystywane w działaniach wobec zgromadzeń stanowych.

108 AIPN Ka, WUSW Katowice, 362/31, Rozkaz organizacyjny szefa WUSW w Katowicach 038/KA/89 z 24 XI 1989, 
k. 22–28. Wydziały SB utworzono w 8, sekcje w 13, a referaty w 4 USW województwa katowickiego. P. Piotrowski, Służba 
Bezpieczeństwa w latach 1975–1990…, s. 54. MUSW w Piekarach Śląskich we wrześniu 1989 r. wpisał się w ogólnopolską 
genezę przemian strukturalnych resortu spraw wewnętrznych. W „Gazecie Wyborczej” z 13 września t. r. ukazał się list 54. 
funkcjonariuszy milicji z piekarskiego MUSW skierowany do premiera Tadeusza Mazowieckiego. Postulowali oni oddzie-
lenie MO od SB, odpolitycznienie milicji (wszyscy złożyli legitymacje partyjne), a także podniesienie płac. Poparcie, jakie 
ta inicjatywa zyskała wśród MO w innych miastach, ostatecznie doprowadziło do utworzenia w styczniu 1990 r. Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ Funkcjonariuszy MO. Do kierowania komisją powołano kpt. Romana Hulę, zastępcę szefa RUSW 
w Piekarach Śląskich. P. Piotrowski, Przemiany w MSW w latach 1989–1990…, s. 50.
109 Szerzej zob. ibidem, s. 45–52; idem, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990…, s. 51–107; idem, Służba Bez-
pieczeństwa w latach 1975–1990…, s. 9–60.
110 Dz. U. 1990, nr 30, poz. 180, art. 129. 
111 Spod tej decyzji wyjęte były operacje wywiadowcze i kontrwywiadowcze istotne dla bezpieczeństwa państwa oraz zwią-
zane z podejrzeniem o szpiegostwo lub zamach terrorystyczny. P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990…, 
s. 20.
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W rozpoznaniu przygotowań do pielgrzymek, a także w „zabezpieczeniu” operacyjnym 
uroczystości ważką rolę pełniły działania tzw. pionów pomocniczych, czyli służb zajmujących się 
techniką operacyjną (Wydział „T”), obserwacją i wywiadami – ustaleniami (Wydział „B”) oraz 
perlustracją, czyli kontrolą korespondencji (Wydział „W”). 

Wydział „T” specjalizował się w instalacji oraz eksploatacji środków techniki operacyjnej: 
urządzeń do podsłuchu i podglądu: podsłuchu telefonicznego (PT), podsłuchu pokojowego 
(PP), podglądu fotograficznego (PF), podglądu dokumentowanego fotograficznie (PDF), a także 
prowadził tajne przeszukania (TP). Funkcjonariusze Wydziału „T” opracowywali odpowiednią 
dokumentację do celów operacyjnych112. 

Tajna lub jawna obserwacja miejsc lub osób, organizacja i eksploatacja zakrytych punktów 
obserwacyjnych (ZPO), stałych punktów sygnalizacyjnych (SPS), lokali kontaktowych (LK), 
zabezpieczanie operacyjne hoteli, ustalanie tożsamości wskazanych osób, identyfikacja grup piel-
grzymkowych, sporządzanie wykazów numerów rejestracyjnych samochodów – to najważniejsze 
zadania, które należały do Wydziału „B”. Do ich realizacji funkcjonariusze służby obserwacyjnej 
wykorzystywali także środki techniki operacyjnej: aparaty podsłuchowe, aparaty fotograficzne 
czy kamery filmowe113. Systematyczna i różnorodna obserwacja grup pielgrzymkowych, uro-
czystości oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa stanowiły podstawę zadań pracowników 
Wydziału „B”. 

Zadania Wydziału „W” polegały na kontroli korespondencji, przesyłek pocztowych oraz 
paczek adresowanych do osób znajdujących się w zainteresowaniu aparatu bezpieczeństwa lub 
wybieranych losowo114. Ich praca była szczególnie ważna zwłaszcza w okresie poznawania przez 
aparat bezpieczeństwa przygotowań strony kościelnej do pielgrzymek.

W stanie gotowości do działania w czasie uroczystości pielgrzymkowych a także po ich zakoń-
czeniu byli pracownicy Wydziału Śledczego115. Do ich zadań należało wykonywanie czynności 
dochodzeniowych lub operacyjno-śledczych w razie zgłoszenia przez wydziały operacyjne nie-
przewidzianych zajść czy zdarzeń zakłócających bezpieczeństwo i porządek publiczny. Korzystając 
z materiałów dostarczonych przez inne wydziały, a także prowadząc własne działania oficerowie 
śledczy zbierali materiał procesowy i decydowali o skierowaniu sprawy do prokuratury, wskazując 
tym samym na konieczność wyciągnięcia konsekwencji prawnych. 

112 Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 15, 50, 55, 135, 170; zob. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 
1944–1990…, s. 242; P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990…, s. 32; Instrukcje pracy pionów pomocniczych 
Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945–1989), wybór, wstęp i oprac. M. Komaniecka, Kraków 2010, s. 35–50, 
247–404; R. Ciupa, M. Komaniecka, Szpiegowski arsenał bezpieki…, s. 10–11, 115–161.
113 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/5, Instrukcja nr 055/55 o zakresie działania Wydziałów „B” i formach udzielania po-
mocy jednostkom operacyjnym, k. 240–243; Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 49–50, 54; H. Dominiczak, 
Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990…, s. 22; P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990…, s. 33; Instrukcje 
pracy pionów pomocniczych…, s. 21–35, 73–212; R. Ciupa, M. Komaniecka, Szpiegowski arsenał bezpieki…, s. 8–9, 15–113.
114 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/5, Zarządzenie nr 02/56 oraz Instrukcja o zasadach korzystania w celach ope-
racyjnych z pracy „W”, k. 283–291; Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 55, 124–125, 171, 216–217, 
265–267; Zob. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990…, s. 51; P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 
1975–1990…, s. 35–36; Instrukcje pracy pionów pomocniczych…, s. 50–63, 443–544; R. Ciupa, M. Komaniecka, Szpiegowski 
arsenał bezpieki…, s. 11–13, 179–195.
115 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990…, s. 58–63; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 40–41; 
Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 49, 76, 87.
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Stała obecność w Piekarach od lat siedemdziesiątych gości zagranicznych wymagała zaanga-
żowania do współpracy odpowiednich służb. Na poziomie województwa zadania nadzorowania 
pobytu zagranicznych gości wyznaczano funkcjonariuszom Wydziału II (kontrwywiad), Wydziału 
Paszportów116, Wydziału Kontroli Ruchu Granicznego, służbom mundurowym spoza aparatu bez-
pieczeństwa117, a także pracownikom jednostek terenowych SB (w okresie ich funkcjonowania)118. 

Obok Wydziału IV strategiczne zadania wobec pielgrzymek piekarskich realizował Wy-
dział III zajmujący się zwalczaniem działalności antypaństwowej119. W związku z coraz liczniej-
szymi przypadkami niepokojów społecznych następowała rozbudowa organizacyjna i etatowa 
Wydziału III widoczna w powoływaniu na jego bazie nowych wydziałów. W czerwcu 1975 r. 
w KW MO w Katowicach powstał Wydział III A do spraw ochrony gospodarki narodowej. W li-
stopadzie 1981 r. Departament III A MSW został przemianowany na Departament V MSW120, 
co pociągnęło za sobą zmiany w strukturach SB KW MO w Katowicach, gdzie rozpoczął swoje 
funkcjonowanie Wydział V. W lutym 1982 r. z Wydziału V KW MO w Katowicach wydzielono 
wydziały V-1 i V-2, które także były angażowane do wycinkowych działań wobec pielgrzymek. 
Powołany w KW MO w Katowicach w lipcu 1982 r. do kontroli operacyjnej środowisk nauko-
wych Wydział III-1 inwigilował w województwie ośrodki akademickie w Katowicach, Gliwicach, 
Będzinie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Zabrzu121. Ponieważ pielgrzymki piekarskie 
od drugiej połowy lat siedemdziesiątych stawały się „publiczną amboną” dla spraw robotniczych 
i pracowniczych o charakterze ponadregionalnym, a także poszerzał się skład społeczny tych 
zgromadzeń o grupy podlegające kontroli przez wymienione powyżej wydziały SB (działacze 
opozycji demokratycznej, środowiska akademickie), coraz większa grupa pracujących w nich 
funkcjonariuszy była obligowana do podjęcia przedpielgrzymkowego przeciwdziałania a także 
nadzorowania przebiegu uroczystości.

116 W lipcu 1964 wydziały paszportów zostały przeniesione z pionu MO do SB. W kwietniu 1967 wraz z zakresem obo-
wiązków zmieniono nazwę na wydział paszportów i dowodów osobistych, by w styczniu 1975 powrócić do poprzedniej 
nazwy, P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1956–1975…, s. 25.
117 Wydziały kontroli ruchu granicznego powstały po podporządkowaniu WOP Ministerstwu Obrony Narodowej w listo-
padzie 1965. Kiedy od 1972 WOP ponownie podlegały MSW, wydziały kontroli ruchu granicznego zostały zlikwidowane. 
Ich zadania przejęły WOP (jako formacja wojskowa) oraz wydziały paszportów i dowodów osobistych, P. Piotrowski, Służba 
Bezpieczeństwa w latach 1956–1975…, s. 25–26. 
118 Na przykład w 1983 operacyjnie gości zagranicznych zabezpieczał Wydział II i Wydział Paszportów, za wykonanie 
zadania odpowiedzialni byli naczelnicy, AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia 
uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 29.05.1983, k. 22.
119 P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990…, s. 43–44. Między innymi do ich zadań należało zabezpiecze-
nie znanych działaczy antysocjalistycznych i ich rodzin, zorganizowanie wzmocnionej penetracji dworców kolejowych i PKS 
w celu przeciwdziałania zamiarom elementów antysocjalistycznych, opracowanie planu działań dla grupy penetracyjnej 
w Piekarach Śl. Wydział IV we współpracy z Wydziałem III miały zabezpieczyć miejsce głodówki oraz kontrolę operacyjną 
uczestników „Soboru Młodych” i przebieg tej imprezy. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, k. 7; W 1979 i w 1980 w pla-
nach zabezpieczenia pielgrzymki majowej odnotowano szczegółowo zadania dla Wydziałów III i III A, rok później podobnie. 
120 P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990…, s. 26.
121 Ibidem, s. 45; A. Dziuba, M. Mrzyk, Wydział III-1 KW MO/WUSW Katowice i jego funkcjonariusze [w:] Myśl na uwięzi. 
Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa katowickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku. Studia i szkice, red. A. Dziuba i M. Sikora, Katowice 2010, s. 17–72. Na przykład w 1983 zastępca 
naczelnika Wydziału III-1 por. Wiesław Fotek po pielgrzymce przekazał naczelnikowi Wydziału IV informacje dotyczące 
pielgrzymki a szczególnie działaczy CODA (Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego) będące wynikiem obser-
wacji Duszpasterstwa Akademickiego i Duszpasterstwa Harcerskiego. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacje 
zastępcy naczelnika Wydziału III-1, 27 V 1986, k. 198–201.
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Zmiany w administracji państwowej w 1975 r. i utworzenie 49 województw przy jednoczes-
nym zachowaniu dotychczasowego podziału administracyjnego w Kościele katolickim wymusiło 
w sprawach pielgrzymek piekarskich współpracę Katowic z nowo powstałymi Wydziałami IV 
KW MO w Bielsku Białej i Częstochowie, a także kontynuację współpracy z funkcjonariuszami 
jednostki wojewódzkiej SB w Opolu. Natomiast coraz liczniejsza od drugiej połowy lat siedem-
dziesiątych obecność w Piekarach Śląskich mieszkańców innych regionów kraju obligowała SB 
KW MO w Katowicach do rozszerzenia współpracy z jednostkami wojewódzkimi w różnych 
częściach kraju (np. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie).

W latach osiemdziesiątych wśród służb porządkowo-operacyjnych wyróżniała się specjalna 
formacja pod dowództwem Edmunda Perka, zastępcy naczelnika Wydziału IV SB KW MO 
w Katowicach. Nosiła ona nazwę Grupy Operacyjno-Interwencyjnej, później Nieetatowej 
Kompanii Operacyjno-Interwencyjnej, a od 1983 Batalionu Operacyjno-Interwencyjnego i re-
alizowała tzw. zadania specjalne i dezintegracyjne. Nieformalnie w kompanii i batalionie działała 
zakonspirowana grupa funkcjonariuszy do zadań specjalnych122.

Rzadko wymienianymi wydziałami aparatu bezpieczeństwa przy okazji nadzorowania piekar-
skich zgromadzeń publicznych są pracownicy łączności, transportu, zaopatrzenia, administracji, 
których praca (poza dwoma pierwszymi) z zasady nie miała związku z działaniami operacyjnymi, 
ale była niezbędną częścią uruchamianej dwa razy w roku machiny w strukturach UB/SB, która 
zapewniała pozostałym pracownikom niezbędne warunki i środki do wykonywania swoich zadań 
(np. żywność, łączność, przewóz). 

3.4. Liczebność funkcjonariuszy i wyposażenie 
wykorzystywane w Piekarach 

Najważniejszym sprawdzianem operatywności funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa był 
dzień pielgrzymki piekarskiej. Dynamizm zdarzeń i konieczność wielokierunkowych działań 
powodowały, że wojewódzkie kierownictwo UB/SB starało się wysyłać do Piekar Śląskich ade-
kwatną do zadań liczbę funkcjonariuszy. Dlatego wraz z rozwojem ruchu stanowego i rosnącą 
liczbą uczestników wzrastała także liczba pracowników aparatu bezpieczeństwa uczestniczą-
cych w kontroli operacyjnej. Obecny stan badań oraz zasób dostępnych źródeł umożliwiają 
przeprowadzenie analizy tego zagadnienia jedynie na podstawie planów przygotowywanych 
przed uroczystościami. Wydaje się jednak wysoce prawdopodobne, że nie zachodziły zbyt duże 
różnice między planami przygotowywanymi na krótko przed terminem uroczystości a stanem 
faktycznym. Kolejnym utrudnieniem jest brak danych statystycznych przede wszystkim z lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych, ale także na przykład z lat osiemdziesiątych, co ograniczyło 
szczegółową analizę porównawczą. 

122 Informacja o działalności komórek „D” pionu IV…, s. 42–43. Perek od maja 1982 r. dowodził Grupą Operacyjno-
-Interwencyjną, na bazie której pół roku później utworzono Nieetatową Kompanię Operacyjno-Interwencyjną, a w maju 
1983 r. Nieetatowy Batalion Operacyjno-Interwencyjny. Ich zadaniem było „przeciwdziałanie zakłóceniom porządku 
i bezpieczeństwa publicznego”. Ł. Marek, Edmund Perek (1927–1992)…, s. 444–445.
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W odnalezionych planach „zabezpieczenia” uroczystości piekarskich od lat sześćdziesiątych 
podstawowy skład funkcjonariuszy wykonujących zadania operacyjne tworzą pracownicy Wy-
działu IV, Wydziału „B” i Wydziału „T” KW MO w Katowicach oraz Referatu ds. Bezpieczeń-
stwa/ds. SB KP MO w Tarnowskich Górach. 

W latach 1947–1975 do podstawowego składu zawsze należeli pracownicy UB/SB z jednostki 
powiatowej w Tarnowskich Górach. Jeżeli jednak w sierpniu 1958 r. wśród grupy piętnastu 
oddelegowanych pracowników SB trzech pochodziło z KP MO w Tarnowskich Górach123, to 
kilka lat później ich udział był już porównywalny z siłami Wydziału IV SB KW MO, a w latach 
1974–1975 był nawet wyższy. 

Likwidacja komend powiatowych w połowie 1975 r. wyeliminowała Referat ds. SB z KP MO 
w Tarnowskich Górach, ale niektórzy jego pracownicy wykonywali nadal zadania w Piekarach 
w ramach grup operacyjnych Wydziału IV, do których zostali w wyniku reorganizacji przeniesieni. 

Ta b e l a  n r  3
Udział funkcjonariuszy wybranych pionów SB w „zabezpieczeniu” 

męskich pielgrzymek stanowych w latach 1967–1986124

Jednostka 1967 1968 1971 1972 1973 1974 1975 1977 1979 1986

Wydział IV 9 7 8 10 10 10 9 13 35 27 

Referat ds. SB 
Tarnowskie Góry 8 8 7 9 10 12 12 – – b.d.125

Wydział „T” 8 8 6 8 9 9 9 10 24 15

Wydział „B” 5 5 4 10 12 12 12 12 12 16

Ogółem 30 28 25 37 41 43 42 35 71 58126

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/79, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl. w dniu 28 V 1967, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Plan operacyjnego zabezpieczenia uro-
czystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1968, 24 V 1968, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Plan 
operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 30 V 1971, 19 V 1971, k. 24; AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 07/218, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 28 V 1972 
/do sprawy obiektowej krypt. „Sanktuarium”, 18 V 1972, 18 V 1972, k. 11; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Plan 
organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1973 /do sprawy obiekto-
wej krypt. „Piekary 73”/, 16 V 1973, cz. I, k. 13; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Plan organizacji operacyjnego 
zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1974 /do sprawy obiektowej krypt. „Piekary 74”/, 
15 V 1974, cz. III, k. 10; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Plan organizacji zabezpieczenia uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1975 /do sprawy krypt. „Piekary 75”/, 16 V 1975, cz. III, k. 4; AIPN Ka, WUSW Kato-
wice, 030/121, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 29 V 1977 
/sprawa obiektowa krypt. „Piekary 77”/, 13 V 1977, cz. III, k. 3; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Ramowy plan 
zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1979, 24 V 1979, cz. III, k. 8. AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/256, Załącznik nr 1 do planu operacyjno-politycznego zabezpieczenia diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn 
do Piekar Śląskich w dniu 25 maja 1986 , 20 V 1986, k. 24; Opracowanie własne.

123 Z KM MO w Bytomiu i z KM MO w Katowicach oddelegowano po sześć osób. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/ 
9, Plan zabezpieczenia centralnych uroczystości kościelnych w dniu 14–15 VIII 1958 w Piekarach Śl., 8 VIII 1958, b.p.
124 Nie odnaleziono szczegółowych danych z lat 1969–1970, 1976, 1978, 1980–1985.
125 Po ponownej organizacji SB w komendzie MO w Tarnowskich Górach w 1983 r. z pewnością jej funkcjonariusze 
uczestniczyli w zabezpieczaniu piekarskich pielgrzymek stanowych.
126 Z powodu braku danych nie uwzględniono liczebnego zaangażowania funkcjonariuszy SB z KM MO / MUSW w Pie-
karach Śl.
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Oprócz pracowników KP MO w Tarnowskich Górach podstawowy trzon sił obecnych w czasie 
piekarskich uroczystości stanowiła dość stabilna grupa pracowników Wydziału IV SB KW MO 
w Katowicach. Ważne miejsce w fizycznym zabezpieczeniu sanktuarium piekarskiego stopniowo 
zyskiwali funkcjonariusze Wydziału „T” i Wydziału „B”. W badanym okresie skokowy wzrost 
liczby pracowników oddelegowanych do Piekar Śląskich nastąpił w Wydziale „B”. Jak wynika 
z dokumentacji, jeszcze w roku 1964 wywiadowcy Wydziału „B” udawali się do Piekar Śląskich 
bez zleconych wcześniej zadań. O ich zatrudnieniu mieli na miejscu zadecydować kierujący dzia-
łaniami SB ppłk Pikuła (w maju) i mjr Nikiel (w sierpniu)127. 13 czerwca 1965 r. do dyspozycji 
sztabu oddelegowano jedynie trzech pracowników, a na sierpniowe uroczystości tylko dwóch 
funkcjonariuszy na wypadek konieczności „dokumentowania wrogich ataków”128. W następnych 
latach fotografia operacyjna stała się obligatoryjnym elementem dokumentacji pielgrzymkowej. 
Utrwalano na nich interesujące dla SB momenty uroczystości i dekoracji. Pracownikom Wydziału 
„B” zlecano realizację także innych zadań: prowadzili obserwację operacyjną na terenie Piekar 
Śląskich, a także na terenie województwa. Fotografowali idące do Piekar pielgrzymki, osoby 
w strojach regionalnych i mundurach zawodowych, duchownych, poczty sztandarowe, osoby 
przemawiające w imieniu pielgrzymów. Spisywali numery rejestracyjne i fotografowali samochody 
na parkingach129. Rozszerzenie zadań wymagało zwiększenia liczby realizujących je pracowników, 
co odzwierciedlają dane: 28 maja 1972 r., w stosunku do pielgrzymek męskich z lat 1967–1968, 
grupa wywiadowców powiększyła się o 100%, a 27 maja 1973 r. o kolejne 40%. 

Powszechnie dostrzegane różnice pomiędzy majowymi pielgrzymkami mężczyzn a sierp-
niowymi pielgrzymkami kobiet znajdują także odzwierciedlenie w zróżnicowanych działaniach 
„zabezpieczających” aparatu bezpieczeństwa (zob. Tabela nr 4). Dane liczbowe podawane 
w planach SB wskazują na mniejszy udział funkcjonariuszy w działaniach operacyjnych w czasie 
pielgrzymek kobiecych w stosunku do pielgrzymek mężczyzn. W latach 1968–1977 największe 
dysproporcje, bo sięgające nawet 50% stanu osobowego, dotyczą głównie oddelegowanych pra-
cowników Wydziału „B” i Wydziału „T”, a więc tych wydziałów pomocniczych, które zyskiwały 
na znaczeniu w czasie pielgrzymek mężczyzn. Przy zmniejszaniu liczby funkcjonariuszy aparat 
bezpieczeństwa kierował się takimi wyznacznikami jak: niższa frekwencja, rzadsza organizacja 
nielegalnych pielgrzymek, spokojniejszy przebieg zjazdu zdominowanego przez kobiety i dziew-
częta, mniejsze prawdopodobieństwo „wrogich” zachowań itp. 

Ważnym czynnikiem skłaniającym do ograniczania działań w sierpniu było powszechne 
przekonanie o przywiązywaniu mniejszej uwagi do sierpniowych uroczystości przez samych 
organizatorów130. 

127 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia diecezjalnego zjazdu mężów i młodzieńców 
31 V 1964 w Piekarach Śl., 28 V 1964, b.p.; ibidem, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w dniu 16 
VIII b.r. związanych z diecezjalnym zjazdem matek, panien i dziewcząt w Piekarach Śl., 10 VIII 1964, b.p.
128 Ibidem, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych związanych z koronacją obrazu M.B. Piekarskiej 
w dniu 13 VI 1965, 9 VI 1965, b.p.; ibidem, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 
6 VIII 1965, b.p.
129 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Załącznik do planu operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl. w dniu 30 V 1971 r., 27 V 1971, k. 45–44.
130 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70; Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…., k. 25. 
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Ta b e l a  n r  4
Dysproporcje w liczbie funkcjonariuszy zaplanowanych do „zabezpieczenia” 

pielgrzymek mężczyzn i kobiet

Rok Wydział Pielgrzymka mężczyzn Pielgrzymka kobiet

1968 

Wydział „B” 5 3

Wydział „T” 8 3

Ogółem131 28 19

1971

Wydział „B” 4 4

Wydział „T” 6 4

Ogółem 25 20

1972

Wydział „B” 10 4

Wydział „T” 8 6

Ogółem 37 25

1973

Wydział „B” 12 12

Wydział „T” 9 9

Ogółem 41 40

1974

Wydział „B” 12 12

Wydział „T” 9 9

Ogółem 43 40

1975

Wydział „B” 12 6

Wydział „T” 9 5

Ogółem 42 25

1977

Wydział „B” 12 8

Wydział ”T” 10 5

Ogółem 35 23

Źródło: Tabela nr 3, AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl. w dniu 18 VIII 1968, 12 VIII 1968, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Plan operacyjnego zabez-
pieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 15 VIII 1971, 30 VII 1971, k. 14; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
07/218, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniach 19–20 VIII 1972 
/do sprawy obiektowej krypt. „Sanktuarium” I, 3 VII 1972, k. 38; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Plan organizacji 
operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 19 VIII 1973 /do sprawy obiektowej krypt. 
„Piekary 73”/, 1 VIII 1973, k. 19; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia 
uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 18 VIII 1974 /do sprawy obiektowej krypt. „Piekary 74”/, 30 VII 1974, 
cz. III, k. 16; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościel-
nych w Piekarach Śl. w dniu 17 VIII 1975 /do sprawy obiektowej krypt. „Piekary 75”/, cz. III, k. 15; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/121, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 21 VIII 
1977 /sprawa obiektowa krypt. „Piekary 77”/, cz. III, k. 31. Opracowanie własne.

W przypadku pielgrzymek sierpniowych problemem dla Wydziału IV było zachowanie 
konspiracji funkcjonariuszy SB poruszających się wśród zgromadzonych kobiet i dziewcząt. 
Ponieważ większość pracowników w Służbie Bezpieczeństwa stanowili mężczyźni, na pielgrzymki 
sierpniowe starano się delegować kobiety zatrudnione w różnych wydziałach aparatu bezpie-

131 W tabeli podano dane Wydziału „B” i Wydziału „T”, natomiast w rubryce „ogółem” uwzględniono także liczbę funk-
cjonariuszy Wydziału IV i Referatu SB Tarnowskie Góry.
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czeństwa. W 1964 r. zaplanowano udział w uroczystościach sierpniowych dwóch pracownic 
oddelegowanych z Wydziału „C” i jednej z Wydziału IV. Ich zadanie polegało na ustalaniu treści 
wygłaszanych kazań i nauk132. 

Prawdopodobnie jednorazowo 20 sierpnia 1978 r. aparat bezpieczeństwa przeprowadził 
nietypowe rozwiązanie kwestii swobodnego poruszania się funkcjonariuszy SB wśród pątniczek. 
W czasie uroczystości swoje zadania wykonywało dziewięć mieszanych par, które tworzyli 
funkcjonariusze i funkcjonariuszki różnych wydziałów (m.in. Wydziału „C”, Wydziału II, Wy-
działu III i Wydziału Paszportowego133. Nie odnaleziono informacji wyjaśniających, dlaczego 
nie kontynuowano tego rozwiązania w latach następnych. Natomiast w wykazie pracowników 
oddelegowanych na 17 sierpnia 1980 r. podano nazwiska 28 pracownic. Kpt. Krzysztof Kisie-
lewski, starszy inspektor Sekcji I Wydziału III, uwzględnił w nim funkcjonariuszki Wydziału II, 
III, III A, Wydziału „C” i Wydziału Paszportów134.

Od końca lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych do skomplikowanych zadań dla 
sztabu SB należało oddelegowanie właściwej liczby funkcjonariuszy do piekarskiego sanktuarium. 
Obecność opozycji politycznej w Piekarach Śląskich, a także przerodzenie się lokalnych uroczy-
stości w zjazdy o charakterze ogólnokrajowym automatycznie rozszerzyły obszar bezpośredniej 
kontroli operacyjnej w dniu pielgrzymki, jak również wymagały zintensyfikowania działań. 

Oddzielnego omówienia wymagają wydarzenia związane z pielgrzymką mężczyzn wyznaczo-
ną na 27 maja 1979 r., kiedy to zaplanowano zaangażowanie rekordowej liczby pracowników 
SB. Bezpośredni wpływ na taką decyzję miały bezprecedensowe wydarzenia, do których doszło 
przed pielgrzymką i do których mogło dojść w czasie uroczystości. Ramowy plan zabezpieczenia 
uroczystości został opracowany 24 maja, kiedy Kazimierz Świtoń już od kilku dni prowadził 
głodówkę w bazylice piekarskiej135. Katowicka SB posiadała także informacje o zamiarze kolpor-
tażu w czasie uroczystości ulotek przez „elementy antysocjalistyczne”, a w dniach 26–27 maja 
na terenie diecezji katowickiej organizowano międzynarodowe spotkanie młodzieży – „Sobór 
Młodych”. Na przebiegu pielgrzymki mogła zaważyć także decyzja władz, które nie zgodziły się 
na przyjazd Jana Pawła II do Piekar Śląskich, co spotkało się z protestami ze strony katolickich 
środowisk diecezji. Władzom trudno było przewidzieć reakcję tysięcy pątników, którzy w ta-
kich okolicznościach mieli się zgromadzić na kalwarii. Wydaje się, że po raz pierwszy w historii 
stanowych pielgrzymek piekarskich zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w czasie uroczystości 
było najbardziej realne. 

Podana w Tabeli nr 3 grupa 71 funkcjonariuszy SB (Wydział IV, Wydział „B”, Wydział „T”) 
wyznaczonych do pracy operacyjnej w czasie piekarskiej uroczystości w 1979 r. stanowiła je-
dynie część wszystkich sił realizujących zadania nie tylko na obszarze kalwarii. Na przykład do 
obserwacji bazyliki – miejsca głodówki Kazimierza Świtonia i Zdzisława Bradela wyznaczono 25 

132 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w dniu 16 VIII b.r. 
związanych z diecezjalnym zjazdem matek, panien i dziewcząt w Piekarach Śl., 10 VIII 1964, b.p.
133 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Wykaz pracowników wyznaczonych do zabezpieczania uroczystości kościelnych 
w dniu 20 VIII 1978 r. w Piekarach Śl., 15 VIII 1978, cz. IV, k. 86–88.
134 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Wykaz funkcjonariuszy SB KW MO Katowice biorących udział w zabezpie-
czeniu pielgrzymki do Piekar Śl. w dniu 17 VIII 1980, 14 VIII 1980, cz. II, k. 28.
135 O głodówce Kazimierza Świtonia zob. szerzej rozdz. VI.
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pracowników, do penetracji Piekar Śląskich oddelegowano 50 pracowników SB i 84 słuchaczy 
szkoły języków obcych136, do kontroli „Soboru Młodych” wysłano siedmiu pracowników, do 
przeciwdziałania „elementom antysocjalistycznym” na terenie województwa zaplanowano odde-
legować 192 funkcjonariuszy SB. Obok rekordowych sił SB w akcji „zabezpieczania” uroczystości 
piekarskich uczestniczyły również MO, ZOMO i ORMO. Płk Jerzy Gruba, zastępca komendanta 
wojewódzkiego MO ds. Milicji oraz płk Jerzy Boboń, zastępca komendanta wojewódzkiego MO 
ds. SB zaplanowali zaangażowanie ogółem 816 funkcjonariuszy operacyjnych i mundurowych 
KW MO w Katowicach. W tej liczbie było 345 funkcjonariuszy SB, 141 funkcjonariuszy MO, 
46 pracowników Wydziału Ruchu Drogowego, 84 słuchaczy szkoły języków obcych, stu funk-
cjonariuszy ZOMO i stu członków ORMO137. Jak wynika z dostępnej dokumentacji, zarówno we 
wcześniejszych, jak i późniejszych pielgrzymkach męskich nie zaangażowano już tak rekordowej 
liczby pracowników MSW. Dla porównania: 30 maja 1971 r. w Piekarach pracowało łącznie 113 
pracowników138, a w maju 1972 r. liczba ta wzrosła do 165 osób139. Również w następnych latach 
SB uwzględniała realne zagrożenie ze strony opozycji politycznej, ale zaplanowane na 29 maja 
1983 r. siły wynosiły ogółem 561 osób140, a w 1986 r. – 607 funkcjonariuszy141. Należy podkre-
ślić, że w 1983 r. w czasie pielgrzymki sprawdzano przygotowanie organizacyjne sił SB i MO 
do „zabezpieczenia” spotkania Jana Pawła II z mieszkańcami Śląska na katowickim Muchowcu.

Perspektywa mocno zaakcentowanej obecności w Piekarach Śląskich opozycji politycznej 
automatycznie włączyła do działań funkcjonariuszy Wydziału III i Wydziału III A. Do ich zadań 
w maju 1979 r. należało m.in. tajna obserwacja znanych działaczy antysocjalistycznych i ich 
rodzin, zorganizowanie wzmocnionej kontroli dworców PKP i PKS, udział w penetracji Piekar 
Śląskich, kontrola operacyjna wraz z Wydziałem IV miejsca głodówki Świtonia i Bradela, a także 
objęcie kontrolą operacyjną uczestników i przebieg „Soboru Młodych”142. 

W zachowanych sprawach obiektowych piekarskich uroczystości z lat osiemdziesiątych pod 
względem liczebności wyróżniała się kompania/batalion dowodzone przez Edmunda Perka. 
W sprawie obiektowej z 1983 r. – „Piekary 83” – znajdują się informacje o Kompanii Operacyj-

136 Chodzi o Ośrodek Nauczania Języków Obcych MSW w Sosnowcu – ogólnokrajową jednostkę szczebla centralnego 
prowadzącą kształcenie w zakresie języków obcych funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych.
137 Gen. Benedykt Cader w uwagach do planu zalecił zwiększenie odwodu ORMO o 1 kompanię, AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/208, Ramowy plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 27 maja 1979, 24 V 
1979, cz. III, k. 6–8.
138 W tej liczbie było 25 funkcjonariuszy SB i 88 funkcjonariuszy MO, AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Ramowy plan 
zabezpieczenia uroczystości kościelnych odbywających się na terenie Piekar Śl. w dniu 29–30 V 1971, 21 V 1971, k. 34; 
ibidem, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 30 V 1971, 19 V 1971, k. 27.
139 Liczba ta jest sumą obejmującą 37 funkcjonariuszy SB i 128 funkcjonariuszy MO (oficerowie, funkcjonariusze prewencji, 
służby ruchu drogowego i operacyjno-dochodzeniowi. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/218, Plan organizacji operacyjnego 
zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 28 V 1972 / do sprawy obiektowej krypt. „Sanktuarium” I, 
18 V 1972, 18 V 1972, k. 11; ibidem, Ramowy plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych odbywających się na terenie 
Piekar Śl. w dniu 28 V 1972, 25 V 1972, k. 15.
140 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Ramowy plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 26 
V 1983, k. 70.
141 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/156, Plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1986, 
13 V 1986, k. 32–33; ibidem, Załącznik Nr 1 do planu operacyjno-politycznego zabezpieczenia diecezjalnej pielgrzymki 
mężczyzn do Piekar Śl. w dniu 25 V 1986, 20 V 1986, k. 25–26.
142 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Ramowy plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 
27 V 1979, 24 V 1979, cz. III, k. 7. 
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no-Interwencyjnej KW MO, której stałe stanowisko dowodzenia znajdowało się w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Buczka143. W czasie pielgrzymki majowej w 1986 r. 
działania operacyjne prowadził Nieetatowy Batalion Operacyjno-Interwencyjny WUSW w Ka-
towicach, który dysponował ruchomym stanowiskiem dowodzenia w samochodzie marki Fiat 
125 „p” o numerze rej. KT-3081144. Katowiccy funkcjonariusze Wydziału IV – Marian Chwe-
dczuk i Andrzej Filipek szczególnie wysoko oceniali działania tej formacji operacyjnej, uważając, 
że sposób i efekty jej aktywności w czasie pielgrzymek „są dowodem należytego zrozumienia 
zagrożeń, jakie niesie zgromadzenie piekarskie”145.

O skuteczności działania Służby Bezpieczeństwa w dniu pielgrzymki decydowały nie tylko 
siły fizyczne, ale także wykorzystane środki. 

Ta b e l a  n r  5
„Siły i środki” wykorzystane w czasie pielgrzymki męskiej 29 maja 1986 r.146 

Wydział Siły – liczba 
funkcjonariuszy

Środki 

aparaty 
fotograficzne kamery radiostacje samochody

osobowe

Batalion 
Interwencyjno-Operacyjny 240 10 1 18 4

Wydział „B” 24 8 5 6 5

Wydział „T” 14 1 1 3 1

Wydział Transportu 18 – – – 16

Inne wydziały 12 3 – 2 1

Razem 308 22 7 29 27

Źródło: za AIPN, WSO MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 001708/3040, M. Chwedczuk, A. Filipek, Zagrożenia 
związane z funkcjonowaniem sanktuarium…, k. 84. 

Jak wynika ze źródeł archiwalnych pracownicy Wydziału „T” wyznaczeni do działań w piekar-
skim sanktuarium, byli wyposażeni w profesjonalny i nowoczesny sprzęt. W 1965 r. korzystali 
m.in. z poręcznych minifonów, a w latach siedemdziesiątych z magnetofonów reporterskich firm 
„Philips” czy „Sony”147. Kolejne usprawnienie techniczne nastąpiło prawdopodobnie w latach 
osiemdziesiątych. Za zgodą Departamentu Techniki MSW w Warszawie katowicki Wydział 
„T” posiadał w czasie pielgrzymek stały nasłuch z otwartego terenu kalwarii, co umożliwiało 
retransmisję uroczystości. Funkcjonariusze Wydziału „T” montaż, eksploatację nasłuchu i jego 
likwidację po zakończeniu nabożeństw przeprowadzali pod ochroną pracowników Wydziału IV. 

143 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/255, Plan zabezpieczenia przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar 
Śl. w dniu 29 V 1983 przez Kompanię Operacyjno-Interwencyjną, 25 V 1983, k. 34.
144 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Plan zabezpieczenia przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar 
Śl. w dniu 25 V 1986 przez Nieetatowy Batalion Operacyjno-Interwencyjny WUSW w Katowicach, 21 V 1986, k. 37.
145 AIPN, WSO MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 001708/3040, M. Chwedczuk, A. Filipek, Zagrożenia związane 
z funkcjonowaniem sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich…, k. 90.
146 Istnieje rozbieżność pomiędzy danymi pochodzącymi ze sprawy obiektowej krypt. „Piekary 86” a podanymi w pracy 
M. Chwedczuka i A. Filipka, por. Tabela nr 3.
147 Kupowano go na Targach Lipskich i poprzez pośredników w RFN. Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 22.
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Ich zadaniem było niedopuszczenie do dekonspiracji nasłuchu, jak i obsługujących go pracow-
ników, a w razie zagrożenia przeprowadzenie natychmiastowej ewakuacji sprzętu148.

Do wyposażenia funkcjonariuszy należały również radiostacje zapewniające łączność w różnych 
miejscach, sprzęt filmowy i fotograficzny umożliwiający dokumentowanie istotnych zdarzeń 
i osób. Szybkie przemieszczanie się mogła zapewnić adekwatna do potrzeb liczba środków trans-
portu. Skalę wykorzystania wymienionych środków w połowie lat osiemdziesiątych, w okresie 
wysokiego stopnia przygotowania SB do działań operacyjnych wobec masowych zgromadzeń 
publicznych, obrazuje Tabela nr 5. 

Wraz z rozwojem stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich i przekształcaniem 
się tych uroczystości z diecezjalnych w ogólnokrajowe systematycznie rosła liczba funkcjonariuszy 
SB realizujących zadania wobec tego zgromadzenia. Wewnętrzne roszady w proporcjach anga-
żowanych sił wynikały ze zmian organizacyjnych w strukturach SB i merytorycznych sposobach 
kontroli uroczystości. Rosnące znaczenie pielgrzymek piekarskich, a także doskonalenie przez 
aparat bezpieczeństwa metod ich operacyjnego „zabezpieczania” prowadziło do rozbudowy zadań 
dla poszczególnych wydziałów, a tym samym do powiększania zespołów zaangażowanych w ich 
realizację. Każdy z zespołów pełnił indywidualną rolę w uruchamianej corocznie machinie inwi-
gilacji i infiltracji piekarskich uroczystości stanowych. W latach 1962–1989 nadrzędną funkcję 
pełnił Wydział IV KW MO/WUSW w Katowicach, który koordynował całość „zabezpieczenia” 
piekarskich uroczystości, zlecał konkretne zadania wydziałom, także przed pielgrzymkami, 
a po ich zakończeniu gromadził wyniki prac poszczególnych zespołów i opracowywał końcowe 
meldunki i wnioski stanowiące podstawę do pracy w następnych latach. 

148 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Plan operacyjnego zabezpieczenia instalacji PP w trakcie uroczystości w Pie-
karach Śl. w dniu 25 V 1986, 16 IV 1986, k. 34–35.
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Schemat operacyjno-organizacyjnych działań 
aparatu bezpieczeństwa wobec pielgrzymek 
stanowych

W strategii zwalczania stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich mechanizm 
tajnych i specjalistycznych zadań spoczywających na funkcjonariuszach aparatu bezpieczeństwa 
był uzależniony od trzech czynników. Pierwszym z nich i nadrzędnym była polityka wyznaniowa 
partii, której podporządkowane były działania aparatu bezpieczeństwa. Przekładała się ona na dy-
rektywy opracowywane kolejno w MBP, KdsBP oraz MSW i kierowane później do wojewódzkich 
jednostek UB/SB, a stamtąd do jednostek terenowych. Drugi z czynników, który stymulował 
przedsięwzięcia operacyjne, stanowiły plany i działania organizatorów oraz uczestników piekar-
skich zjazdów stanowych. Decydujący wpływ na efekty pracy miał czynnik trzeci – możliwości 
merytoryczne i organizacyjne policji politycznej, skuteczne wykorzystanie określonych metod, 
sił, środków i form pracy operacyjnej1.

Stanowe pielgrzymki mężczyzn i kobiet do Piekar Śląskich odbywały się corocznie w krót-
kim, bo niespełna trzymiesięcznym odstępie czasu. Wraz z podjęciem przez stronę kościelną 
przygotowań swoją pracę intensyfikował także aparat bezpieczeństwa. Uroczystości piekarskie 
przebiegały zgodnie z opracowanym w kurii katowickiej szczegółowym programem, którego 
ogólna konstrukcja nie podlegała zmianom. Stabilność ramowego programu a także gromadzone 
przez kolejne lata doświadczenia umożliwiały aparatowi bezpieczeństwa wypracowanie standar-
dowego modelu działań. Był on skorelowany z ogólnie przyjętymi założeniami pracy operacyjnej, 
a także z aktualnie obowiązującymi kierunkami działania, jakie realizowano wobec Kościoła. 

Specyfika zgromadzeń pielgrzymkowych wymagała wielokierunkowego i długofalowego 
przygotowania. Celem religijnej wędrówki był udział w uroczystościach w miejscu pątniczym, 
ale jej rozpoczęcie i zakończenie odbywało się o różnym czasie i w różnych miejscach diecezji 
katowickiej, a także poza nią. Naturalnym kryterium podziału przedsięwzięć i czynności UB/SB 
wobec pielgrzymek stało się chronologiczne następstwo zdarzeń. Pozwoliło ono wyróżnić trzy 
etapy: okres przygotowań do pielgrzymki, czas uroczystości piekarskich oraz etap działań po 
uroczystościach. Trudna do przewidzenia dynamika zdarzeń, która towarzyszyła corocznie tym 

1 Praca operacyjna była definiowana i interpretowana w kolejnych aktach normatywnych, tzw. instrukcjach pracy ope-
racyjnej, ale także w pracach teoretycznych, podręcznikach i materiałach szkoleniowych. Wiedza ta przyswajana przez 
funkcjonariuszy resortu w trakcie szkoleń i kursów podlegała weryfikacji w praktycznym działaniu. Zob. m.in. S. Biczysko, 
H. Nowicki, Inwigilacja, Warszawa 1969; A. Karpowicz, A. Rozwadowski, Taktyka pracy operacyjnej, Warszawa 1985; J. Ru-
piński, Rozpoznanie operacyjne, Warszawa 1985. Współczesna analiza powyższych zagadnień zob. m.in. F. Musiał, Podręcznik 
bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL 
(1970–1989), Kraków 2007. 
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masowym zgromadzeniom, a także doskonalony potencjał operacyjny i organizacyjny UB/SB 
decydowały o bieżących modyfikacjach w ramowym modelu działań.

4.1. Działania poprzedzające pielgrzymki

Praca funkcjonariuszy UB/SB w okresie przed pielgrzymką skupiała się na dwóch płaszczy-
znach: operacyjnej i organizacyjnej. Podstawowym zadaniem było tzw. rozpoznanie, wykrywanie 
i przeciwdziałanie czyli pozyskanie informacji o wszelkich przygotowaniach do pielgrzymki, na-
stępnie analiza zgromadzonych informacji i wykrywanie „wrogich zamierzeń”, by w końcowym 
etapie skoncentrować się na przeciwdziałaniu takim planom. 

Okres przedpielgrzymkowy był również poświęcony na wewnątrzresortowe przygotowania 
strategii, która umożliwiłaby pełną kontrolę uroczystości i przeciwdziałanie niepożądanym zda-
rzeniom. W tym celu powoływano grupy dowodzenia, opracowywano plany „zabezpieczenia” 
uroczystości, planowano liczbę funkcjonariuszy i sprzętu niezbędną do realizacji zadań w dniu 
pielgrzymki. Przygotowania przed pielgrzymką miały znaczący wpływ na sprawną organizację 
i wykonanie zadań w czasie uroczystości religijnych, a także na efekty końcowe całego przed-
sięwzięcia. 

4.1.1. „Rozpoznanie” i przeciwdziałanie przygotowaniom

Według jednej z definicji „rozpoznanie” służyło „poznaniu rzeczywistości operacyjnej” i skła-
dało się z przedsięwzięć i czynności, których celem było „zapewnienie stałego dopływu in-
formacji operacyjnych”2. Zdobyta wiedza stanowiła podstawę do ujawnienia i zapobiegania 
„wrogiej” działalności. W przypadku zjazdów piekarskich w pierwszej kolejności chodziło o jak 
najwcześniejsze i systematyczne zdobywanie informacji o prowadzonych przygotowaniach oraz 
o przewidywanej frekwencji. 

Wstępne informacje aparat bezpieczeństwa pozyskiwał poprzez biały wywiad. Od pierwszych 
pielgrzymek stanowych mocną stroną kościelnych przygotowań była dobra i wcześnie rozpo-
wszechniona wśród duchowieństwa i wiernych informacja. Na pierwszą pielgrzymkę mężczyzn 
wyznaczoną na 4 maja 1947 r. bp Adamski zaprosił wiernych na łamach „Gościa Niedzielnego”3. 
Natomiast przed pielgrzymką kobiet – 3 sierpnia 1947 r. w kościołach odczytano odezwę biskupa 
a na drzwiach kościelnych i w miejscach publicznych rozwieszano afisze z jej programem4. Kuria 
katowicka przywiązywała dużą wagę do prasowych oraz plakatowych form informowania wier-
nych o obydwu pielgrzymkach i zachęcania w ten sposób do udziału. Różnymi sposobami starała 
się pokonywać ograniczenia, na jakie napotykała w PRL, wynikające głównie z obostrzeń cenzury 
i utrudnień z drukiem plakatów5. Na przykład w sierpniu 1971 r. studenci z Duszpasterstwa 

2 A. Karpowicz, A. Rozwadowski, Taktyka pracy operacyjnej…, , s.12.
3 Arcypasterz zwołuje mężów do Piekar, „Gość Niedzielny” 1947, nr 17, s. 133.
4 AAKat., ARz, 146, Okólnik nr 8, 29 VII 1947, k. 61.
5 Cenzura katolickiej prasy eliminowała teksty dotyczące pielgrzymek. Na przykład w 1977 r. bp Bednorz poinformował 
zgromadzonych w kościele p.w. św. Antoniego w Chorzowie, że cenzura usunęła z pierwszej strony „Gościa Niedzielnego” 
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Akademickiego przygotowywali plakaty pielgrzymkowe „metodą wyżymaczkową”6, natomiast 
na majową pielgrzymkę mężczyzn w 1975 r. połączoną z jubileuszem pięćdziesięciolecia diecezji 
katowickiej kolorowe plakaty były drukowane w RFN7. Służba bezpieczeństwa gromadziła ten 
rodzaj „propagandowej” dokumentacji pielgrzymkowej: w sprawach obiektowych zachowało 
się kilka oryginalnych plakatów z lat siedemdziesiątych, co w porównaniu z ogółem wydanych 
i zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach stanowi nieduży zbiór8 (zob. 
Aneks, plakaty nr 1 i 2).

Masowy udział wiernych z rozległego terenu diecezji skłaniał Kościół katowicki do publicz-
nego informowania o terminie czy programie uroczystości. Biskupi corocznie przekazywali takie 
informacje w listach pasterskich, okólnikach, komunikatach oraz okolicznościowych ogłoszeniach 
odczytywanych w kościołach. Tym samym nadawali im charakter informacji ogólnodostęp-
nych, których mogli wysłuchać także funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. Wiadomości 
pielgrzymkowe stanowiły także stały punkt programu rejonowych i dekanalnych konferencji 
duchowieństwa diecezji katowickiej, konwentów wielkanocnych czy okolicznościowych wizyt bi-
skupów w parafiach. Szczególnym rodzajem korespondencji były listy kierowane do proboszczów 
zachęcające ich do osobistego udziału, a także dobrego przygotowania wiernych do pielgrzymki. 
W hermetycznym środowisku kościelnym dokumenty kurialne, nie zawsze przeznaczone do 
upublicznienia, rozpowszechniano wewnątrzkościelnymi kanałami. Kluczową rolę w przekazaniu 
ich aparatowi bezpieczeństwa pełniły tzw. „osobowe środki pracy operacyjnej”, nazywane także 
„osobowymi źródłami informacji”, czyli różne kategorie konfidentów9. Kiedy dokumenty kurii 

hasło zapraszające na pielgrzymkę do Piekar. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Informacja, 16 V 1977, cz. IV, k. 24. 
Oficjalny druk afiszy nastąpił dopiero w momencie wprowadzenia w życie ustawy z dnia 31 VII 1981 o kontroli publikacji 
i widowisk (Dz. U. 1981, nr 20, poz. 99, art. 4, p. 10), zgodnie z którą do wydrukowania plakatów wystarczała aprobata 
biskupa, gdyż ten rodzaj materiałów nie podlegał kontroli państwowej. AAKat., ARz, 222, Pismo bp. Damiana Zimonia 
zlecające druk afiszy pielgrzymkowych, 27 IV 1989, k. 420.
6 Był to system chałupniczego powielania materiałów w konspiracji najczęściej poprzez matrycę białkową lub spirytusową. 
Plakaty miały być rozprowadzone we wszystkich większych parafiach. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Wyciąg 
z doniesienia TW „Dąbrowski” z dnia 7 VIII 1971 r., k. 30.
7 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Wyciąg z doniesienia TW „Wiedeńczyk” z 21 IV 1975, 21 IV 1975, cz. IV, k. 2.
8 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, 030/120, 030/121, 030/207, 030/208. Obecny brak w dokumentacji plakatów 
z lat osiemdziesiątych nie oznacza, że nie znajdowały się one w posiadaniu SB, por. AAKat., Zbiór plakatów. 
9 Definicje ich poszczególnych kategorii i zasady współpracy z aparatem bezpieczeństwa regulowały instrukcje pracy 
operacyjnej wydawane przez kierownictwo MBP, KdsBP i MSW, zob. Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 
(1945–1989), oprac. i wstęp T. Ruzikowski, Warszawa 2004; T. Ruzikowski, Tajni współpracownicy pionów operacyjnych apa-
ratu bezpieczeństwa 1950–1984, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1(3), s. 112; F. Musiał, Osobowe środki pracy operacyjnej 
SB w latach 1970–1989 [w:] F. Musiał, Podręcznik bezpieki, Kraków 2007, s. 87–168. W okresie 1945–1960 rozróżniano 
3 kategorie współpracowników: agenta, informatora i rezydenta. Tworzyli oni sieć agenturalną, Instrukcja (tymczasowa) 
[o] pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci, 12 II 1945; Instrukcja nr 012/53 o pracy aparatu bezpieczeństwa 
z siecią agenturalną, 15 VIII 1953; Instrukcja nr 03/55 o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego i ewidencji operacyjnej 
w organach bezpieczeństwa publicznego PRL, 11 III 1955; Instrukcja nr 04/55 o zasadach pracy z agenturą w organach bezpieczeństwa 
publicznego PRL, 11 III 1955 [w:] Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 5–8, 20 i n. Nieformalnie posługiwano się również pojęciem 
kontakt operacyjny oznaczającym osobę udzielającą ustnych informacji bez podpisywania zobowiązania do współpracy. 
W instrukcji z 1960 r. w ich miejsce wprowadzono funkcjonujące już w praktyce pojęcie tajnego współpracownika (TW). 
Służba Bezpieczeństwa określała w ten sposób ludzi, którzy mając „dotarcie do interesujących osób, grup czy ośrodków 
wynikające z posiadania ich zaufania lub różnego rodzaju powiązań, mogą wykonywać zlecane im zadania operacyjne”. 
Instrukcja nr 03/60 z dnia 2 lipca 1960 r. o podstawowych środkach i formach pracy operacyjnej Służby bezpieczeństwa [w:] Instrukcje 
pracy operacyjnej…, s. 97. Zdefiniowano również kategorię pomocy obywatelskiej nazywaną w praktyce kontaktem obywa-
telskim (k.o.) i kontaktem poufnym (k. p.), s. 95–96. Od 1970 funkcjonariusze SB wyróżniali tajnych współpracowników, 
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w sprawie pielgrzymek stanowych trafiały do parafii, wtedy ich kopie czy odpisy informatorzy/
TW udostępniali prowadzącym ich funkcjonariuszom. Czas przeprowadzenia takiej operacji zale-
żał od momentu upowszechnienia ich przez kurię wśród szerszego kręgu duchowieństwa. W ten 
sposób stawały się jednym ze stałych i podstawowych źródeł wiedzy o tych uroczystościach10.

W pierwszym okresie stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich (1947–1952) 
przeszkodę w pozyskiwaniu wyżej wymienionych materiałów czy szczegółowym poznaniu 
kościelnych przygotowań stanowiła ograniczona możliwość inwigilacji Kościoła rzymskokatoli-
ckiego. Prowadzona zgodnie z zaleceniami kierownictwa praca nad pozyskaniem informatorów/
agentów napotykała wówczas na poważne trudności na wszystkich szczeblach struktur MBP. 
W marcu 1949 r. minister Stanisław Radkiewicz jako przyczynę niewykonania zadań przez 
swój resort podał „mizerną ilościowo” agenturę. Dla Katowic wskazał stan dziewięciu agentów 
działających na polu wyznaniowym11. Również szef katowickiego WUBP – ppłk Eugeniusz 
Dowkan w raporcie miesięcznym z 1949 r. informował o niedostatecznym rozmieszczeniu sieci 
agenturalnej. Szczególnie dotkliwie braki odczuwane były w Wydziale V, którego sekcja V zaj-
mowała się „sprawami kleru”12. Już jesienią 1949 r. sytuacji na polu wyznaniowym w WUBP 
w Katowicach uległa znacznej poprawie i taka tendencja utrzymywała się w następnych latach: 
w sierpniu i wrześniu 1949 r. pozyskano około sześćdziesięciu informatorów, a trzy lata później – 
we wrześniu 1952 r. sekcja V Wydziału V w Katowicach wykazała się czternastoma werbunkami 
spośród 32 w całym kraju13.

Równolegle z działaniami na szczeblu wojewódzkim uroczystości stanowe i ich organizatorzy 
byli infiltrowani przez jednostki powiatowe i miejskie aparatu bezpieczeństwa. Szczególnie ważna 
rola przypadała powiatowej placówce UB w Tarnowskich Górach, ponieważ na kontrolowanym 
przez nią terenie powszechnie pielgrzymowano do pobliskiego sanktuarium. Z tego też względu 
przywiązywano tutaj wagę do posiadania sieci agenturalnej do spraw wyznaniowych. W lipcu 
1949 r. tworzyło ją dziewięciu informatorów wywodzących się spośród duchowieństwa i orga-
nizacji przykościelnych14. 

kontakty operacyjne (KO), kontakty służbowe (KS) i konsultantów. Definicja TW została rozszerzona i doprecyzowana. 
„Tajni współpracownicy – to osoby celowo pozyskane do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa wykonujące zadania w za-
kresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania wrogiej działalności”. Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa 
resortu spraw wewnętrznych, 1 II 1970 [w:] Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 127. 
10 M.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/79, List pasterski zapraszający na pielgrzymkę mężów, 12 V 1967,[do odczy-
tania w niedzielę 21 V], k. 6–12; ibidem, Ogłoszenie bp. Herberta Bednorza dotyczące programu pielgrzymki, 19 V 1967, 
[do odczytania w niedzielę 21 V i w Boże Ciało, k. 13; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, k. 147/1 i 147/2; AIPN, 
MSW II, 0639/66, Okólnik duszpasterski nr 3/73, k. 257; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Okólnik duszpasterski nr 
3/71, k. 5; ibidem, Ogłoszenie bp. Herberta Bednorza w sprawie pielgrzymki matek i panien, 27 VII 1971, [do odczytania 
w niedziele 1 i 8 VIII], k. 13; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Zaproszenie do Piekar, 12 V 1979, k. 83–84, ten 
sam dokument k. 85–86; plakat, k. 155/1; AIPN, MSW II, 0639/66, Słowo pasterskie bp. ordynariusza Herberta Bednorza 
przed pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl., 29 IV 1972, k. 166–169. 
11 „Przy pomocy tak mizernej ilościowo, tak nikłej agentury oczywiście szczególnie w warunkach zaostrzającej się walki 
klasowej, zadania naszego nasz aparat wykonać nie może i nie jest w stanie”. Dokument nr 5 Materiały narady aktywu 
MBP w dniach 23–25 marca 1949, Referat [min. Stanisława Radkiewicza] [w:] Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956. 
Taktyka, strategia, metody. Cz. 2. Lata 1948–1949, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996, s. 127.
12 A. Grajewski, Wygnanie…, s. 74–75; A. Dziurok, W walce z Kościołem i wolnością wyznania [w:] Fundament systemu znie-
wolenia…, s. 311–312.
13 Ibidem, s. 312–313, 320.
14 AIPN Ka, KW MO Katowice, 103/104, t. 1, Sprawozdanie z pracy z siecią agencyjną, 4 VII 1949, k. 69.
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Szczątkowa dokumentacja dotycząca rozpoznania przygotowań do pielgrzymek stanowych 
w latach 1947–1952 nie pozwala w pełni prześledzić roli, jaką w tym pierwszym okresie pąt-
nictwa odegrały osobowe źródła informacji. Wydaje się jednak, że lepsze efekty od rozpoznania 
funkcjonariusze UB osiągali w dniu samej uroczystości stanowej w czasie jej bezpośredniego 
„zabezpieczania”. Korzystali ze współpracy sieci agenturalnej, ale przede wszystkim osobiście 
ujawniali i dokumentowali „wrogie” wystąpienia oraz zdarzenia, a następnie stosowali działania 
represyjno-śledcze. W okresie stalinowskim preferowano metody prowadzenia jawnej walki 
z Kościołem, której celem było jak najszybsze wykrycie i zlikwidowanie „wrogich zachowań”, 
a także natychmiastowe ukaranie ich sprawców. 

Pogłębianie wiedzy o przedsięwzięciach i planach Kościoła mogły wspomagać informacje 
pozyskiwane dzięki tzw. perlustracji czyli kontroli korespondencji. Takie zadania należały na 
szczeblu wojewódzkim do kompetencji Wydziału „W”. W sierpniu 1956 r. kierownictwo 
Departamentu VI KdsBP wyraziło zgodę na kontrolę przez Wydziały „W” na zlecenie Wy-
działów VI WUdsBP korespondencji kierowanej do kurii biskupich, seminariów duchownych, 
prowincji zakonnych15. Tym sposobem funkcjonariusze zajmujący się sprawami wyznaniowymi 
otrzymali narzędzie, które pozwalało pozyskiwać i gromadzić kopie różnorodnych dokumentów 
kościelnych i pism, do których rzadko mieli dostęp informatorzy/TW. Kontrola korespondencji 
zaliczana do tzw. rzeczowych środków pracy operacyjnej pozwalała w przypadku pielgrzymek 
przede wszystkim śledzić wymianę pism pomiędzy organizatorami zjazdów a zaproszonymi 
dostojnikami z kraju i z zagranicy, co wzbogacało gromadzone przez UB/SB informacje m.in. 
o potencjalnych gościach pielgrzymkowych.

Powrót biskupów katowickich do diecezji w listopadzie 1956 r. rozpoczął nowy rozdział w hi-
storii stanowych zjazdów piekarskich, a także nowy etap pracy operacyjnej komórek do spraw 
wyznaniowych. Wydział V Departamentu III MSW latem 1957 r. przypominał jednostkom 
terenowym o znaczeniu działań rozpoznawczych. W opracowanych wytycznych za jeden z pod-
stawowych kierunków pracy uznał „zdobywanie informacji o zamierzeniach, taktyce i planach 
kierownictwa Kościoła i jego instancji terenowych”. Wskazał także na konieczność przeciwdzia-
łania wszelkim „publicznym aktom antypaństwowej działalności”, do których zaliczał różne 
formy kultu publicznego16. 

W województwie katowickim sytuacja pod tym względem nie przedstawiała się korzystnie. 
Analizując rok 1957 r. kpt. Włodzimierz Kruszyński, naczelnik Wydziału III SB KW MO w Ka-
towicach, za jeden z zasadniczych braków w pracy agenturalno – operacyjnej Grupy V Wydziału 
III SB uznał niedostateczny dopływ informacji o planach i zamiarach hierarchii kościelnej. Posia-
danie takiej wiedzy uzasadniał koniecznością uprzedzania posunięć Kościoła. Od pozyskanych 
informacji wyprzedzających zależały decyzje polityczne partii, działania jednostek administracji 
państwowej, a także samego aparatu bezpieczeństwa.

15 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/10, Pismo dyrektora Departamentu VI ppłk. Józefa Dziemidoka do naczelnika 
Wydziału VI WUds BP w Stalinogrodzie, 23 VIII 1956, k. 200.
16 AIPN Ka, KW MO Katowice, 058/10, Wytyczne pracy Wydziału V Departamentu III MSW, 3 VIII 1957, k. 47–48 
[dokument ten był projektem przesłanym jednostkom terenowym do konsultacji przed naradą krajową], zob. ibidem, Pismo 
przewodnie naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW do naczelnika Wydziału III Wojewódzkiej Komendy MO ds. 
bezpieczeństwa w Katowicach, 6 VIII 1957, k. 44.
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Chodzi bowiem o to, aby dojść do takiej sytuacji, w wyniku której można będzie uprzedzić 
plany i zamierzenia przeciwnika oraz jego działalność. […] mając aktualne i na czas informacje 
dotyczące poczynań, a w szczególności zamiarów hierarchii kościelnej można będzie na czas or-
ganizować pracę profilaktyczno-zaradczą i informować czynniki polityczne i administracyjne17. 

Zadania nie ułatwiał opór, na jaki pracownicy Grupy V Wydziału III napotykali w czasie prób 
zdobywania nowych informatorów wśród księży. Ta postawa wyraźnego oporu duchowieństwa 
była efektem październikowej odwilży 1956 r., ale wynikała również z obawy duchownych 
przed personalnymi konsekwencjami, jakie mogły ich spotkać ze strony kurii w razie dekonspi-
racji. O skali zjawiska świadczy fakt, że w połowie 1957 r. nikogo nie udało się im pozyskać do 
współpracy18. Trudna sytuacja w sprawach agenturalnych występowała w odniesieniu do kurii 
katowickiej, ponieważ katowicka SB w pierwszej połowie 1958 r. nie posiadała „pracującej tam 
agentury księżowskiej za wyjątkiem jednego informatora wywodzącego się z osób świeckich”(ps. 
„Magister”)19. W rozpoznanie przygotowań i „zabezpieczenie” sierpniowej pielgrzymki kobiet 
w 1958 r. zaangażowano sieć agenturalną Referatu ds. bezpieczeństwa KP MO w Tarnowskich 
Górach. Kierujący pracami kpt. Bolesław Michalik zakładał realizację zadań przez siedmiu 
informatorów („Zaręba”, „Andrzej”, „Kraków”, „Wiśnia”, „Ręka”, „As”, „Stary”) i jednego 
agenta („Szczery”)20. 

Potrzeba infiltracji katowickiej kurii po powrocie do niej biskupów była tym większa, że 
wynikała z konieczności poznania przyjętej przez nich, po czteroletniej przerwie, strategii kiero-
wania diecezją. W tym czasie w skali ogólnopolskiej nastąpił powrót do duszpasterstwa stanowo-
-zawodowego. Kierownictwo Wydziału V Departamentu III MSW to ożywienie traktowało jako 
wykorzystywanie przez Kościół „nowych warunków dla poszerzania swoich wpływów w masach”. 
W planach pracy na I kwartał 1959 r. kpt. Włodzimierz Kruszyński, naczelnik Wydziału III KW 
MO w Katowicach uznał duszpasterstwo stanowo-zawodowe za „nową i niebezpieczną formę 
ofensywy kleru”, na działalności której powinna się skoncentrować praca operacyjna. Wskazał 
również na metody przeciwdziałania tej formie działalności Kościoła. Na podstawie rozmów 
operacyjnych oraz wykorzystując agenturę funkcjonariusze powinni byli „ustalić” głównych 
inicjatorów tych przedsięwzięć, a następnie ich rozpracowywać21. 

Przeprowadzona w połowie 1959 r. przez Wydział V Departamentu III MSW kontrola pracy 
Grupy V Wydziału III SB w Katowicach wykazała znaczną poprawę na polu rozpoznania. Zda-
niem zwierzchników funkcjonariusze Grupy V powinni byli przejść do kolejnego etapu działań 

17 AIPN Ka, WUSW Katowice, 032/95 t. 7, Analiza pracy agenturalno-operacyjnej Wydziału III za 1957, 4 I 1958, 
k. 71–72.
18 Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej w latach 1956–1970 [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich 
w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009, s. 98.
19 Inf./TW „Magister”, nr rej. 6600, radca prawny katowickiej kurii, w 1949 przystąpił do współpracy na podstawie tzw. 
komprmateriałów, w kurii katowickiej pracował za zgodą organów bezpieczeństwa, wykorzystywany do jej rozpracowywania 
według posiadanych kompetencji i zakresu pracy, wyeliminowany ze współpracy19 II 1987 z powodu choroby, Ibidem, 
s. 98, przypis 65. Od 1963 również Referat ds. SB KP MO w Tarnowskich Górach posiadał współpracującego w sprawach 
wyznaniowych TW o pseudonimie „Magister”, dla odróżnienia go od omówionego powyżej wprowadzono w niniejszej 
publikacji dodatkowe oznakowanie cyfrowe: „Magister”(1).
20 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/ 9, Plan zabezpieczenia centralnych uroczystości kościelnych w dniu 14–15 VIII 
1958 w Piekarach Śl., 8 VIII 1958, b.p.
21 AIPN Ka, WUSW Katowice, 032/95, t. 7, Kierunkowy plan pracy Wydziału III na I kwartał 1959,b.d., k. 294.
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polegających „na ingerencji i torpedowaniu wrogich zamiarów kurialistów”22. Takiej pracy wy-
magała przypisywana Kościołowi rzymskokatolickiemu w Polsce „ofensywa dewocyjna” określana 
również mianem „hiszpanizacji życia religijnego”23. Określenia te w kręgach SB odnosiły się do 
realizacji programu Wielkiej Nowenny i przygotowań do obchodów Milenium Chrztu Polski, 
które jednoznacznie uznawano za dowód sfanatyzowania religijnego. 

W tym samym czasie pozytywną ocenę „walki z masowym kultem religijnym” wystawiła 
Służbie Bezpieczeństwa również Komisja do spraw Kleru KW PZPR w Katowicach. W listopa-
dzie 1959 r. wskazała, że w ostatnich latach znacznie poprawiło się rozpoznanie w środowisku 
duchowieństwa i jakość informacji operacyjnych, które znacząco wpłynęły na przeciwdziałanie 
„poczynaniom kleru”24. 

Prawdopodobnie pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęto wykorzystywanie nowego źródła 
wiedzy – podsłuchów instalowanych w pomieszczeniach należących do katowickiej kurii lub 
przez nią wynajmowanych. Podsłuchy pokojowe, tzw. instalacje PP, oraz podsłuchy telefoniczne, 
tzw. instalacje PT w teorii pracy operacyjnej zaliczane były do tzw. rzeczowych środków pracy 
operacyjnej i stanowiły ważne źródło dopływu informacji. W połowie 1958 r. katowicka SB 
planowała zainstalowanie podsłuchów w budynku kurii25. Natomiast w planie pracy Wydzia-
łu III na drugi kwartał 1959 r. odnajdujemy potwierdzenie pełnej gotowości do wykorzystania 
podsłuchu pokojowego:

Po dokładnym ustaleniu spraw organizacyjnych prowadzić systematyczną eksploatację nowo-
założonego PP u jednej z najbardziej wpływowych osób kurii. Z dotychczasowego rozeznania 
wynika, że nowozałożone PP winno nam pozwolić na aktualne rozeznanie działalności Kurii, 
ustalenie najbardziej wpływowych osób i tych, które najczynniej są zaangażowane w wykony-
waniu poleceń Kurii, a zwłaszcza stworzyć warunki odpowiedniego wytypowania kandydatów 
do werbunku26. 

Według relacji bp. Wiktora Skworca, urządzenia podsłuchowe były zainstalowane w jadalni 
i gabinecie przyjęć w willi biskupiej przy ul. Francuskiej 4727. Powszechnie wiadomo, że odkryto 
je także po 1989 r. przy okazji remontów w budynku kurii. Generalnie wiedza o urządzeniach 
podsłuchowych w obiektach Kościoła katowickiego jest fragmentaryczna i nie pozwala w pełni 
ocenić roli, jaką odegrały one w kontroli i inwigilacji środowisk kościelnych.

Realia lat sześćdziesiątych przyniosły pewne ułatwienia w poszerzaniu wiedzy o przygoto-
waniach pielgrzymkowych. Nowym źródłem oficjalnych informacji stały się kontakty osobiste 
oraz wymiana korespondencji pomiędzy stroną kościelną a różnymi instancjami władzy partyjno-

22 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/11, Raport z przeprowadzonych czynności operacyjnych w Wydziale III Grupie V 
KW MO w Katowicach, 27 VII 1959, k. 18. 
23 Metody pracy operacyjnej…, s. 218.
24 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 2, O sytuacji w kurii katowickiej i działalności podległego jej kleru, k. 216. 
25 Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej…, s. 103–106.
26 AIPN Ka, WUSW Katowice, 032/95, t. 7, Kierunkowy plan pracy Wydziału III na II kwartał 1959, 5 IV 1959, 
k. 345. Zdaniem A. Dziuroka prawdopodobnie od lutego 1959 zainstalowany był podsłuch pokojowy (obiekt – źródło 
„Filia”) w gabinecie bp. Bednorza lub w mieszkaniu Rudolfa Bednorza, A. Dziurok, Służba bezpieczeństwa wobec budownictwa 
sakralnego na terenie Chorzowa, „Zeszyty Chorzowskie” 2005, t. VIII, red. Z. Kapała, s. 189.
27 A. Dziurok, „W matni” – kontakty księdza Wiktora Skworca ze Służbą Bezpieczeństwa, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 
1944–1989” 2008, nr 1, s. 182.
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-państwowej. Źródłem wiedzy o przewidywanych grupach pielgrzymkowych były składane 
w radach narodowych podania o zezwolenie na ich organizację. Niejednokrotnie tę procedurę 
wykorzystywano do inspirowania rozmów, które również służyły pozyskiwaniu ważnych infor-
macji. Natomiast powodem spotkań i korespondencji stała się troska organizatorów kościelnych 
o pielgrzymów coraz liczniej przyjeżdżających do Piekar Śląskich prywatnymi środkami lokomo-
cji. Strona kościelna zwracała się z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, ale 
także o właściwą lokalizację parkingów czy zastosowanie doraźnych rozwiązań komunikacyjnych 
w dniu pielgrzymki (np. ograniczenie czy wstrzymanie ruchu kołowego na ul. Bytomskiej w Pie-
karach Śląskich). Dla ułatwienia pracy służbom porządkowym władze kościelne przedstawiały 
program uroczystości czy podawały szacunkową liczbę uczestników. Taka sytuacja miała miejsce 
na przykład w 1965 r., kiedy bp Bednorz zwrócił się do Prezydium WRN Wydziału do Spraw 
Wyznań z prośbą o pomoc ze strony MO w kierowaniu ruchem ulicznym i podał szczegółowy 
plan dwudniowych uroczystości28. 

Te ułatwienia w pracy rozpoznawczej nie łagodziły ogólnie trudnej sytuacji w pionie wyzna-
niowym SB. Kierownictwo Wydziału IV Departamentu IV MSW sygnalizowało, że ożywienie 
religijne związane z przygotowaniami i obchodami milenijnymi znacząco zwiększyło liczbę zadań 
stawianych przed funkcjonariuszami zajmującymi się walką z Kościołem rzymskokatolickim. 
Jak zauważyła kpt. Józefa Siemaszkiewicz29, naczelnik Wydziału IV Departamentu IV MSW, 
funkcjonariusze byli dodatkowo angażowani do spraw, które w swej istocie – jak na przykład 
czynności egzekucyjne – należały do zadań administracji państwowej. Odnosząc się w 1965 r. 
do problemu „zabezpieczania masowych imprez religijnych”, kpt. Siemaszkiewicz wskazała na 
konieczność odciążenia aparatu bezpieczeństwa od innych zadań na rzecz prowadzenia „typowej 
pracy operacyjnej, w tym wyraźnego zwiększania prac mogących kształtować sytuacje w dogod-
nych nam kierunkach”. W przypadku uroczystości masowych wymagało to jej zdaniem „głęb-
szego rozpoznania środowisk, tendencji i nastrojów” oraz właściwego rozmieszczenia „środków 
pracy agenturalno-operacyjnej”30. 

Bieżące zaangażowanie w kontrolę masowych uroczystości religijnych odsuwało na plan 
dalszy doskonalenie pracy operacyjnej wymagającej długofalowego i starannego przygotowania. 
W województwie katowickim sytuacja była szczególnie trudna, zważywszy na znaczną liczbę 
uroczystości religijnych odbywających się na Jasnej Górze i w Piekarach Śląskich, a także w in-
nych mniejszych ośrodkach pątniczych. Wymagały one oddelegowania większości pracowników 
operacyjnych zajmujących się sprawami kościelnymi w województwie w miejsca uroczystości 

28 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Pismo bp. Herberta Bednorza do Prezydium WRN Wydział do spraw Wyznań, 11 
VI 1965 r., b.p.; APP, Władze państwowe i urzędy (korespondencja), b. sygn., Pismo do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Katowicach, b.d., b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 43, Informacja nr 0110/85 dot. 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Piekar Śl. dnia 17 V 1985, 17 V 1985, k. 109.
29 Józefa Siemaszkiewicz, w latach 1963–1971 naczelnik Wydziału IV Departamentu IV MSW, w latach 1971–1973 
zastępca dyrektora Departamentu IV. Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem…, s. 464–465; autorka i współautorka 
licznych publikacji z zakresu teorii pracy operacyjnej, zob. m.in. J. Siemaszkiewicz, Zabezpieczanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego przez SB podczas czynności egzekucyjnych, Departament Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1965; J. Siemaszkiewicz, 
R. Wójcicki, Niektóre elementy współdziałania MO i SB w zakresie zapobiegania zagrożeniom lub naruszeniom porządku publicznego 
wywołanych działalnością hierarchii kościelnej i kleru, Departament Szkolenia MSW, Warszawa 1971; J. Siemaszkiewicz, 
Działalność ideologiczno-polityczna hierarchii i kleru Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1944–1984, Warszawa 1986.
30 J. Siemaszkiewicz, Zabezpieczanie porządku i bezpieczeństwa publicznego przez SB…, s. 505. 
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religijnych i oderwanie od innych działań, na przykład „organizowania głębszej pracy operacyj-
nej, wypracowania złożonych przedsięwzięć i kombinacji operacyjnych”31. W 1956 r. w czasie 
sierpniowych i wrześniowych uroczystości na Jasnej Górze udział w ich „zabezpieczeniu” brali 
wszyscy pracownicy Wydziału VI WUdsBP wspomagani przez pracowników innych wydziałów 
(np. wydział „T”)32. 

O największej skali bieżących zadań świadczą dane statystyczne z 1966 r., a więc ze szczy-
towego okresu obchodów milenijnych. Wydział IV SB KW MO w Katowicach zorganizował 
wówczas „rozpoznanie i zabezpieczenie” łącznie 25 uroczystości masowych trwających 43 dni33. 
W tej liczbie nie uwzględniono uroczystości Bożego Ciała, peregrynacji obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej czy zjazdów stanowo-zawodowych na Jasnej Górze, które znacząco poszerzały 
ilość dni poświęconych na ich nadzorowanie. Wzrost liczby uroczystości religijnych automa-
tycznie zwiększał zakres zadań szczegółowych, czego wyrazistym przykładem może być liczba 
utrwalonych i odtworzonych kazań. Jeżeli w 1965 r. utrwalono ich 67 (z tego 47 odtworzono), 
to w 1966 r. utrwalono ich 260, a 170 odtworzono34. W roku obchodów milenijnych ponad trzy-
krotnie wzrosła praca na tym małym odcinku utrwalania i odtwarzania wystąpień realizowanych 
przez wydział „T”. Rozmach, z jakim przygotowano wiele z tych uroczystości, a także napięta 
sytuacja między władzą a Kościołem zwiększały odpowiedzialność lokalnych struktur SB przed 
kierownictwem Departamentu IV MSW w Warszawie i liczbę przygotowywanych meldunków. 

Niespotykane dotychczas w powojennej rzeczywistości PRL ożywienie religijne, jakim była 
realizacja programu Wielkiej Nowenny oraz perspektywa milenijnych uroczystości kościelnych, 
postawiły przed pionem ds. wyznaniowych zadania, które wymagały zaangażowania rozbudo-
wanej i umiejscowionej w najważniejszych ogniwach Kościoła sieci agenturalnej. Generalnie stan 
agentury stanowił dla kierownictwa aparatu bezpieczeństwa swoistą busolę stopnia infiltracji 
określonych środowisk, a więc także świadczył o operatywności działania określonych wydzia-
łów. Za główny warunek wnikliwego i szerokiego rozpracowania Kościoła katolickiego uważa-
no posiadanie odpowiedniej sieci agenturalnej i umiejętną z nim pracę. Zadanie to stanowiło 
przedmiot stałych zabiegów w komórkach do spraw wyznaniowych, a prowadzone szczegółowe 
statystyki i analizy odzwierciedlały skuteczność działania na szczeblu wojewódzkim i w placów-
kach terenowych. 

Dynamiczny i systematyczny wzrost ogólnej liczby TW z terenu diecezji katowickiej w la-
tach 1963–1974 dokumentują dane statystyczne opracowane w Wydziale IV a ujęte w tabeli 
nr 6. W lutym 1963 r. Wydział IV SB oraz trzynaście jednostek terenowych posiadały łącznie 
158 TW „po linii kleru rzymskokatolickiego” na terenie diecezji katowickiej. W tej grupie za-
chowała się swoista równowaga statystyczna: niewiele ponad połowę (osiemdziesięciu) tajnych 
współpracowników zaliczano do duchowieństwa, natomiast 78 reprezentowało środowisko świe-

31 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/49, t. 2, Sprawozdanie z pracy Wydziału IV KW MO w Katowicach za rok 1966, 
7 I 1967, k. 216.
32 A. Dziurok, W walce z Kościołem…, s. 326. 
33 W tym: 13 uroczystości o charakterze ogólnokrajowym trwających 27, pięć uroczystości o charakterze diecezjalnym 
trwających 9 dni oraz 7 uroczystości o charakterze lokalnym trwających 7 dni.
34 W tej liczbie 25 kazań wygłosił prymas Wyszyński, a 175 biskupi. Nie odtwarzano kazań, które zdaniem SB nie zawierały 
istotnych treści operacyjnych. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/49, t. 2, Sprawozdanie z pracy Wydziału IV KW MO 
w Katowicach za r. 1966. Część statystyczna z odpowiednimi komentarzami, k. 221–222.
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ckich. Do pierwszej z tych grup funkcjonariusze SB pozyskiwali księży diecezjalnych, zakonnice 
i zakonników, a do grupy świeckich należały osoby związane zawodowo (służba kościelna) lub 
społecznie (członkowie parafialnych rad duszpasterskich, organizacji przykościelnych: stowarzy-
szeń i bractw) ze środowiskiem kościelnym35. Większość z ogólnej liczby, bo dziewięćdziesięciu 
TW współpracowało z terenowymi jednostkami SB. W poszczególnych jednostkach SB stan sieci 
agenturalnej „po linii kleru” był bardzo zróżnicowany: od dwóch w Wodzisławiu po jedenastu 
TW w Bielsku Białej, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Tychach i dwunastu TW w Zabrzu.

Obserwowana od lat sześćdziesiątych tendencja wzrostu liczby tajnych współpracowników 
utrzymywała się w następnych dekadach. W październiku 1974 r. w diecezji katowickiej ogólny 
stan delatorów „po pionie IV” w stosunku do 1963 r. wzrósł ze 158 do 246 osób, czyli o 55,7%.

Ta b e l a  n r  6
Tajni współpracownicy pionu IV SB w diecezji katowickiej w roku 1963 i 1974

Wydział
Ogółem TW Duchowieństwo Świeccy

1963 1974 1963 1974 1963 1974

Wydział IV 61 60 43 40 18 20

Bielsko Biała 11 26 3 4 8 22

Cieszyn 5 19 4 5 1 14

Gliwice 11 16 6 9 5 7

Chorzów 4 7 1 – 3 7

Katowice 7 7 1 2 6 5

Lubliniec 5 9 2 6 3 3

Pszczyna 3 8 2 4 1 4

Ruda Śl. 6 5 2 – 4 5

Rybnik 9 14 4 3 5 11

Tarn. Góry 11 15 3 10 8 5

Tychy 11 15 5 8 6 7

Wodzisław 2 36 2 10 – 26

Zabrze 12 9 2 4 10 5

Razem 158 246 80 105 78 141

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, 063/25, t. 1, Wykaz tajnych współpracowników wykorzystywanych po linii kleru 
rzymskokatolickiego na dzień 22 II 1963; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, cz. 2, Stan i ruch TW Wydziału IV 
i jednostek Służby Bezpieczeństwa pionu IV, 24 X 1974. Opracowanie własne. 

W latach 1963–1974 największy, bo kilkunastokrotny skok nastąpił w KP MO w Wodzi-
sławiu Śląskim i pod tym względem ta jednostka powiatowa znacząco wyprzedziła pozostałe. 
Jak wynika z zestawienia statystycznego, zdecydowany wpływ na taki stan miały pozyskania do 
współpracy wśród osób świeckich. W 1974 r. funkcjonariusze na tym terenie legitymowali się aż 
dwudziestosześcioosobową grupą świeckich współpracowników, gdy dekadę wcześniej jako jedyna 
jednostka w województwie nie posiadali w tym środowisku żadnego konfidenta. Również pięcio-

35 AIPN Ka, 063/25 t. 1, Wykaz tajnych współpracowników wykorzystywanych po linii kleru rzymskokatolickiego na 
dzień 22 II 1963, b.p.
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krotnie powiększyła się grupa pozyskanego do współpracy duchowieństwa. Przyczyną słabych 
wyników werbunkowych w tej jednostce mogła być osoba zastępcy komendanta ds. bezpieczeń-
stwa w KP MO w Wodzisławiu. W 1960 r. został on zwolniony za „nieudolność”36. Intensyfikacja 
werbunków w latach 1963–1974 występowała w większości jednostek. Zajmujący się bezpośred-
nio sprawami Piekar Śląskich Referat ds. bezpieczeństwa w Tarnowskich Górach utrzymywał 
się w 1963 r. w czołówce jednostek posiadających najwięcej tajnych współpracowników na polu 
wyznaniowym. W następnej dekadzie powiększył grupę tajnych współpracowników wśród du-
chowieństwa o siedem osób, natomiast w przeciwieństwie do większości placówek zmniejszyła się 
tutaj o trzy osoby liczba TW wśród świeckich. Charakterystycznym zjawiskiem dla tego okresu 
było niemal podwojenie ogólnej liczby TW wywodzących się ze środowiska świeckich: z 78 osób 
odnotowanych w 1963 r. grupa ta wzrosła do 141 w 1974 r. (wzrost o 80,7%). Natomiast liczba 
tajnych współpracowników wywodzących się spośród duchowieństwa wzrosła jedynie o 31,2%. 
W ogólnej liczbie 246 TW równowaga sprzed dekady zmieniła się w przewagę TW wywodzą-
cych się ze środowisk świeckich: odnotowano 141 osób świeckich i 105 osób duchownych37.

Kryzys polityczno-ekonomiczny oraz rosnąca w siłę w drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
i w latach osiemdziesiątych opozycja demokratyczna mobilizowały SB do nasilenia kontroli 
społeczeństwa poprzez coraz gęstszą sieć tajnych współpracowników. Statystyki katowickiej SB 
potwierdzały systematyczne powiększanie się liczby TW i prowadzonych spraw operacyjnych38. 
W pionie IV SB KW MO w Katowicach największy wzrost nastąpił w pierwszym roku obo-
wiązywania stanu wojennego. Na dzień 31 grudnia 1981 r. statystyki wykazywały 375 tajnych 
współpracowników. W ciągu 1982 r. liczba ta wzrosła o 93 osoby i wynosiła na dzień 31 grudnia 
1982 r. 468 osób. Dokładnie rok później stan ten podwyższył się o 29 osób i osiągnął pułap 
497 tajnych współpracowników39. W ciągu niespełna dekady 1974–1983 sieć agenturalna 
w pionie IV katowickiej SB została podwojona, co stanowi wymierny dowód intensyfikacji pracy 
werbunkowej i infiltracji społeczeństwa oraz Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. 

Przedstawiona powyżej statystyka rodzi jednak pytania o stopień zaangażowania tej sieci 
w działania wobec piekarskich zjazdów stanowych, o kryteria jej doboru i charakter współpracy.

Powiększanie się bazy tajnych współpracowników niewątpliwie stymulowało liczebność osób 
współpracujących na wycinkowym polu duszpasterstwa, jakim były pielgrzymki, a zwłaszcza 
pielgrzymki stanowe. Ponieważ ruch pątniczy odbywał się w krótkim okresie wiosenno-letnim, 
zagadnienia te pojawiały się głównie w informacjach przekazywanych w tym właśnie okresie 

36 Aparat bezpieczeństwa…, t. 2, s. 74.
37 AIPN Ka, 085/45, t. 1, cz. 2, Stan i ruch TW Wydziału IV i jednostek Służby Bezpieczeństwa pionu IV, 24 X 1974, b.p.
38 Po wprowadzeniu stanu wojennego w ciągu następnego roku kalendarzowego ogólna liczba TW w Wydziałach: II, III, 
IV, V, V-1, V-2, Paszportów, „B”, „T”, „W” w KW MO w Katowicach wzrosła o 512 osób i wynosiła 3536, a w czasie 1983 
powiększyła się o kolejnych 414 osób tworząc grupę wykazanych 3950 tajnych współpracowników. AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 063/320, Stan i ruch TW i spraw operacyjnych pionu SB KW MO Katowice w miesiącu grudniu 1981 i za okres 
1 I do 31 XII 1981, 2 I 1982, k. 25; ibidem, Stan i ruch TW i spraw operacyjnych pionu SB KW MO Katowice w miesiącu 
grudniu 1982 i za okres 1 I [19]82 – 31 XII [19]82, 3 I 1983, k. 14; ibidem, Stan i ruch TW i spraw operacyjnych pionu 
SB KW MO Katowice w miesiącu grudniu 1983, b.d., k. 1. 
39 Ibidem, Stan i ruch TW i spraw operacyjnych pionu SB KW MO Katowice w miesiącu grudniu 1981 i za okres 1 I do 31 
XII 1981, 2 I 1982, k. 25; ibidem, Stan i ruch TW i spraw operacyjnych pionu SB KW MO Katowice w miesiącu grudniu 
1982 i za okres 1 I [19]82 – 31 XII [19]82, 3 I 1983, k. 14; ibidem, Stan i ruch TW i spraw operacyjnych pionu SB KW 
MO Katowice w miesiącu grudniu 1983, b.d., k. 1.
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i często stanowiły tylko jeden z kilku podejmowanych tematów. Istniała jednak grupa osób, które 
posiadały bieżące informacje na temat pielgrzymek stanowych, czasami nawet wyprzedzające 
oficjalne komunikaty i w ich przypadku stanowiły one temat przewodni tajnych doniesień. Taką 
grupę TW tworzyły osoby uczestniczące bezpośrednio w przygotowaniach pielgrzymkowych 
w kurii katowickiej, jak i w parafii piekarskiej, i ta grupa stanowiła potencjalne narzędzie SB do 
manipulowania decyzjami głównych organizatorów.

Ale najliczniejsza grupa informatorów/agentów/tajnych współpracowników przekazujących 
informacje o pielgrzymkach stanowych wywodziła się spośród duchowieństwa i osób świeckich 
w parafiach. Decydowało o tym powszechne ich zaangażowanie w organizację a także masowe 
uczestnictwo w zjazdach piekarskich. Dzięki nim zajmujący się w terenie zagadnieniami wyzna-
niowymi funkcjonariusze zdobywali wiedzę o przygotowaniach pielgrzymkowych w poszczegól-
nych parafiach, a także o tych decyzjach kurii katowickiej, które nieoficjalnymi kanałami dociera-
ły do „kleru dołowego”. Informacje te były najbardziej przydatne na poziomie lokalnym: służyły 
jednostkom terenowym aparatu bezpieczeństwa do poznania sytuacji przedpielgrzymkowej na 
podlegającym im obszarze, o czym były zobowiązane informować kierownictwo w województwie. 

Specyficzna sytuacja występowała w powiecie tarnogórskim, a zwłaszcza w dekanacie piekar-
skim. Pracująca na tym terenie sieć agenturalna miała dość łatwy dostęp do ośrodka pątniczego 
i więcej okazji do pozyskiwania ważnych z operacyjnego punktu widzenia informacji o pielgrzym-
kach. Często też wiadomości przekazywane przez informatorów/tajnych współpracowników 
kontaktujących się z tarnogórskimi funkcjonariuszami posiadały wartość ponadlokalną. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że szczególnie cenne dla pracy operacyjnej UB/SB były pozyskania 
współpracowników ze środowiska duchownych i świeckich w parafii Imienia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich. Przeprowadzane tam werbunki miały 
charakter celowy; nakłonione do współpracy osoby na pierwszym miejscu realizowały zadania 
związane ze specyfiką tego miejsca – były to sprawy ruchu pielgrzymkowego. Zachowana doku-
mentacja nie pozwala w sposób pełny prześledzić przebiegu infiltracji tego środowiska, dlatego 
zagadnienie to zostało przedstawione na wybranych przykładach. 

Na szczególną uwagę zasługuje jeden z najwcześniej pozyskanych informatorów/agentów/TW 
o pseudonimie „Szczery”, proboszcz parafii w powiecie tarnogórskim. Jako informator o numerze 
5073 został pozyskany 13 grudnia 1952 r. (w tzw. akcji listopadowej) przez por. Józefa Płatkow-
skiego. W 1956 r. został przerejestrowany z informatora na agenta, jedynego w tym czasie w SB 
w Tarnowskich Górach. Jego związki z organami bezpieczeństwa trwały ponad trzydzieści lat, jesz-
cze w 1985 r., a więc po przejściu na emeryturę, wymieniany był w sieci agenturalnej (z adnotacji 
SB wynika, że wznowiono z nim współpracę). Zaliczany do wartościowych jednostek współpracu-
jących z UB/SB realizował zadania dotyczące m.in. zagadnień „reakcyjnego kleru” w dekanacie 
piekarskim (wraz z TW „Kowalski” z tego dekanatu był prowadzony przez Jana Folęgę)40. W la-
tach 1958–1977 TW „Szczery” wymieniany jest w planach rozpoznania zamierzeń organizato-
rów pielgrzymek, jak i w „zabezpieczeniu” uroczystości pielgrzymkowych w Piekarach Śląskich41. 

40 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/55, t. 8, Załącznik nr 3 do protokołu zdawczo-odbiorczego Referatu ds. Służby 
Bezpieczeństwa KP MO w Tarnowskich Górach po zagadnieniu Wydziału IV, 24 IV 1970, b.p.
41 Informacje dotyczące zaangażowania TW „Szczery” w czasie pielgrzymek stanowych zachowały się m.in. w następujących 
dokumentach: AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, 056/9, 056/41, 056/57, 07/191, 030/121. W listopadzie 1952 r. 
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W ramach tzw. akcji listopadowej do podpisania deklaracji lojalności nakłoniono ówczesnego 
proboszcza ks. Antoniego Godźka. Pozyskanie jego osoby do współpracy ułatwiło by organom 
bezpieczeństwa manipulację pielgrzymkowym programem duszpasterskim i przebiegiem wy-
darzeń religijnych w tym ośrodku. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana, ponieważ 
odmawiał on kategorycznie współpracy z organami bezpieczeństwa42.

Aktywnym współpracownikiem ze środowiska duchownych okazał się natomiast TW „Ku-
ratus”, nr rejestracyjny 9314. Od 1956 r. był związany z dekanatem piekarskim; najpierw jako 
wikary w parafii maryjnej, a później jako kuratus i proboszcz w sąsiednich placówkach. Z za-
chowanej dokumentacji wynika, że z tarnogórską jednostką SB współpracował od 1964 r. aż 
do śmierci w 1987 r. TW „Kuratus” informował o bieżących przygotowaniach do pielgrzymek, 
zlecano mu zadanie obserwowania atmosfery wśród organizatorów i pątników, a także zdobywa-
nie informacji o ocenie pielgrzymek. W 1977 r. w związku z wizytą watykańskiego dostojnika 
– abp. Luigi Poggiego43 w parafii w Piekarach Śląskich – Józefce otrzymał szczegółowe zadania: 
ustalenia programu jego pobytu, a także nakłonienia proboszcza Józefa Klemensa, aby w swoim 
wystąpieniu w czasie wizyty watykańskiego dostojnika nie poruszał negatywnych aspektów 
polityki państwa wobec budownictwa sakralnego44. 

W piekarskiej parafii aparat bezpieczeństwa posiadał również cennych współpracowników 
pochodzących ze środowiska osób świeckich. Jednym z nich był inf./TW o pseudonimie „He-
niek”, nr rejestracyjny 10635. Pomimo że został zwerbowany i był prowadzony przez katowicki 
Wydział II (kontrwywiad), wykonywał zadania związane z piekarskim sanktuarium. Chociaż 
z zasady każdy z wydziałów UB/SB prowadził własną sieć agenturalną, zdarzały się sytuacje 
„użyczania” i kierowania niektórych TW do pracy w innych wydziałach. Za takim rozwiąza-
niem w przypadku TW „Heniek” przemawiał fakt, że mieszkał on w sąsiedztwie sanktuarium, 
a także posiadał bliskie i dobre kontakty z księżmi parafii piekarskiej. TW „Heniek” sprawami 
wyznaniowymi zajmował się głównie w latach 1958–1975, ale ponownie był „zadaniowany” 
w 1979 r. w czasie głodówki w piekarskiej bazylice Kazimierza Świtonia i Zdzisława Bradela. 
Jak podkreślono w jego charakterystyce, mimo że był wierzącym katolikiem, bez skrupułów 
przekazywał informacje o duchownych, z którymi się spotykał. Współpracę z TW „Heniek” 
zakończono w 1985 r. ze względu na jego zły stan zdrowia.45

UB zwerbowało do współpracy innego księdza, któremu również nadano pseudonim „Szczery” (w 1956 przemianowany na 
„Masłowski”). Od jesieni 1953 r. do 1954 r. pracował na terenie Tarnowskich Gór, by później przejść do kurii katowickiej, 
wówczas UB uzgadniało z nim sprawy „dotyczące całokształtu zagadnień kurii” A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec 
biskupów i kurii katowickiej…, s. 79–80.
42 O okolicznościach nakłaniania ks. Godźka do współpracy zob. szerzej w rozdziale V.
43 Luigi Poggi (1917–2010), w służbie Watykanu od 1945, abp delegat papieski do Afryki Centralnej w 1965, nuncjusz 
apostolski do zadań specjalnych w Polsce, na Węgrzech, w Czechosłowacji, Bułgarii i Rumunii od 1973, kierownik zespołu 
Stolicy Apostolskiej do stałych kontaktów roboczych z rządem PRL od 1975, kardynał od 1994. Ocena przebiegu i wyników 
misji abpa Luigi Poggiego (23 IV – 18 V 1976). Tezy do informacji na temat stosunków polsko-watykańskich [1 VI 1976] [w:] 
P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967–1989, Warszawa 2001, s. 117–129. 
44 Odpowiedź z 19 III 2008 Referatu Ewidencji OBUiAD w Katowicach na zapytanie BU Ka-III-5517-31/06, Wypis 
z kartoteki rejestracyjnej i odtworzeniowej. Materiały dotyczące TW „Kuratus” zostały komisyjnie zniszczone 29 I 1990; 
TW „Kuratus” jest wymieniany m.in. w dokumentach: AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, k. 16, k. 26; 030/121, 
k. 106; 030/207, cz. III, k. 7; 030/225, k. 30.
45 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0024/76, t. 1. Teczka personalna TW „Heniek”, k. 43, k. 116, k. 123.
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Celowym pozyskaniem w środowisku świeckich katolików aktywnie działających w piekar-
skiej parafii był TW „Bolesław” vel „Magister”, numer rejestracyjny 816146. Wpływ na jego 
przydatność operacyjną miały dwa fakty wskazane przez SB: duże zaufanie, jakim obdarzał go 
miejscowy proboszcz i kustosz sanktuarium ks. Antoni Godziek, a także jego aktywność w radzie 
parafialnej piekarskiej parafii. Według dokumentacji tarnogórskiej SB „Bolesław” zgodził się na 
współpracę dobrowolnie 26 czerwca 1963 r. w czasie spotkania ze starszym oficerem operacyjnym 
Marianem Kubiczkiem i mjr Zenonem Drębkowskim, ale jak odnotował pozyskujący go oficer:

Z chwilą podpisania zobowiązania kandydat przeżył mały wstrząs, zbladł i zadrżał nad nim 
oświadczając, że zdaje sobie sprawę , jaki na siebie wziął obowiązek i co go czeka w ramach 
współpracy oraz jakie może ponieść konsekwencje za zdradę tajemnicy47. 

Współpraca została zakończona w 1975 r. z powodu śmierci tajnego współpracownika. 
Zachowana w teczce pracy dokumentacja zawiera uporządkowane chronologicznie doniesienia 
obejmujące okres dwunastu lat: od 3 czerwca 1963 r. do 8 czerwca 1975 r. Według rejestru SB 
pojawiają się w nich informacje o około trzydziestu osobach, głównie duchownych. Pozwalały 
one poznać bliżej osobowość księży, pełnione przez nich funkcje, stosunek do obowiązków. 
W jednym z ostatnich doniesień TW „Magister” przekazał m.in. informacje na temat obiecu-
jącego na przyszłość kapłana, opisując jego zalety charakteru i pełnione funkcje48. Informujący 
SB współpracownik nie miał świadomości, że kilka miesięcy wcześniej piekarski ksiądz został 
nakłoniony do zadeklarowania współpracy przez krakowską SB jako TW „Kwiatkowski” i starał 
się z tego zobowiązania uwolnić49. TW „Magister”(1) otrzymywał zadania dotyczące piekarskiego 
duchowieństwa i wszelkich uroczystości odbywających się w sanktuarium maryjnym, w tym 
pielgrzymek stanowych. W przypadku tych ostatnich najczęściej przekazywał informacje na 
temat przygotowań i programu zjazdów, był zobowiązany do uczestnictwa w uroczystościach, 
a później do składania relacji z ich przebiegu, dostrzeżonych zmian w programie, oceny piel-
grzymek przez biskupów i kapłanów50. 

Przed pielgrzymką mężczyzn w 1979 r. potrzebą chwili dla SB okazała się zgoda na współpra-
cę jednego z wikarych piekarskiej parafii. Według mjr. Edmunda Perka 26 maja 1979 r. wyraził 
on zgodę na informowanie SB o reakcjach księży na prowadzoną w tym czasie przez Kazimierza 
Świtonia głodówkę w bazylice piekarskiej. Ksiądz współpracował pod pseudonimem „Romek”, 
nr rejestracyjny 37818. Jak wynika z zachowanej (niepełnej) dokumentacji do początku maja 
1985 r. informował o organizacji stanowych pielgrzymek piekarskich, przygotowaniach do 
wizyty Jana Pawła II na katowickim Muchowcu. Porucznik Andrzej Kanclerz, kierownik Sekcji 
VIII Wydziału IV, w raporcie z 3 maja 1984 r. informował zwierzchników o wykonywaniu przez 

46 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0024/268, t. 1, Teczka personalna TW „Magister”; ibidem, t. 2, Teczka pracy TW 
„Magister”, passim. 
47 Ibidem, Raport z dokonanego pozyskania do współpracy w charakterze tajnego współpracownika na zasadach dobro-
wolności ob. […], 27 VI 1963, k. 11–12.
48 Ibidem, Informacja agenturalna nr 1/75, 26 VII 1975, k. 236.
49 Szerzej o TW „Kwiatkowski” i okolicznościach werbunku zob. rozdz. V.
50 Ibidem, t. 1, Zobowiązanie, 26 VI 1963, k. 5/1; Notatka służbowa, 8 XII 1975, k. 43; Uzupełnienie kierunkowego 
planu pracy dla TW ps. „Magister” na 1965 r., k. 69–71; ibidem, t. 2, Raport z dokonanego pozyskania do współpracy 
w charakterze TW na zasadach dobrowolności, 27 VI 1963, k. 11–12.
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TW „Romek” zadań specjalnych Departamentu IV, m.in. do sprawy operacyjnego sprawdzenia 
krypt. „Korona II” związanej z kradzieżą koron z piekarskiego obrazu, jaka miała miejsce w nocy 
z 29 lutego na 1 marca 1984 r.51

Dopływ informacji na temat piekarskiego ruchu pątniczego policja polityczna zapewniała 
sobie również dzięki delatorom pracującym w innych parafiach dekanatu piekarskiego. Pod-
jęcie współpracy z organami bezpieczeństwa na terenie powiatu tarnogórskiego nie stało na 
przeszkodzie w jej kontynuacji przez inną jednostkę UB/SB po zmianie miejsca zamieszkania 
czy czasowego pobytu tajnego współpracownika. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku TW 
„Filip”, nr rej. 16091. Miejscem urodzenia był on związany z pobliskim Szarlejem, a w momencie 
werbunku był wikarym w jednej z niedużych parafii piekarskiego dekanatu. Jeszcze w 1970 r. 
był „na kontakcie” insp. Dzioka z tarnogórskiej SB (wraz z TW „Wilhelm” z tego dekanatu)52. 
Natomiast informacje o jego zaangażowaniu w przekazywanie materiałów dotyczących piel-
grzymek stanowych zachowały się także z lat siedemdziesiątych, kiedy pracował już w innym 
rejonie diecezji53. 

Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa podejmowali także próby nakłaniania do współpracy 
osoby wywodzące się z hermetycznego środowiska zakonnego. Dla pogłębiania wiedzy o piel-
grzymkach stanowych ważnym pozyskaniem okazał się kamilianin TW „Dionizy”, nr rejestr. 
988. W czerwcu 1961 r. nakłonił go do współpracy ppor. Zygmunt Jasik, oficer operacyjny 
Wydziału III KW MO w Katowicach. Do czasu wyjazdu za granicę w 1979 r., a więc przez 
siedemnaście lat TW „Dionizy” informował m.in. o przygotowaniach do męskich i kobiecych 
pielgrzymek54. Ponieważ wielokrotnie uczestniczył w nich osobiście, należał do osób realizujących 
zadania specjalne: brał udział w obiadach dla duchowieństwa w dniu uroczystości i gromadził 
informacje o ocenie pielgrzymki przez stronę kościelną55. 

Osoby tworzące tarnogórską sieć agenturalną pracowały w sprzyjających warunkach do po-
zyskiwania ważnych informacji pielgrzymkowych. Miały bowiem możliwość częstej obecności 
w piekarskim sanktuarium, zazwyczaj dobrze znały duchownych z niedużego terenu powiatu 
i z wieloma utrzymywały bliskie kontakty. Należy także zauważyć, że z tego terenu na zjazdy 
stanowe udawało się najwięcej grup pielgrzymkowych i temat ten w okresie zjazdów często był 
poruszany zarówno przez duchownych, jak i przez świeckich. 

Dla UB/SB najważniejszym kryterium klasyfikacji informatorów/agentów/TW była jakość 
przekazywanych przez nich materiałów i możliwość realizacji zleconych zadań. Strategiczne 
znaczenie miały informacje wyprzedzające tzn. dotyczące decyzji lub wydarzeń mających dopiero 
nastąpić, co pozwalało na ewentualne przeciwdziałanie im. Wiedza otrzymywana z tzw. „pierw-
szej ręki” pochodziła głównie od osób mających bezpośredni dostęp lub należących do środowiska 

51 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00233/3026, t. 1, Teczka personalna TW „Romek”; ibidem, t. 2, Teczka pracy TW 
„Romek”.
52 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/55, t. 8, Załącznik nr 3 do protokołu zdawczo-odbiorczego Referatu ds. Służby 
Bezpieczeństwa KP MO w Tarnowskich Górach po zagadnieniu Wydziału IV, 24 IV 1970, b.p.
53 Materiały dotyczące TW „Filip” zostały wybrakowane w 1990, natomiast zachowały się karty z kartoteki odtworze-
niowej i kartoteki rejestracyjnej, a także zapisy w materiałach zgromadzonych w AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/55, 
t. 8; 030/207.
54 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00144/4662, mf, Teczka personalna TW „ Dionizy”, k. 1, k. 45.
55 Zob. m.in. AIPN Ka 056/41, 056/123, t. 3, 07/191.
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decyzyjnego w sprawie pielgrzymek w kurii katowickiej. W pierwszym okresie stanowego piel-
grzymowania Sekcja V Wydziału V wiedzę o piekarskich zjazdach czerpała najprawdopodobniej 
z jednostkowych i nieregularnie pozyskiwanych informacji z tego środowiska. Autorem jednego 
z pierwszych zachowanych z tego okresu doniesień o pielgrzymce organizowanej w 1950 r. był 
informator o pseudonimie „Okularnik”, który posiadał „dojście” do kurii katowickiej. Należał do 
grupy tzw. zadaniowanych informatorów, czyli otrzymujących indywidualne zadania do realizacji. 
TW „Okularnik” miał rozeznać przygotowania do męskiej pielgrzymki, a także ustalić osoby 
aktywnie udzielające się na tym polu56.

W latach 1949–1951 na szczególną uwagę zasługuje agent o pseudonimie „Maxymowicz”, 
autor kilku ważnych informacji na temat pielgrzymek. W marcu 1949 r., stosując kombinację 
operacyjną, WUBP wprowadził go do otoczenia bp. Juliusza Bieńka i kanclerza katowickiej 
kurii ks. Hilarego Gwoździa57. Na podstawie rozmów z ks. Hilarym Gwoździem agent przekazał 
UB pewne pielgrzymkowe informacje, które jednak w porównaniu z pozostałymi doniesieniami 
i charakterem jego agenturalnej działalności stanowiły treści marginesowe58. 

Najcenniejszych współpracowników wywodzących się ze środowiska kurii katowickiej, którzy 
realizowali również zadania dotyczące zjazdów stanowych po powrocie biskupów z wygnania, 
SB pozyskiwała od lat sześćdziesiątych. W 1964 r. do wieloletniej współpracy ponownie na-
kłoniono pracownika kurii, któremu nadano pseudonim „Wirtuoz”, zmieniony w 1977 r. na 
„Zajączkowski”59. Ze względu na swoje stanowisko „Wirtuoz” vel „Zajączkowski” był wartoś-
ciowym źródłem informacji realizującym strategiczne zadania specjalne wobec biskupów i innych 
duchownych, wobec gości zagranicznych, a także lokalnego opozycjonisty – Kazimierza Świtonia. 
Wprawdzie nie zachowała się teczka personalna ani teczka pracy tajnego współpracownika, 

56 W pracy ujednolicono pisownię pseudonimu zgodną z regułami polskiej ortografii. W materiałach archiwalnych wy-
stępują zapisy: „Okolarnik”. „Okólarnik” i „Okularnik”, AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/28, t. 5, Materiały dotyczące 
bp. Stanisława Adamskiego, k. 140. Informator był wikarym w parafii w Katowicach Dębie. W związku z odczytaniem 
zarządzenia biskupa Adamskiego w sprawie likwidacji „Caritasu” zabrany przez UB wraz proboszczem 13 II 1950 i prze-
słuchiwany przez całą noc, a zwerbowany do współpracy 14 II 1950 w celu „rehabilitacji za popełnione przestępstwo”. 
25 II 1957 na spotkaniu z ppor. Tadeuszem Cierpiałem, oficerem operacyjnym Sekcji V Wydziału III SB zerwał współpracę, 
wskazując, że został do niej przymuszony po całonocnym przesłuchaniu, „przez siedem lat gwałcił swoje sumienie jako 
duszpasterz”, przypomniał, że planował zerwanie współpracy już w listopadzie, kiedy nie doszło do spotkania. Inf. „Oku-
larnik” oświadczył, że powiedział o współpracy z UB swojej matce, która doradziła mu, „aby z tym zerwał raz na zawsze”, 
AIPN Ka WUSW Katowice, 0144/3987, TW „Okularnik”, mf, passim.
57 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, Materiały do sprawy agenturalnego rozpracowania krypt. „Gniazdo” (dot. kurii 
biskupiej w Katowicach), k. 87–88; zob. także A. Grajewski, Wygnanie…, s. 80–84; A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec 
duchowieństwa w latach 1945–1956 (na przykładzie diecezji katowickiej) [w:] Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich 
w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego, red. J. Myszor i A. Dziurok, Katowice 2004, s. 217–219; Bp Juliusz 
Bieniek. Senior diecezji katowickiej…, s. 75–77.
58 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, Materiały dotyczące kurii biskupiej krypt. „Gniazdo” 1949–1953, k. 1, 21, 
87–88, 169; zob. rozdz. V. 
59 Współpracujący z Grupą I Wydziału IV TW „Wirtuoz” vel „Zajączkowski” wcześniej w dokumentacji UB był odno-
towany jako informator „Radziłowski” pozyskany do rozpracowania „reakcyjnej części kleru pracującego dotąd w kurii 
stalinogrodzkiej”. Według wytworzonego przez aparat bezpieczeństwa raportu z dokonanego werbunku informator o ps. 
„Radziłowski” wyraził zgodę na współpracę 16 IX 1955 r. wobec kierownika Sekcji I Wydziału VI WUdsBP – Edmunda 
Perka. Jednak 6 X 1956 r. ten sam funkcjonariusz postanowił przekazać jego teczkę personalną nr 4070 do archiwum ze 
względu na odmowę współpracy i nieprawdomówność. Równocześnie odnotował, że „zostanie wszczęte aktywne rozpraco-
wanie mające udokumentować utrzymywanie kontaktów z bp. Adamskim”. Sprawa jego rozpracowania nosiła kryptonim 
„Notariusz”. Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej…, s. 101, przypis 82.



4.1. Działania poprzedzające pielgrzymki

131

ale informacje szczegółowe znajdują się w materiałach administracyjnych i operacyjnych. TW 
„Wirtuoz” vel „Zajączkowski” występuje między innymi w planach zabezpieczenia uroczystości 
piekarskich60.

Jednym z najbardziej aktywnych TW był w tym czasie „Zygmunt” vel „Nowak”. Stanowi 
on przykład księdza pozyskanego do współpracy jako tzw. „perspektywiczne źródło informacji”, 
a więc rokującego awans w strukturach kościelnych. Zainteresowanie SB wzbudziły informa-
cje o jego udziale w organizacji uroczystości milenijnych i o zaufaniu do niego bp. Bednorza. 
TW „Zygmunt”, numer ewidencyjny 11085, został pozyskany do współpracy w listopadzie 
1965 r. w czasie starań o paszport. Przypuszczenia SB sprawdziły się już w następnym roku, 
kiedy awansował na stanowisko referenta gospodarczego w kurii. Od października 1966 r. jako 
TW „Nowak” przekazywał cenne informacje na temat kurialistów, duchownych diecezjalnych, 
planów (np. szczegółowe informacje na temat przewozu kopii obrazu jasnogórskiego na czas 
peregrynacji, ponieważ został kierowcą samochodu-kaplicy), udostępniał różnorodne dokumenty, 
a także wykonywał zlecane mu zadania. W związku z wyjazdem na placówkę misyjną w 1974 r. 
przygotowany został i przeszkolony do współpracy ze służbą bezpieczeństwa ZSRS na terenie 
Kamerunu. W czasie pobytów na leczeniu w RFN przyjeżdżał także do Polski i nadal realizował 
wyznaczone przez SB zadania. W sprawie pielgrzymek piekarskich przekazywał tzw. wyprze-
dzające informacje na temat planów i organizacji uroczystości, był wykorzystywany do realizacji 
kombinacji operacyjnych, zadań o charakterze inspiracyjnym i dezinformacyjnym61. 

Do nielicznej grupy należą osoby świeckie zaangażowane do pracy w kurii biskupiej. Spośród 
nich w 1966 r. do trwającej dziewiętnaście lat współpracy został pozyskany nieetatowy pracownik 
kurii katowickiej – TW „Dąbrowski” vel „Plastyk”62. Jako osoba świecka był blisko związany 
z parafią Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, ale w związku z wykonywanym zawodem 
plastyka i dekoratora posiadał rozległe kontakty wśród duchowieństwa63. TW „Dąbrowski”(1) 
nr rej. 12120 wyraził zgodę na współpracę 10 października 1966 r. wobec starszego oficera 
operacyjnego SB Krzysztofa Worobca z KM MO w Katowicach, ale z czasem został przejęty 
przez funkcjonariuszy Wydziału IV KW MO. Od 1978 r. był prowadzony w dokumentacji 
jako TW „Plastyk” nr rej. 39989. Ponieważ został wybrany posłem na Sejm IX kadencji, 
24 października 1985 r. w Wydziale IV opracowano raport z prośbą o zgodę na rozwiązanie 

60 Zob. m.in.: AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości koś-
cielnych w Piekarach Śl. w dniu 29 V 1977 /sprawa obiektowa krypt. Piekary 77”/, 13 V 1977, cz. III, k. 2; ibidem, Plan 
operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 21 VIII 1977 /sprawa obiektowa 
krypt. „Piekary 77”/, 9 VIII 1977, cz. III, k. 28; ibidem, Notatka z odbytego spotkania z TW „Wirtuoz”, b. d., cz. IV, 
k. 104–105; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Plan przeciwdziałania ewentualnym próbom podjęcia tzw. głodówki 
w obiekcie sakralnym przez Kazimierza Świtonia figuranta sprawy krypt. „Emisariusz”, 5 II 1978, cz. III, k. 1; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/225, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. 
w dniu 14 VIII 1983, k. 141.
61 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0062/176, t. 1, Wniosek o opracowanie kandydata na TW, 27 X 1965, k. 3; Raport 
o dokonanym pozyskaniu TW, 15 XI 1965, k. 18–19; ibidem, t. 2, Charakterystyka TW „Nowak”, 23 VIII 1977, k. 86–88; 
zob. szerzej Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej…, s. 101, przypis 83; eadem, Kler to nasz wróg…, s. 239.
62 Dla rozróżnienia dwóch różnych osób, którym SB nadało pseudonim „Dąbrowski” i które będą przywoływane w niniejszej 
pracy, w dalszej części tekstu wprowadzono dodatkowo po pseudonimach cyfry (1) i (2).
63 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00170/577, mf, Ankieta tajnego współpracownika; Raport z dokonanego pozyskania, 
10 X 1966, Raport o zgodę na rozwiązanie współpracy, 24 X 1985; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, cz. 1, Teczka 
pracy TW „Dąbrowski”; ibidem, cz. V, Teczka pracy TW „Dąbrowski”.
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współpracy64. Według st. inspektora Tadeusza Madeja TW „Dąbrowski”(1) był przekonany, że 
przekazywane przez niego informacje służyły „łagodzeniu sytuacji konfliktowych na linii Kościół-
-państwo” i uniemożliwiały duchowieństwu wrogie wystąpienia65. Był uznawany za cennego 
współpracownika, który m.in. z wyprzedzeniem informował o planach kurii i bp. Bednorza, 
udostępniał kurialne dokumenty, zwłaszcza te dotyczące dekoracji pielgrzymkowych w sanktu-
arium piekarskim. Ponieważ załatwiał wiele ważnych spraw za granicą, dzięki jego informacjom 
Wydział IV mógł śledzić także działalność kurii katowickiej na Zachodzie. 

Spośród pracowników kurii katowickiej Służba Bezpieczeństwa dołączyła do grupy cennych 
współpracowników także kierownika referatu duszpasterskiego. TW „Wiedeńczyk”, nr rej. 
27754, jeden z najbardziej zaufanych kurialistów bp. Bednorza został pozyskany do współpracy 
30 sierpnia 1974 r. przez por. Birnbacha. Zdaniem SB jako osoba pracująca w „najważniejszym 
urzędzie kurialnym” i jako „pierwszy realizator polityki bp. Bednorza” miał wpływ na kształt 
jego decyzji66. W sprawach pielgrzymek był wykorzystywany do zadań specjalnych wobec 
bp. Bednorza, które były oparte na manipulacji jego poglądami i decyzjami, wobec gości piel-
grzymkowych, a także był zaangażowany w działania wobec Kazimierza Świtonia67. W 1989 r. 
TW „Wiedeńczyk” odmówił dalszej współpracy i nie wyraził zgody na przejęcie go przez nowego 
pracownika68. 

Ze środowiska kurii katowickiej wiadomości o pielgrzymkach stanowych docierały do Wy-
działu IV także za sprawą etatowego pracownika kurii, który został zarejestrowany 23 paździer-
nika 1979 r. jako TW „Dąbrowski”. Cel pozyskania go do współpracy ujęto w następującym 
sformułowaniu: „zabezpieczenie dopływu informacji wyprzedzających o wszelkiej działalności 
i inicjatywach katowickiego biskupa Bednorza jak również o pracach ogniw koncepcyjnych i dys-
pozycyjnych kurii katowickiej oraz jednostek organizacyjnych kleru katolickiego bezpośrednio 
jej podporządkowanych”. W „planach zabezpieczenia pielgrzymek” dla TW „Dąbrowski”(2) 
przewidziano m.in. następujące zadania: przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku publicznego 
przez tzw. elementy antysocjalistyczne, jak również przekazywanie informacji o przygotowaniach 
do tych uroczystości. Według Adama Dziuroka, ocena przez SB jego współpracy jako tajnego 
współpracownika nie była wysoka. Z racji pełnionych funkcji w kurii katowickiej posiadał bogatą 
wiedzę, natomiast w zachowanej dokumentacji nie znajduje potwierdzenia wykorzystywanie 
go do realizacji zleconych zadań operacyjnych. Dla władz mógł stanowić jednak „ważny kanał” 
kontaktu w sytuacjach kryzysowych, co decydowało o utrzymywaniu go w sieci agenturalnej. 
Współpraca z TW „Dąbrowski”(2) została rozwiązana w listopadzie 1989 r.69 

64 TW „Plastyk” był posłem od momentu wyboru 13 X 1985 do 3 VI 1989. AIPN Ka, WUSW Katowice, 00170/577, 
mf., Notatka informacyjna, b.d., b.p.
65 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, cz. V, Charakterystyka tajnego współpracownika ps. „Dąbrowski”, k. 319.
66 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0040/1300, Kwestionariusz, k. 4–5. O psychologicznych aspektach oswajania go do 
współpracy zob. Ł. Marek, Psychologia werbunku kapłanów [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między 
bohaterstwem a agenturą, red. J. Szczepaniak i M. Lasota, Kraków 2010, s. 88–90.
67 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Plan przeciwdziałania ewentualnym próbom podjęcia tzw. głodówki w obiekcie 
sakralnym przez Kazimierza Świtonia figuranta sprawy krypt. „Emisariusz”, 5 II 1978, cz. III, k. 1; 
68 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0040/1300, Postanowienie o rozwiązaniu współpracy, k.15.
69 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pieka-
rach Śl. w dniu 25 V 1986, 7 V 1986, k. 20; T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, 
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W ostatniej dekadzie PRL, poza wymienionymi powyżej osobami, Wydział IV w planach 
„zabezpieczenia” pielgrzymek stanowych często typował do zadań specjalnych tajnych współpra-
cowników o pseudonimach „Rejent”70, „Czarny”, „Piotr”, „Emanuel”, „Docent”71 czy „Ojciec”72. 

Werbunki tajnych współpracowników były prowadzone nawet w późnych latach osiemdziesią-
tych. Przykładem jest TW „Adiunkt” nr ewidencyjny 67137, który wyraził zgodę na współpracę 
w 1988 r. Liczącemu 68 lat księdzu Mirosław Łukasiński, funkcjonariusz RUSW w Żorach, 
wyznaczył m.in. zadanie przekazywania informacji na temat duchowieństwa parafialnego i kurii 
oraz organizacji pielgrzymek piekarskich73. 

Przedstawione powyżej przykłady stanowią jedynie wycinkowy obraz informatorów/agentów/
tajnych współpracowników w różny sposób wspomagających organa bezpieczeństwa w walce 
ze stanowym ruchem pielgrzymkowym do Piekar Śląskich. W opiniach funkcjonariuszy UB/
SB zachowanych w teczkach personalnych i w dokumentach operacyjnych zaliczani byli oni do 
cennej i aktywnej agentury „pielgrzymkowej”. O ich wartości decydowała wiedza przekazywana 
na użytek aparatu bezpieczeństwa, a także możliwość i umiejętność wykonywania zlecanych 
zadań indywidualnych. W większości przypadków osoby te wchodziły w skład zespołów or-
ganizujących pielgrzymki lub miały z nimi bezpośredni kontakt. Ich indywidualne przypadki 
pokazują ogólne metody „osaczania duchowieństwa katolickiego przez aparat bezpieczeństwa. 
Są również spektakularnym przykładem na to, jak w wyrafinowanej grze operacyjnej wykorzy-
stywano ludzkie słabości, najbłahsze potknięcia oraz jak ryzykowne mogło być uwikłanie się 
w jakiekolwiek relacje z SB”74.

Kryterium ich doboru w powyższym opisie była również długoletnia współpraca z aparatem 
bezpieczeństwa i zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań. W dalszej części pracy zostaną 
przedstawione szczegółowe przykłady ich współpracy oraz innych osób w sprawie stanowych 
zgromadzeń piekarskich. 

Realizacja zadań rozpoznawczo-informacyjnych wobec zgromadzeń piekarskich układała się 
sinusoidalnie. Jeżeli zadowalający poziom osiągano na niektórych polach działania, to równo-
cześnie pojawiały się takie, które wymagały poprawy. Charakterystycznym przykładem są lata 
1965–1966, a więc okres dwóch ogólnopolskich uroczystości piekarskich. W 1965 r. w Referacie 
ds. Bezpieczeństwa w Tarnowskich Górach rozpoznanie przygotowań i przebiegu uroczystości 

Kraków 2007, s. 276–287, 528–529; A. Grajewski, J. Myszor, W zwierciadle SB, „Gość Niedzielny” 2006, nr 45, s. 24–27; 
A. Dziurok, „W matni”…, s. 194, 205.
70 Numer rejestracyjny 33142. W kartotece rejestracyjnej wpisany 10 VIII 1976 r. przez por. Jana Górnego. Został 
pozyskany do sprawy kryptonim „Kamera” jako notariusz w kurii katowickiej, od 15 XII 1979 r. prowadzony przez 
kpt. Waldemara Wiechno. Odpowiedź Referatu Ewidencji OBUiAD w Katowicach z 4 IV 2008 na zapytanie BU Ka-
-III-5517-31/06, Wypis z kartoteki rejestracyjnej i odtworzeniowej. Aktywnie uczestniczył w piekarskich pielgrzymkach, 
wymieniany w dokumentacji SB m.in. z lat 1978, 1983, 1986.
71 TW „Docent”, pracownik naukowy WŚSD i ATK, nr rej. 40248, pozyskany do współpracy 26 X 1978 przez kpt. 
Waldemara Wiechno, AIPN Ka, WUSW Katowice, 0055/16, t. 1, Kwestionariusz, k. 4. Przekazywał m.in. informacje 
dotyczące przyjazdu Jana Pawła II do Piekar Śl., ibidem, t. 2, Notatka, 21 V 1979, k. 13–14.
72 TW „Ojciec” posiadał nr ewid. 46718. Dokumentację TW i współpracę rozpoczęto 19 V 1981, a zakończono18 XI 
1989. Zwerbowany jako proboszcz jednej z katowickich parafii, prowadzony przez funkcjonariusza Leszka Nowickiego. 
Współpracę z TW „Ojciec” SB zakończyło ze względu na jego chorobę, a także ze względu na utrudnione warunki kontaktu. 
AIPN Ka, WUSW Katowice, 0040/1159, Teczka TW „Ojciec”, k. A, k. 1–6.
73 AIPN Ka, 0055/1550, t. 1, Kwestionariusz, cz. II, k. 3.
74 A. Dziurok, „W matni”…, s. 215. 
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piekarskich uznano za „zadowalające”. Równocześnie wskazano na potrzebę pozyskiwania takich 
informacji, które umożliwiłyby „zainteresowanym czynnikom” zahamowanie wzrostu liczby 
pątników”75. Rok później w informacji dotyczącej przebiegu milenijnych uroczystości w sanktua-
rium piekarskim naczelnik Wydziału IV – ppłk Pikuła wyrażał przekonanie, że „przy należytym 
zabezpieczeniu tego typu imprezy – główną rolę odgrywa operacyjne rozpoznanie kleru, aktywu 
świeckiego oraz byłych organizacji przykościelnych”. Jeżeli jednak rozpoznanie duchowieństwa 
parafialnego uznał za dobre, to zwrócił uwagę na konieczność poświęcenia większej uwagi akty-
wowi świeckiemu, a przede wszystkim byłym organizacjom przykościelnym76. 

Taka sytuacja powtarzała się w kolejnych latach, kiedy pojawiały się „nowe zagrożenia”. Lata 
siedemdziesiąte przyniosły zadania wykraczające poza obszar diecezji katowickiej – w Piekarach 
gościli obcokrajowcy oraz środowiska kościelne i robotnicze z różnych diecezji i regionów kraju. 
Dla służb resortowych MSW polityczne wyzwanie w latach osiemdziesiątych stanowiły śro-
dowiska opozycji demokratycznej licznie i manifestacyjnie uczestniczące w zjazdach mężczyzn 
i młodzieńców. Wtedy do stałych zadań SB przed majowymi pielgrzymkami należało „niedo-
puszczanie bądź minimalizowanie niekorzystnego zaangażowania biskupów, księży, katolików 
świeckich”77. Wcześniejsze poznanie planów „wykorzystania pielgrzymki do celów politycznych” 
przez działaczy opozycji demokratycznej mogło ułatwić przeciwdziałanie takim zamiarom m.in. 
poprzez udaremnienie manifestacyjnych przejść czy organizacji wieców. Praca operacyjna aparatu 
bezpieczeństwa polegała wtedy nie tylko na stosowaniu metod poznawczych wobec nowych 
środowisk pielgrzymkowych, ale zachodziła konieczność stosowania bardziej wyrafinowanych 
metod pracy, które pozwoliłyby przejąć nad nimi kontrolę78. 

Dynamizm sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, perspektywiczne i nowatorskie propozycje 
programowe organizatorów pielgrzymek, przerodzenie się diecezjalnych zjazdów stanowych 
w pielgrzymki świata pracy – to wszystko wymuszało na aparacie bezpieczeństwa podejmowa-
nie stale nowych działań i poszerzało zakres prowadzonej kontroli. Dlatego w kierunkowych 
i szczegółowych planach pracy „po linii kleru” w województwie katowickim niezmiennie powta-
rzały się dyrektywy: „wzmóc działania”, „pogłębiać rozpoznanie”, „pozyskiwać większą liczbę 
informacji”79. 

Zgromadzone za pomocą różnych metod i środków wyprzedzające informacje stanowiły dla 
organów bezpieczeństwa podstawę analizy sytuacji operacyjnej przed pielgrzymką. Jej celem 
nadrzędnym było wykrycie „wrogich zamierzeń” ze strony organizatorów i uczestników zgro-
madzenia. Na podstawie analizy sytuacji przedpielgrzymkowej zapadała decyzja o konieczności 
zastosowania: uprzedzenia, niedopuszczenia bądź przeciwdziałania80. Skala stosowanych w tym 

75 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/144, t. 14, Sprawozdanie z pracy SB w Tarnowskich Górach z 1965, b.p.
76 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/48, t. 1. Informacja nr 82/P/66, 31 V 1966, b.p.
77 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 25 V 1980. Sprawa obiektowa krypt. „Piekary 80”, cz. II, k. 3.
78 F. Musiał, Podręcznik bezpieki …, s. 319.
79 W ostatnim roku funkcjonowania struktur powiatowych odnotowano: „Wzmóc działania operacyjno-rozpoznawcze 
w ośrodku pątniczym w Piekarach Śląskich w celu wcześniejszego ustalenia zamierzeń diecezji i miejscowego kleru w kwe-
stii organizowania imprez, planowanego wydźwięku politycznego, zasięgu oddziaływania”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 
0103/144 t.14, Plan pracy SB KP MO w Tarnowskich Górach na rok 1975, k. 196. 
80 A. Karpowicz, A. Rozwadowski, Taktyka pracy operacyjnej…, s. 43.
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celu metod rozciągała się od manipulacji aż do eliminacji, co szerzej zostało omówione w na-
stępnych rozdziałach.

Wyprzedzająca wiedza na temat przygotowań do zgromadzeń religijnych miała decydujący 
wpływ na ostateczny kształt planów „zabezpieczania” uroczystości. Potrzeba doskonalenia umie-
jętności i metod rozpoznania przygotowań pielgrzymkowych wynikała z corocznego obowiązku 
pełnej kontroli piekarskiego zgromadzenia religijnego. Mimo wieloletniego i kompleksowego 
przeciwdziałania ze strony aparatu partyjno-państwowego w latach 1957–1989, pielgrzymki 
odbywały się regularnie co roku.

4.1.2. Działania organizacyjne i dokumentacyjne 

W okresie poprzedzającym masowe zgromadzenia jednostki resortowe MSW prowadziły 
także, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przygotowania organizacyjne i prace doku-
mentacyjne. Aby skoordynować pracę wszystkich służb, powoływano corocznie specjalny sztab 
operacyjny. Równocześnie każda ze służb resortowych ustalała zakres własnego zaangażowania 
i przygotowywała odrębny plan działania. 

Wraz z rozwojem stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich inwigilacja tych 
zgromadzeń była coraz bardziej złożonym przedsięwzięciem merytorycznym i logistycznym. 
Ponieważ uczestniczyli w nim funkcjonariusze różnego typu służb: UB/SB, MO, ZOMO, ORMO, 
istniała konieczność koordynacji ich działania. W tym celu corocznie powoływano grupę kierow-
niczą w różny sposób nazywaną81. Jak wynika z zachowanej dokumentacji, zasadniczy trzon tej 
grupy tworzyli przedstawiciele kierownictwa KP MO w Tarnowskich Górach (do 1975 r.), kie-
rownictwa wybranych wydziałów milicyjnych i bezpieczeństwa KW MO/WUSW w Katowicach 
oraz przedstawiciel K/KM MO/MUSW w Piekarach Śląskich82. Do 1975 r., a więc do momentu 
likwidacji powiatów, funkcję kierownika powierzano komendantowi KP MO w Tarnowskich 
Górach. W następnych latach odpowiedzialność ta spoczywała na zastępcy komendanta woje-
wódzkiego ds. Służby Bezpieczeństwa/zastępcy szefa ds. SB KW MO/WUSW w Katowicach. 

Funkcjonariusze zespolonych sił resortowych powinni byli zapobiegać i przeciwdziałać wszel-
kim próbom naruszania porządku i bezpieczeństwa publicznego, także w sytuacjach kiedy, według 
opinii władz, „sprawcą niepokojów” była hierarchia kościelna. Zasady współpracy w czasie uroczy-
stości masowych obydwu służb regulowały odpowiednie przepisy normatywne wydawane przez 

81 W sierpniu 1962 nosiła nazwę sztabu dowodzenia, liczyła 3 osoby; kierownikiem był mjr Pacek, komendant KP MO 
Tarnowskie Góry, członkami por. Mieczysław Kuryło, zastępca ds. bezpieczeństwa KP MO Tarnowskie Góry, a członkiem 
por. Zdzisław Nogacki, kierownik Komisariatu MO w Piekarach Śl. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Sprawozdanie 
z zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniach 18–19 VIII 1962, b.p.; W maju 1974 gen. Benedykt 
Cader powołał sztab, w sierpniu 1979 zespół do spraw zabezpieczenia, a w maju 1980 Sztab KW MO. AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/208, Zarządzenie nr 059/79 komendanta wojewódzkiego MO z dnia 15 VIII 1979, k. 41–42; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/209, Zarządzenie nr 031/80 komendanta wojewódzkiego MO z dnia 20 V 1980 w sprawie 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie uroczystości kościelnych w dniu 25 V 1980 w Piekarach 
Śl., cz. III, k. 29. W 1983 kierowanie i koordynację działań realizował Zespół Kierowania KW MO wydzielony spośród 
członków Sztabu KW MO, AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Ramowy plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl., 26 V 1983, k. 57. 
82 W związku z reorganizacjami były to: komisariat, potem MUSW w Piekarach Śl.
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MSW83. Milicja Obywatelska była zobowiązana do współpracy z administracją państwową oraz 
z pionem do spraw wyznaniowych UB/SB. W zachowanych z lat sześćdziesiątych planach „zabez-
pieczenia” piekarskich uroczystości całość działań operacyjnych organizował zespół Służby Bez-
pieczeństwa „przy ścisłym współdziałaniu ze Sztabem MO organizującym działanie Służb MO”84. 

Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa, niezależnie od wspólnej grupy kierowniczej, 
powoływały wewnętrzne sztaby odpowiedzialne za dowodzenie pracą własnych funkcjonariuszy. 
Podstawowy skład zespołu kierowania w przypadku SB od lat sześćdziesiątych tworzyli przedsta-
wiciele kierownictwa Wydziału IV oraz tarnogórskiej jednostki powiatowej. Wraz ze wzrostem 
liczby zadań realizowanych przez inne wydziały i komórki SB w zespole kierowania znaleźli 
się m.in. przedstawiciele Wydziału „T”, Wydziału „B”, Kompanii/Batalionu Interwencyjno-
-Operacyjnego WUSW czy powołanego w 1983 r. MUSW w Piekarach Śląskich85. W przypadku 
pielgrzymek kobiet zespół kierowania SB pracował zazwyczaj w pomniejszonym składzie. Ta pra-
widłowość znajdowała uzasadnienie w znacznie niższej frekwencji i spokojniejszym przebiegu 
sierpniowych zjazdów86. 

Punktem wyjścia do rozpoczęcia wszelkich działań operacyjnych było ich szczegółowe za-
planowanie. Ten obowiązek dotyczył również corocznie odbywających się piekarskich zjazdów 
stanowych. Ramowy plan przedsięwzięć mających zapewnić pełną kontrolę sytuacji na terenie 
Piekar Śląskich oraz na trasach pielgrzymkowych w dniu uroczystości opracowywał sztab. Zgod-
nie z procedurami kierownik sztabu zwracał się o zatwierdzenie planu do komendanta/szefa KW 
MO/WUSW w Katowicach a także informował go o przebiegu prac87. W dniu pielgrzymki sztab 
operacyjny pracował w siedzibie MO w Piekarach Śląskich. Stąd nadzorował realizację zadań oraz 
na bieżąco koordynował całość działań MO i SB na podstawie otrzymywanych szczegółowych 
informacji i meldunków88. 

Podobnie jak oddzielnie sztaby, tak i odrębne plany działania powstawały w MO i SB. 
W dostępnej obecnie dokumentacji jako najwcześniejszy zachował się plan opracowany 8 

83 M.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 064/116, t. 1, Zarządzenie Nr 092/63 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 VI 
1963 i Instrukcja o obowiązkach, uprawnieniach i trybie postępowania organów Milicji Obywatelskiej w sprawach zgroma-
dzeń, k. 46 i n.; AIPN Ka, WUSW Katowice 0125/15, t. 4, J. Siemaszkiewicz, R. Wójcicki, Niektóre elementy współdziałania 
MO i SB…; zob. także Metody pracy operacyjnej…, s. 439–447. 
84 Zob. np. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia diecezjalnego zjazdu mężczyzn 
i młodzieńców 31 V 1964 w Piekarach Śl., 28 V 1964, b.p.; ibidem, 056/57, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości 
kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 18 VIII 1968, 12 VIII 1968, b.p. 
85 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach 
Śl. w dniu 27 V 1973 /do sprawy obiektowej krypt. Piekary 73”/, cz. I, k. 12.
86 W 1970 przed pielgrzymką kobiet zespół SB tworzyli jedynie mjr Edmund Perek i w zastępstwie zastępcy komen-
danta powiatowego MO ds. SB w Tarnowskich Górach por. Józef Mieszczak. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/184, Plan 
operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 16 VIII 1970 /do sprawy obiektowej krypt. 
„Bazylika 70” / 29 VII 1970, k. 16.
87 Przed pielgrzymką majową 1983 podział organizacyjny wyglądał nieco inaczej, co wynikało z traktowania przez KW 
MO w Katowicach przygotowań do pielgrzymki jako „próby generalnej” przed przyjazdem papieża Jana Pawła II na 
Muchowiec. 26 V 1983 ramowy plan zabezpieczenia opracował ppłk K. Kudybka, naczelnik Wydziału Wojewódzkiego 
Stanowiska Kierowania. Zadania Zespołu Kierowania KW MO zostały wówczas podzielone pomiędzy kierownika i zastępcę 
kierownika zespołu oraz ośmiu członków zespołu. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Ramowy plan zabezpieczenia 
uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 26 V 1983, k. 56–70. 
88 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Notatka służbowa, 23 V 1975, cz. IV, k. 40; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
030/225, Ramowy plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 26 V 1983, k. 62. 
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sierpnia 1958 r. przez odpowiedzialnego za „całość zabezpieczenia” kpt. Bolesława Michalika, 
zastępcę komendanta ds. bezpieczeństwa KP MO w Tarnowskich Górach89. Ponieważ powstał 
w jednostce powiatowej, zgodnie z zasadą podległości służbowej, wymagał on zatwierdzenia 
na szczeblu wojewódzkim. Plan został opracowany według przejrzystego schematu, który, jak 
wskazuje analiza porównawcza z późniejszymi dokumentami, w następnych latach dopracowano 
i uzupełniono. Jako wzorzec służył Wydziałowi IV do końca lat osiemdziesiątych. Po reorganizacji 
aparatu bezpieczeństwa w 1962 r. plany zabezpieczenia pielgrzymek powstawały w Wydziale 
IV w Katowicach, ale obligatoryjnie ich kopie przekazywano „do wiadomości” jednostce w Tar-
nowskich Górach.

W pierwszej części dokumentu jego autorzy przedstawiali w skrótowej formie zamierzenia 
organizacyjno-programowe kurii w sprawie pielgrzymek, ogólną sytuację społeczno-polityczną 
z zasygnalizowaniem istotnych wydarzeń, a także aktualną sytuację „po linii kleru”. Ta wiedza 
stanowiła podstawę do ustalenia zadań i celu „zabezpieczenia” uroczystości. Przyjęte założenia 
były realizowane w dwóch etapach: poprzez działania poprzedzające uroczystości i działania 
w trakcie uroczystości. W oddzielnym punkcie opisywano sprawy organizacyjne: zaplanowane 
tzw. siły i środki, termin odprawy dla oddelegowanych do Piekar funkcjonariuszy, osoby odpo-
wiedzialne za opracowanie meldunków90. 

Dzięki stabilności ramowego programu uroczystości funkcjonariusze Wydziału IV mieli uła-
twioną pracę i powielali niektóre treści umieszczane we wcześniejszych planach. Potwierdzeniem 
stosowania takich praktyk są dwa dokumenty z 1965 r. Na pierwszym z nich – „planie zabez-
pieczenia” męskiej pielgrzymki i rekoronacji obrazu z 13 czerwca 1965 r. naniesiono odręcznie 
nieliczne korekty: zaktualizowano terminy, zmniejszono liczbę zaangażowanych w działania 
funkcjonariuszy i tajnych współpracowników. Z tej „wersji roboczej” powstał nowy dokument 
dotyczący uroczystości sierpniowych91. 

Wydaje się, że taka metoda była stosowana do momentu, w którym zaistniała konieczność 
uwzględnienia istotnych i nowych elementów. Na przykład w maju 1968 r., a więc krótko po 
marcowych protestach społecznych, w planie „zabezpieczenia” majowej pielgrzymki mężczyzn 
szczegółowo zostały omówione działania SB na wypadek PZ (poważnego zagrożenia); uwzględ-
niono formy samodzielnej likwidacji takiej sytuacji, a także organizację działań Zespołów SB po 
wprowadzeniu do akcji oddziałów zwartych MO (ZOMO)92. Na rozbudowę czy modyfikację 

89 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/ 9, Plan zabezpieczenia centralnych uroczystości kościelnych w dniu 14–15 VIII 
1958 w Piekarach Śl., 8 VIII 1958, b.p.
90 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1980. Sprawa obiektowa krypt. „Piekary 80”, 5 V 1980, cz. II, k. 1–9; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/256, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 25 V 
1986, 7 V 1986, k. 17–23.
91 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych, 6 VIII 1965, b.p.
92 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 
26 V 1968, 24 V 1968, b.p. Jeżeli nie będzie wymagane oficjalne działanie służby mundurowej MO, SB ustali przyczy-
ny, tło i ilość uczestników zdarzenia, zapewni informacje z sąsiednich rejonów o sytuacji i stanie pogłosek docierających 
tam nt. zdarzenia, określi przewidywany kierunek rozwoju wydarzeń, podejmie działania profilaktyczno-zaradcze w celu 
zlokalizowania i likwidacji stanu zagrożenia, zapobiegnie rozprzestrzenianiu się niewłaściwych komentarzy nt. zdarzenia. 
Jeżeli natomiast likwidacja stanu zagrożenia będzie wymagała użycia zwartych oddziałów MO, decyzję o ich przygotowaniu 
i użyciu podejmie komendant wojewódzki MO, który jednocześnie przejmie kierownictwo nad całością działań, zarówno 
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planu wpłynęły także takie zdarzenia jak: przyjazd abp. Luigi Poggiego w 1977 r., głodówka 
Kazimierza Świtonia i Zdzisława Bradela w maju 1979 r., czy obecność w sanktuarium opozycji 
politycznej z innych regionów kraju. Corocznie aktualizowano dane dotyczące zaplanowanych 
sił i środków. 

Cenne źródło wiedzy o podziale zadań i odpowiedzialności stanowią plany pracy przygoto-
wane przez inne wydziały czy formacje SB zaangażowane w czasie zjazdów stanowych. W wielu 
przypadkach pozwalają one poznać organizację pracy operacyjnej i liczebność wykorzystanych 
funkcjonariuszy. Taki charakter mają na przykład plany opracowane przez komórki pomoc-
nicze – Wydział „B” i Wydział „T”. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje plan ochrony 
zainstalowanego nasłuchu (PP) w trakcie uroczystości 25 maja 1986 r.93 Kompetencje i zadania 
mało poznanych formacji: Kompanii Interwencyjno-Operacyjnej i Nieetatowego Batalionu 
Interwencyjno-Operacyjnego znajdują się w planach ich działania zachowanych w SO „Piekary 
83” oraz w SO „Piekary 86”. Ich praca miała charakter obserwacyjno-interwencyjny: do nich 
należało usuwanie osób zakłócających religijny charakter uroczystości na trasach pielgrzymowania 
do Piekar Śląskich i na terenie kalwarii, ale także fotografowanie i filmowanie takich zdarzeń 
i zachowań przez oddelegowanych z Wydziału „B” funkcjonariuszy-wywiadowców94. 

Zadania operacyjne i organizacyjne znajdowały odzwierciedlenie w dokumentacji utrwa-
lonej w formie papierowej, ikonograficznej i dźwiękowej. Należały do nich m.in.: doniesienia 
agenturalne, kopie dokumentów kościelnych, raporty, wnioski, notatki operacyjne, plany pracy, 
protokoły, analizy operacyjne, mapy, zdjęcia, filmy czy zapisy dźwiękowe. W teorii pracy opera-
cyjnej aparatu bezpieczeństwa „ogólne ramy określone przepisami a służące do organizowania, 
prowadzenia i dokumentowania działań operacyjnych” nazywano formami pracy operacyjnej. 
Formie pracy odpowiadała określona kategoria sprawy operacyjnej95. 

Sprawy wyznaniowe należały do rozległych tematów operacyjnych. Dokumentację dotyczącą 
tych zagadnień aparat bezpieczeństwa powinien był gromadzić m.in. w teczkach zagadnie-
niowych i teczkach obiektowych. W instrukcji nr 03/55 autorzy wyjaśniali, że dokumentację 
wykorzystywano do „analizy charakteru przestępczej działalności wrogich elementów, do pra-
widłowego określania treści i sposobów przeprowadzenia najbardziej skutecznych przedsięwzięć 
agenturalno-operacyjnych, zapewniających wykrycie, zapobieżenie i zlikwidowanie w porę tej 
wrogiej działalności na konkretnych obiektach lub w dziedzinie określonych zagadnień”96. 

SB, jak i MO. Zob. także AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości 
kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1973 /do sprawy krypt. Piekary 73”/, cz. I, k. 11.
93 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Załącznik do planu zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. 
w dniu 30 V 1971, 27 V 1971, k. 45–48; ibidem, Plan organizacji pracy Wydziału „T” celem techniczno-operacyjnego 
zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 30 V 1971, 26 V 1971, k. 43–44; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/256, Plan operacyjnego zabezpieczenia instalacji PP w trakcie uroczystości w Piekarach Śl. w dniu 25 V 
1986, 16 IV 1986, k. 34–35.
94 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Plan zabezpieczenia przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śl. 
w dniu 29 V 1983 przez Kompanię Operacyjno-Interwencyjną KW MO, 25 V 1983, cz. III, k. 34–37; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/256, Plan zabezpieczenia przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śl. w dniu 25 V 1986 przez 
Nieetatowy Batalion Operacyjno-Interwencyjny WUSW w Katowicach, 21 V 1986, k. 37–39.
95 A. Karpowicz, A. Rozwadowski, Taktyka pracy operacyjnej…, s. 11; F. Musiał, Podręcznik bezpieki…, s. 241–259.
96 Instrukcja nr 03/55 o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego i ewidencji operacyjnej w organach bezpie-
czeństwa publicznego PRL [w:] Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 63.
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W 1960 r. na mocy instrukcji nr 03/60 dwie teczki zostały zastąpione jedną kategorią – 
sprawą obiektową (SO)97. Instrukcja o pracy operacyjnej z 1970 r. wyraźnie klasyfikowała 
masowe uroczystości religijne w obiektach pątniczych jako wydarzenia, które należy prowadzić 
w ramach spraw obiektowych (SO). Prowadzący ją funkcjonariusz był zobowiązany gromadzić 
dokumentację potwierdzającą kontrolę uroczystości przez funkcjonariuszy SB. Wyraźnie ten cel 
został sformułowany w instrukcji:

Sprawę obiektową zakłada się […] dla udokumentowania działań operacyjnych dotyczących 
kontroli operacyjnej nad imprezami i akcjami organizowanymi przez Kościół katolicki lub 
inne związki wyznaniowe98. 

Według instrukcji dyrektora Departamentu IV MSW z 15 marca 1977 r. w Wydziałach IV 
KW MO należało wszczynać i prowadzić sprawy obiektowe „na wszystkie rodzaje sanktuariów” 
(ogólnokrajowe, międzydiecezjalne, diecezjalne) oraz „na działania operacyjne” wobec masowych 
uroczystości religijnych o negatywnym wydźwięku polityczno-społecznym mających zasięg 
ogólnokrajowy, międzydiecezjalny lub diecezjalny99.

Braki w zachowanej dokumentacji dotyczącej sanktuarium piekarskiego i organizowanych 
pielgrzymek stanowych nie pozwalają w pełni prześledzić zasygnalizowanego powyżej zagadnie-
nia. Z lat 1947–1952 zachowały się nieliczne dokumenty, które nie stanowią reprezentatywnego 
materiału dotyczącego piekarskich zjazdów stanowych. Natomiast wytworzone do końca lat 
sześćdziesiątych dokumenty operacyjne dotyczące pielgrzymek i uroczystości w miejscach pątni-
czych zachowały się fragmentarycznie i w znacznym rozproszeniu w aktach administracyjnych100. 
Ze względu na prowadzenie przez Wydział IV KW MO w Katowicach obserwacji wszystkich 
miejsc pątniczych na terenie województwa czasem pod jedną sygnaturą czy w jednym meldunku 
zgromadzono materiały dotyczące różnych wydarzeń religijnych czy różnych sanktuariów101. 

97 Oprócz SO wprowadzono w tej instrukcji jeszcze trzy kategorie spraw operacyjnych: sprawy operacyjnego sprawdzenia 
(SOS), sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR), sprawy obserwacji operacyjnej (SOO).
98 Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych. Załącznik do Zarządzenia nr 006/70 
MSW z 1 lutego 1970 [w:] Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 136.
99 W przypadku sanktuariów, gdzie sporadycznie organizowano uroczystości diecezjalne, które nie wywoływały „większego 
wydźwięku polityczno-społecznego” instrukcja zezwalała na prowadzenie rozpracowania w ramach teczki ewidencji opera-
cyjnej na parafię, TEOP). Zob. Instrukcja nr 001/77 dyrektora Departamentu IV MSW z dnia 15 marca 1977 w sprawie kategorii 
osób, na które powinny być prowadzone kwestionariusze ewidencyjne, oraz obiektów i zagadnień, na które powinny być prowadzone sprawy 
obiektowe [w:] Metody pracy operacyjnej…, s. 528–529.
100 Do połowy lat pięćdziesiątych w województwie śląskim/stalinogrodzkim sprawy obiektowe były gromadzone w ma-
teriałach administracyjnych i w większości nie zachowały się. W przypadku ruchu pątniczego dotyczy to zarówno Piekar 
Śl., jak i Jasnej Góry. Przykłady teczek zagadnieniowych: AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/124, Teczka zagadnieniowa 
dotycząca reakcyjnej części kleru na terenie województwa katowickiego [1961–1966] oraz AIPN Ka, WUSW Katowice, 
07/177, Teczka zagadnieniowa dotycząca zabezpieczenia obchodów 1000 lecia państwa na terenie woj. katowickiego oraz 
zabezpieczenia innych uroczystości [1965–1966]. 
101 Por. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/79, Materiały dotyczące uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., Częstochowie 
i Leśniowie k. Żarek; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Meldunki, notatki informacyjne z KM/KP MO dotyczące 
przebiegu uroczystości Bożego Ciała, uroczystości w Piekarach Śl. oraz innych wydarzeń o charakterze religijnym w woj. 
katowickim; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/11, Meldunek specjalny z przebiegu uroczystości kościelnych u szczytu 
Jasnej Góry w Częstochowie oraz w Piekarach Śl. w dniach 14 i 16 VIII 1956, 16 VIII 1956, b.p.; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 056/48, Informacje, meldunki dotyczące uroczystości religijnych na Jasnej Górze i w Piekarach Śl.; AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 056/100, Meldunki sytuacyjne i stenogramy kazań dotyczące uroczystości kościelnych w Częstochowie 
i Piekarach Śl. oraz wykaz wrogiej działalności kleru katolickiego i elementów klerykalnych.
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Wiele spośród tych źródeł dokumentuje rozbudowane działania operacyjno-organizacyjne. Należą 
do nich: plany operacyjnego zabezpieczenia, korespondencja do Wydziału „T” i Wydziału „B” 
w sprawie oddelegowania pracowników, stenogramy kazań, wykazy numerów rejestracyjnych 
samochodów102. O selekcji materiałów dotyczących piekarskiej działalności pątniczej świadczą 
również odręczne dopiski na niektórych dokumentach103. 

Poznanie procedur prowadzenia spraw obiektowych wobec pielgrzymek i uroczystości w miej-
scach pątniczych jest możliwe dzięki zachowanym teczkom obiektowym z lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych104. Sprawę obiektową „na pielgrzymkę” stanową do Piekar Śląskich zakładano 
zazwyczaj krótko przed datą uroczystości105. O jej założenie wnioskował corocznie przedstawiciel 
kierownictwa Wydziału IV SB KW MO/WUSW w Katowicach, który uzasadniał taką koniecz-
ność, czasami powołując się na posiadane już materiały operacyjne106. Charakterystyczną cechą 
wniosków o wszczęcie sprawy obiektowej jest wskazywanie na kościelnego organizatora uroczy-
stości jako na sprawcę niezbędnej interwencji organów bezpieczeństwa. Najczęściej wymieniane 
przez wnioskodawcę motywy pielgrzymkowej aktywności Kościoła można sklasyfikować w kilku 
najważniejszych grupach: postawy religijne, manifestacyjne, krytyczne i roszczeniowe wobec 
władz. We wszystkich doszukiwano się negatywnych postaw Kościoła. Nie uniknęły takiego 
zarzutu takie plany religijnej tematyki piekarskich zgromadzeń jak: Milenium Chrztu Polski 
czy 300 rocznica odsieczy wiedeńskiej. W dążeniu do osiągnięcia wysokiej frekwencji w czasie 
pielgrzymek stanowych funkcjonariusze policji politycznej dostrzegali chęć wykazania i zama-
nifestowania przez organizatorów prężności i siły Kościoła (powody manifestacyjne). Szczególnie 
rozbudowaną grupę wymienianych przez SB powodów koniecznej inwigilacji w czasie zgroma-
dzeń piekarskich tworzyła ich zdaniem krytyczna i roszczeniowa postawa Kościoła wobec władz 
państwowych. Krytyka dotyczyła między innymi decyzji w sprawach wyznaniowych takich jak: 
likwidacji nauki religii w szkołach, tworzenie szkół TPD, powracający wielokrotnie w Piekarach 
Śląskich problem ustawy aborcyjnej, ale także takich decyzji ekonomiczno-społecznych jak: 

102 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/9, Plan zabezpieczenia centralnych uroczystości kościelnych w dniu 
14–15 VIII 1958 w Piekarach Śl., 8 VIII 1958, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Pismo ppłk. Lucjana Pikuły 
do naczelnika Wydziału „T” w miejscu, 17 VIII 1968, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/47, Plany zabezpieczenia 
centralnych kościelnych uroczystości milenijnych w Częstochowie 1966; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/56, Materiały 
dotyczące uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w maju i sierpniu 1968 i 1969, t. 1–4; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
056/57, Materiały dotyczące uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V i 18 VIII 1968, passim.
103 Na dopisanym odręcznie rozdzielniku przy egz. 6 meldunku odnotowano: t. spr. obiektowa. Zob. AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 
26 V 1963, 26 V 1963, k. 408. Natomiast na innym dokumencie widnieje odręczna notatka: „t[ow]. Wojdas – załączyć 
do teczki piekarskiej”. Eugeniusz Wojdas był wówczas kierownikiem Grupy analityczno-sprawozdawczej Wydziału IV. 
Por. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Notatka informacyjna dotycząca oceny imprezy piekarskiej przez kurię, 30 V 
1968, b.p. Niestety, nie zachowała się również teczka ewidencji operacyjnej na parafię (TEOP).
104 Zob. m.in. sprawy obiektowe dotyczące uroczystości na Jasnej Górze: AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/183, 07/197, 
07/208, 030/11, 030/12 oraz 030/173, SO krypt. „Adoracja” dotycząca uroczystości kościelnych w związku z 250-leciem 
kultu obrazu Matki Boskiej Pszowskiej organizowanych 10 IX 1972. 
105 M.in. 28 VII 1970 zaczęto SO krypt. „Bazylika 70” przed sierpniową pielgrzymką kobiet, 27 IV 1971 skierowano wnio-
sek o założenie sprawy na wyznaczoną na 30 V pielgrzymkę mężczyzn, a 22 VII 1971 zatwierdzono wniosek założenia SO 
na pielgrzymkę kobiet w dniu 15 VIII, wniosek o wszczęcie SO „Piekary 1980” naczelnik Wydziału IV złożył 14 IV 1980.
106 Mogły to być materiały oficjalne, agenturalne, Wydziału „W”, Wydziału „T”, śledcze, doniesienia obywatelskie, mate-
riały ze sprawy przekształconej czy otrzymane z innej jednostki itp. W latach 1970 – 1972 wnioskodawcą był kpt. Zygmunt 
Jasik, kierownik Grupy I Wydziału IV, w późniejszych latach zastępca lub naczelnik Wydziału IV.
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czterobrygadowy system pracy, problem godziwych zarobków i prawa do wypoczynku, bez-
pieczeństwa pracy czy działalności związków zawodowych. Do grupy postaw roszczeniowych 
klasyfikowano żądania ustępstw na rzecz Kościoła w takich sprawach jak np. swoboda kultu 
religijnego czy zgoda na budownictwo sakralne. Wyliczone powyżej zagadnienia nie dają obiek-
tywnych podstaw do prowadzenia przeciwdziałania, ale w państwie reżimu komunistycznego 
interpretowano je w kategoriach politycznych, co pozwalało uzasadniać interwencję i przeciw-
działanie ze strony aparatu partyjno-państwowego.

Po zatwierdzeniu wniosku na szczeblu kierownictwa KW MO/WUSW w Katowicach sprawa 
obiektowa była rejestrowana w Wydziale „C”. Początkowo corocznie nadawano tym sprawom 
inne kryptonimy i oddzielnie prowadzono je dla pielgrzymek męskich (SO krypt. „Bazylika 
71”) i kobiecych (SO krypt. „Bazylika 70” i SO krypt. „Kalwaria 71”)107. W 1972 r. w jednej 
teczce obiektowej o krypt. „Sanktuarium” zgromadzono w dwóch oddzielnych częściach doku-
mentację dla obydwu uroczystości. Od 1973 r. kolejnym sprawom obiektowym nadawano ten 
sam kryptonim „Piekary” i dopisywano datę danego roku kalendarzowego, np. „Piekary 73”, 
„Piekary 79” czy „Piekary 86”. Skomasowanie dokumentacji w jednej teczce było obiektywnie 
uzasadnione; dotyczyła ona identycznego miejsca i charakteru zdarzeń, co pociągało za sobą te 
same czynności proceduralne i jednakowe wzory dokumentów. 

Termin zakończenia spraw obiektowych w wielu przypadkach następował dopiero po kilku 
miesiącach a nawet latach od momentu ich wszczęcia: SO krypt. „Piekary 77” została zakoń-
czona we wrześniu 1977 r., ale SO krypt. „Piekary 80” została zakończona w lutym 1985, a SO 
krypt. „Piekary 86” złożono w archiwum Wydziału „C” w październiku 1988 r. Ta różnorodność 
terminów mogła wynikać z zaniedbań ze strony prowadzących je funkcjonariuszy, ale może także 
z dłuższego korzystania ze zgromadzonych w niej materiałów. Stanowiły one ważne źródło wiedzy 
w innych prowadzonych sprawach; na przykład kopie niektórych dokumentów przekazano do 
prowadzonej teczki obiektowej na kurię katowicką – krypt. „Kamera”, z SO krypt. „Piekary 77” 
wykorzystywano materiały do sprawy prowadzonej na bp. Bednorza o krypt. „Stary”, a w latach 
osiemdziesiątych dokumenty pielgrzymkowe uzupełniały wiedzę o opozycji demokratycznej 
przyjeżdżającej do Piekar Śląskich. 

Zakończenie sprawy obiektowej następowało na wniosek kierownictwa Wydziału IV. Jako 
powód jej zakończenia podawano zazwyczaj „ustanie przyczyn założenia”, a także „realizację 
nakreślonego planu polityczno-operacyjnego” i osiągnięcie zamierzonych celów108. Po zatwier-
dzeniu wniosku przez zastępcę komendanta ds. SB/szefa ds. SB, sprawa była przekazywana do 
archiwizacji w Wydziale „C”, gdzie ustalano czas jej przechowywania. 

W związku z pielgrzymkami były również prowadzone inne sprawy operacyjne. W 1977 r. 
wizyta w diecezji katowickiej watykańskiego dyplomaty abp. Luigi Poggiego i prowadzone wobec 
niego działania zostały uwzględnione w sprawie obiektowej „Piekary 77”, ale oddzielne były do-
kumentowane w założonej przez katowicki Wydział IV sprawie obiektowej o krypt. „Gość 77”109. 

107 Dotychczas nie odnaleziono SO dotyczącej pielgrzymki mężczyzn z 1970.
108 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej kryptonim „Piekary 79”, 13 II 
1985, k. 136; ibidem, 030/225, Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej „Piekary 83, k. 165.
109 Sprawa została założona 5 V 1977 a zakończona 30 VII 1977. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/185, Sprawa obiek-
towa krypt. „Gość 77”, k. 2.
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Jak wskazują zachowane dokumenty, rozbudowane zadania, jakie spoczywały w czasie pielgrzy-
mek na funkcjonariuszach Wydziału „B” w Katowicach dokumentowano w sprawie obserwacyj-
nej krypt. „Berło”. W jej ramach m.in. prowadzono obserwację grup pielgrzymkowych z miejsca 
ich wyjścia, kontrolowano ulice i parkingi na terenie Piekar Śląskich, prowadzono obserwację 
i ustalano dane personalne wyznaczonych figurantów110. Różnorodność spraw wobec stanowych 
pielgrzymek piekarskich prowadziła do wielokrotnego powielania i selekcji materiałów, które 
gromadzono dla zaprezentowania pełnego obrazu danego zagadnienia.

Końcowy, chociaż równie ważny etap przygotowań do pracy w dniu pielgrzymki polegał na 
odpowiednim przeszkoleniu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa do prawidłowego wyko-
nywania zadań wśród tysięcy pątników. Zgodnie z przyjętym planem działania poszczególne 
wydziały i formacje przeprowadzały je we własnym zakresie. Funkcjonariusze ds. wyznaniowych 
oddelegowani do „zabezpieczania” piekarskich zjazdów stanowych uczestniczyli w roboczym 
spotkaniu instruktażowym na dzień lub dwa przed terminem uroczystości. Do roku 1975 narada 
odbywała się w jednostce w Tarnowskich Górach, a po jej rozwiązaniu w pomieszczeniach KW 
MO w Katowicach. Odprawą kierowali przedstawiciele kierownictwa: jednostki w Tarnowskich 
Górach lub KW MO/WUSW w Katowicach111. Jej celem było szczegółowe omówienie zadań 
i przygotowanie wszystkich funkcjonariuszy do pełnej ich realizacji. W czasie instruktażu zwraca-
no uwagę na zdyscyplinowanie i zaangażowanie, konieczność informowania sztabu „o wszelkich 
próbach zakłócania religijnego charakteru imprezy”, pozostawienia służbowej broni w siedzibie 
zespołu dowodzącego przez poruszających się wśród pątników funkcjonariuszy niemundurowych.

4.2. Piekary w dniu pielgrzymki – pod kontrolą 
organów bezpieczeństwa 

Podobnie jak w innych miejscach pątniczych, także w sanktuarium piekarskim powrócono po 
wojnie do tradycji świętowania odpustów już w wigilię uroczystości. Nabożeństwa i modlitwy 

110 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Komunikat do sprawy krypt. „Berło” dotyczącej ustalenia kobiety przemawiają-
cej na uroczystościach kościelnych w Piekarach Śl., której nadano ps. „Branka” oraz obserwacji na trasie Panewniki T. Góry 
Bytków dnia 21 VIII 1977 /niedziela/ od godz. 5.00–16.00, 23 VIII 1977, cz. IV, k. 148; ibidem, Ustalenia właściciela 
samochodu marki „Fiat” 125-p nr rej. SŁ-8399 „taxi” do sprawy obserwacyjnej krypt. „Berło” z dnia 21 VIII 1977, 24 
VIII 1977, cz. IV, k. 149; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Komunikat z zabezpieczenia uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl. do sprawy obserwacyjnej krypt. „Berło” w dniu 20 VIII 1978 /niedziela/ od godz. 9.00–12.00, 21 VIII 
1978, cz. IV, k. 134. W maju 1986 tajna obserwacja była prowadzona w godzinach od 5.40 do 16.00, a w sierpniu od 
godz. 6.00 do 13.45 i obejmowała kontrolę tras dojazdowych oraz rejonu Kalwarii: liczono ilość grup zmierzających do 
Piekar, ich stan liczebny, wystrój grup, łączną liczbę osób, w tym szczegółowo liczbę duchownych, ministrantów, młodzieży. 
AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka służbowa, 25 V 1986, k. 207–208; ibidem, Notatka służbowa 18 VIII 
1986, k. 266–268. W sierpniu 1986 r. odnotowano, że zakaz fotografowania bez zezwolenia kurii uniemożliwił wykonanie 
zdjęć wokół ołtarza, natomiast w maju odnotowano, że sporządzono dokumentację fotograficzną z przebiegu uroczystości. 
Ibidem, Notatka służbowa, 18 VIII 1986, k. 268.
111 Przed sierpniową pielgrzymką w 1958 odprawę przeprowadził zastępca komendanta SB KP MO w Tarnowskich 
Górach, później często kierował nią Edmund Perek, zastępca naczelnika Wydziału IV, a także kolejni naczelnicy Wydziału 
IV, np. w 1986 poprowadził ją ppłk Wiechno, naczelnik Wydziału IV WUSW. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, 
Protokół z odbytej 23 V br. o godz. 10.00 odprawy służbowej poświęconej omówieniu zadań wynikających z operacyjnego 
zabezpieczenia pielgrzymki piekarskiej, 23 V 1986, k. 36.



4.2. Piekary w dniu pielgrzymki – pod kontrolą organów bezpieczeństwa

143

rozpoczynały się w godzinach popołudniowych i często trwały przez całą noc. Do sanktuariów 
wcześniej przybywali przede wszystkim pielgrzymi z odległych miejscowości, a także osoby 
szczególnie gorliwe religijnie. Tradycja dwudniowych obchodów objęła automatycznie także pie-
karskie zjazdy stanowe, dlatego tarnogórska jednostka UB/SB już w przeddzień zjazdu ogłaszała 
stan wzmożonej czujności i siłami swoich funkcjonariuszy kontrolowała przebieg nabożeństw112. 
Z czasem jednak uwagę skoncentrowano na głównych uroczystościach.

W dniu pielgrzymki od wczesnych godzin porannych przy kościołach parafialnych lub 
w wyznaczonych miejscach gromadzili się pątnicy, aby o ustalonej porze wyruszyć w kierunku 
piekarskiego sanktuarium: w uformowanej grupie pielgrzymkowej, w szyku luźnym lub zorga-
nizowanymi środkami lokomocji (autobusy, pociągi, grupy motocyklowe, rowerowe itp.) Zadanie 
obserwacji tego początkowego etapu pielgrzymki spoczywało na funkcjonariuszach lokalnych 
jednostek UB/SB. Ustalali oni liczebność grup, elementy wystroju, obecność osób duchownych, 
czas wymarszu i trasę, a także, dzięki wyprzedzającym informacjom z rad narodowych, legalność 
lub nielegalność tych zgromadzeń. W przypadku wykrycia nielegalnych pielgrzymek obligato-
ryjnym zadaniem było udokumentowanie ich wymarszu. 

Do zadań jednostek terenowych należało również wysyłanie informatorów/agentów/tajnych 
współpracowników wraz z grupami pielgrzymów. Takie działania Departament V MBP zalecał 
realizować już w sierpniu 1949 r.113 Na trasie pielgrzymkowej informatorzy/tajni współpracow-
nicy obserwowali zachowanie pielgrzymów, panujący w grupie nastrój i przysłuchiwali się treści 
prowadzonych rozmów114. W tej formie współpracy z UB/SB uczestniczyła corocznie niemała, 
ale trudna do zbadania grupa informatorów/agentów/TW. 29 maja 1983 r. SB analizowała ich 
obecność w grupach wyruszających z Zagłębia Dąbrowskiego oraz ośmiu miast Śląska. Należały 
do nich: Bytom, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Za-
brze. Pątnikom z tych miejsc towarzyszyło 34 tajnych współpracowników. W trakcie przemarszu 
mieli oni za zadanie policzyć pielgrzymów, zaobserwować elementy wystroju a także wszelkie 
próby zakłócania porządku. W pilnych sprawach mogli kontaktować się telefonicznie z WUSW 
w Katowicach, posługując się hasłem „Sobieski”115.

Coroczne przemarsze tysięcy pielgrzymów wytyczyły najbardziej uczęszczane i znane także 
aparatowi bezpieczeństwa trasy pielgrzymkowe. Do końca lat siedemdziesiątych prowadziły 
one z trzech kierunków: z Katowic przez Bytków, od Chorzowa przez Bytom i od Tarnow-
skich Gór przez Kozłową Górę. W latach osiemdziesiątych poszerzyły się one o dwa niezwykle 
ważne nowe szlaki. Pierwszym z nich – od Będzina Żychcic przez Bobrowniki Będzińskie – od 
1980 r. przemieszczali się mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego, którzy przyłączyli się wówczas 
do pielgrzymującego świata pracy. Złagodzenie restrykcji PKP wobec pasażerów – pielgrzymów 

112 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/9, Plan zabezpieczenia centralnych uroczystości kościelnych w dniu 14–15 VIII 
1958 r. w Piekarach Śląskich, 8 VIII 1958, b.p.
113 Metody pracy operacyjnej…, s. 125–126.
114 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 032/95, t. 7, Kierunkowy plan pracy Wydziału III na II kwartał 1959, 5 IV 
1959, k. 345; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych związanych 
z koronacją obrazu Matki Boskiej Piekarskiej w dniu 13 VI 1965, 9 VI 1965, b.p.; ibidem, Plan operacyjnego zabezpieczenia 
uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 6 VIII 1965, b.p.
115 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Aneks, k. 30–31. W grupie tej było: 6 TW z Zagłębia, po 5 TW z Katowic 
i Tarnowskich Gór, 4 TW ze Świętochłowic, 2 TW z Chorzowa, oraz po 3 z Tychów, Bytomia, Zabrza i Mysłowic.
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i uruchomienie specjalnych pociągów dla pątników do dworca kolejowego Bytom (Radzionków) 
– Rojca wyznaczyło kolejną ważną trasę do Piekar. Z tego udogodnienia korzystała niemała liczba 
osób. Według obliczeń Wydziału „B” 25 maja 1986 r. z czterech porannych pociągów wysiadło 
w Rojcy około dziewięciu tysięcy pielgrzymów116. Poruszając się polnymi drogami, mogli w krót-
kim czasie dotrzeć do sąsiednich Piekar, a po uroczystościach wrócić do stacji w Rojcy i ponownie 
skorzystać z podstawionych dodatkowych pociągów (zob. Aneks, mapa nr 3).

Wiodące do piekarskiego sanktuarium główne trasy pielgrzymkowe podlegały szczelnej 
kontroli przez funkcjonariuszy SB wspomaganych przez służby MO. Działania policji politycznej 
były niejawne, dlatego na pielgrzymich szlakach korzystała ona z nieoznakowanych pojazdów 
(motocykle, samochody). Funkcjonariusze Wydziału „B” tworzyli tzw. ruchome punkty obser-
wacyjne, których zaletą była możliwość szybkiego przemieszczania się i wykonywania zadań 
w różnych miejscach województwa. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były osoby 
w strojach regionalnych, mundurach zakładów pracy, poczty sztandarowe oraz duchowni. 
W latach osiemdziesiątych obserwację wędrujących pielgrzymów prowadzili funkcjonariusze 
Kompanii Interwencyjno-Operacyjnej, a później Batalionu Interwencyjno-Operacyjnego. Ich 
zadanie polegało na wyeliminowaniu z udziału w pielgrzymce osób należących do opozycji po-
litycznej, a także usuwanie posiadaczy transparentów, emblematów, znaczków „Solidarności”, 
osób wznoszących okrzyki antypaństwowe. Funkcjonariusze Wydziału „B” oddelegowani do 
pracy w tej formacji fotografowali i filmowali takie osoby i zdarzenia. 

Wykonana dokumentacja miała służyć późniejszej identyfikacji grup i osób oraz wyciągania 
wobec nich różnorodnych konsekwencji. W świadomości społeczeństwa powszechnie funkcjono-
wało przekonanie o inwigilacji pielgrzymek. W ustnych przekazach podawano sobie informacje 
o represjach i szykanach, jakie aparat władzy z różnym nasileniem stosował wobec niektórych 
uczestników. Dlatego kiedy w 1973 r. bp Bednorz zaplanował sfilmowanie piekarskiej piel-
grzymki mężczyzn, zastosował szczególne środki ostrożności. Informacje agenturalne o kulisach 
przygotowań kurii do tego przedsięwzięcia przekazał swoim zwierzchnikom ppłk Jan Jasiński 
z KM MO w Katowicach:

Ponieważ kuria liczy się, że filmowanie na trasie może spowodować oburzenie pielgrzymów, 
którzy mogą sądzić, iż filmuje ich ktoś z władz państwowych, by ich później szykanować, 
każdy taki samochód z kamerą ma posiadać księdza jako pasażera, który w razie potrzeby 
będzie wyjaśniał cel filmowania. Ponadto każdy z filmowców ma być zaopatrzony w specjalne 
pismo z kurii117. 

Im bliżej było do sanktuarium, tym sieć obserwatorów i pielgrzymów była gęstsza. Ważnym 
punktem obserwacyjnym stał się Bytom, przez teren którego musiały przechodzić grupy oraz 
przejeżdżać autokary i samochody od południowo-zachodniej strony województwa. Również 
wielu pielgrzymów przyjeżdżało na dworzec kolejowy w Bytomiu, by stamtąd dotrzeć do Piekar 
Śląskich wynajętymi taksówkami i samochodami prywatnymi.

116 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka służbowa dotycząca zabezpieczenia uroczystości kościelnych /piel-
grzymka mężczyzn w Piekarach Śl. do sprawy krypt. „Berło” w dniu 25 V 1986 niedziela/ w godz. od 5.40–16.00, 25 V 
1986, k. 207.
117 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Meldunek I zastępcy komendanta miejskiego MO ds. SB w Katowicach ppłk. 
Jana Jasińskiego, cz. IV, k. 44–45. 
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W godzinach wczesnoporannych na głównych ulicach wylotowych Piekar Śląskich działały 
posterunki obserwacyjne. 13 czerwca i 15 sierpnia 1965 r. zorganizowano je w czterech punktach 
miasta: przy ul. Bytomskiej, ul. Wieczorka, ul. Wyzwolenia oraz w Komisariacie MO118. Rok 
później zachowano trzy pierwsze, by od lat siedemdziesiątych dodać posterunek Pod Lipami119. 
Dyżurujący w nich funkcjonariusze identyfikowali pielgrzymki wchodzące do Piekar Śląskich, 
oceniali napływ pątników, ich przekrój wiekowy, liczbę orkiestr czy niesionych symboli religijnych 
(krzyży, sztandarów, feretronów)120. W momencie wkraczania pielgrzymów do sanktuarium 
piekarskiego kończył się pierwszy etap ich niejawnego ewidencjonowania i inwigilowania.

W dniu pielgrzymki piekarska kalwaria była miejscem, na którym koncentrowała się uwaga 
zarówno uczestników, jak i kontrolujących ich pracowników aparatu bezpieczeństwa. Główne 
uroczystości rozpoczynała procesja hierarchów Kościoła, zaproszonych gości oraz delegacji na 
tzw. szczyt, na którym znajduje się kościół kalwaryjski. Tutaj odbywała się najważniejsza część 
pielgrzymki – msza św. pontyfikalna. Uroczystości popołudniowe otwierały nauki stanowe wy-
głaszane przy wyznaczonych kaplicach kalwaryjskich, a zamykało okolicznościowe nabożeństwo 
(np. majowe lub nieszpory) z końcowym błogosławieństwem biskupów i powrotną procesją 
z obrazem do kościoła-bazyliki piekarskiej (zob. Plan sytuacyjny kalwarii, Aneks, mapa nr 2).

Od strony frontowego wejścia teren kalwarii przylega bezpośrednio do ulicy Bytomskiej 
i ze względu na bezpieczeństwo pielgrzymów na czas uroczystości wstrzymywano na niej ruch 
pojazdów. Przed bramą główną kalwarii przemieszczały się tysiące pątników (zob. Aneks, fot. 
6). Tutaj przez wiele lat odbywało się uroczyste powitanie przybyłych biskupów i główną aleją 
na szczyt przechodziła procesja. W dniu pielgrzymki kalwaria była przez kilka/kilkanaście go-
dzin terenem, na którym działała machina starannie zaplanowanej i niejawnej kontroli. Wśród 
tysięcy pątników, zgodnie z opracowanym planem „zabezpieczenia” uroczystości, funkcjonariusze 
różnych wydziałów aparatu bezpieczeństwa wykonywali przydzielone im zadania operacyjne. 

W pierwszej kolejności rutynowemu sprawdzeniu podlegało kalwaryjskie wzgórze i jego oto-
czenie. Aby nie wzbudzać podejrzeń, prace trwały we wczesnych godzinach porannych, a w latach 
osiemdziesiątych w przeddzień uroczystości. Wyznaczona grupa funkcjonariuszy sprawdzała 
teren, na którym mieli się zgromadzić pielgrzymi. Ich zadaniem było wykrycie i zlikwidowanie 
antypaństwowych napisów, haseł czy rozrzuconych „wrogich” materiałów. W czasie kwerendy 
nie odnaleziono informacji o sukcesach na tym polu z wyjątkiem 1952 r.121 Corocznie tym pro-
filaktycznym działaniem aparat bezpieczeństwa planował wyeliminować potencjalną możliwość 
sprowokowania zgromadzonych pielgrzymów do „antypaństwowych zachowań”. 

Do obserwacji wydarzeń rozgrywających się na ulicy Bytomskiej i na alei kalwaryjskiej 
służyły tzw. zakryte punkty obserwacyjne (punkty zakryte). Organizowano je w mieszkaniach 
piekarskich kamienic położonych przy ulicy Bytomskiej vis à vis kalwarii. SB typowała jedynie 

118 Pierwsze trzy posterunki miały za zadanie liczyć pielgrzymki, natomiast czwarty – pojazdy mechaniczne. AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych związanych z koronacją obrazu 
Matki Boskiej Piekarskiej w dniu 13 VI 1965 r., 9 VI 1965, b.p.; ibidem, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości 
kościelnych w Piekarach Śl., 6 VIII 1965, b.p.
119 W 1965 r. czwarty posterunek znajdował się w Komisariacie MO, gdzie w godz. 7.00–9.30 liczono pojazdy mecha-
niczne.
120 Feretron – malowany dwustronnie obraz lub figura przystrojone i noszone na drążkach w czasie pielgrzymek lub procesji.
121 Zob. rozdz. V. 
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takie lokale, z okien których można było prowadzić bezpośrednią obserwację bramy głównej na 
kalwarię oraz alei prowadzącej do kościoła kalwaryjskiego. Liczba i usytuowanie tych punktów 
ulegało zmianie. Na czas uroczystości rekoronacyjnych 13 czerwca 1965 r. Wydział IV odnotował 
organizację zakrytego punktu obserwacyjnego w mieszkaniu Z. A. przy ul. Bytomskiej 137122. 
Siedem lat później – w maju 1971 r. na lokalizację punktów kontaktowych funkcjonariusze 
operacyjni Wydziału IV wybrali cztery mieszkania należące do obywateli o inicjałach: T. R., 
P. A., Zb. Ł., M. G. Natomiast w sierpniu tegoż roku korzystali z trzech mieszkań należących 
do W. H., K. Z., M. G. Ich właściciele za użyczenie pomieszczenia otrzymywali gratyfikację 
w kwotach od 250 do 350 zł.123 

Trafność wyboru zakrytych punktów obserwacyjnych potwierdzają wykonane z takich miejsc 
filmy124, a także część fotografii operacyjnych. Utrwalono na nich przemieszczających się piel-
grzymów, momenty powitania hierarchów kościelnych przed bramą główną na kalwarię, a także 
procesje kierujące się na szczyt (zob. Aneks, fot. 5, 6). Zaletą wymienionych punktów była dobra 
widoczność na rozgrywające się na ulicy Bytomskiej wydarzenia i możliwość swobodnego ich 
dokumentowania bez konieczności przebywania wśród stłoczonych pątników. Ci, którzy znaleźli 
się w obiektywie SB, byli nieświadomi prowadzonej wobec nich w tym momencie inwigilacji. 
Wprawdzie w czasie czerwcowych uroczystości rekoronacyjnych 1965 r. strona kościelna zwróciła 
uwagę na obecność funkcjonariuszy w jednym z prywatnych mieszkań, ale przyjęła pozytyw-
ną interpretację swojej obserwacji: „Stanowisko MO było w pokoju naprzeciw kalwarii obok 
balkonu. Mieli krótkofalówkę. Zresztą to jest normalne. Świetnie kierowali ruchem ulicznym. 
Rozładowali natłok błyskawicznie”125. 

Ale już wówczas w swoich uwagach po pielgrzymce bp Bednorz intuicyjnie planował ograni-
czenie liczby fotografów i ich dostępu na podium oraz na górny balkon. Były to raczej obserwacje 
organizatora kościelnego niż osoby zdającej sobie sprawę z fotograficzno-dokumentacyjnych 
działań Wydziału „B”126.

O tym, jak dużą wagę do możliwości obserwacji i dokumentacji wydarzeń piekarskich 
z punktów zakrytych przywiązywał katowicki Wydział IV, świadczy wskazanie jesienią 1978 r. 
Piekar Śląskich jako miejsca, w którym należy zorganizować stały specjalny punkt obserwacyjny 
(SPO). W województwie katowickim takie obiekty rozmieszczano w większych miastach, które 
potencjalnie mogły stać się „miejscami zagrożeń i wystąpień o charakterze antypaństwowym”. 

122 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych związanych z koro-
nacją obrazu M.B. Piekarskiej w dniu 13 VI 1965, 9 VI 1965, b.p.
123 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Raport kierownika Grupy I Wydziału IV kpt. Zygmunta Jasika, 28 V 1971, 
k. 57; ibidem, Raport zastępcy naczelnika Wydziału IV mjr. Edmunda Perka, 30 V 1971, k. 121; ibidem, Raport starszego 
inspektora Wydziału IV por. Romana Potockiego, 31 V 1971, k. 127; ibidem, Raport starszego inspektora Grupy I Wydziału 
IV por. Stanisława Kołata, 31 V 1971, k. 128; ibidem, 07/192, Raport starszego inspektora Wydziału IV kpt. Romana 
Potockiego, 16 VIII 1971, k. 84; ibidem, Raport starszego inspektora Grupy I Wydziału IV por. Stanisława Kałata, 16 
VIII 1971, k. 85; ibidem, Raport starszego inspektora Grupy III Wydziału IV por. Teodora Sołtysiaka, 16 VIII 1971, 
k. 86. W raportach kasowych były one najczęściej rozliczane bez pokwitowania, ponieważ „względy grzecznościowe nie 
uzasadniały pobierania pokwitowań”.
124 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/66, t. 1 i 4, Filmy z operacyjnego zabezpieczenia uroczystości w Częstochowie 
i Piekarach Śląskich z lat 1966–1968.
125 AAKat., ARz, 216, Uwagi po odnowieniu koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej – dotyczą także pielgrzymki 
mężów i młodzieńców 13 VI 1965, b.d., k. 322.
126 Ibidem, k. 319.
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Na wniosek Wydziału IV w 1979 r. Specjalny Punkt Obserwacyjny (SPO) usytuowano w Pie-
karach Śląskich w mieszkaniu prywatnym przy ul. Bytomskiej 145. Został on wyposażony 
w profesjonalny sprzęt: aparat fotograficzny z teleobiektywem 300 mm i obiektywem długoog-
niskowym, kamerę filmową, lornetę i radiotelefon. Funkcjonariusze dyżurujący w SPO obserwo-
wali bramę główną z odległości 25 m, ulicę Bytomską na wysokości kalwarii na odcinku 500 m, 
a także park i aleję wiodącą na wzgórze127. Wysokie parametry techniczne posiadanego sprzętu, 
a także właściwe usytuowanie punktu pozwalały na precyzyjną obserwację i dokumentowanie 
wszelkich zdarzeń mających miejsce na tym terenie. 

W historii majowych pielgrzymek piekarskich ich uczestnicy w roku 1948 i w roku 1975 za-
obserwowali wykorzystanie nietypowej formy obserwacji terenu sanktuarium. Zbyszko Bednorz 
w swojej książce pt. „Do wyjaśnienia” wspomina, że 23 maja 1948 r. w czasie mszy pontyfikalnej 
teren kalwarii dwukrotnie okrążył dwupłatowiec128. Natomiast bp Bednorz w czasie uroczystości 
majowych w 1976 r. przypomniał pielgrzymom o „samolocie”, który jego zdaniem 25 maja 
1975 r. krążył nad sanktuarium, aby ustalić frekwencję pielgrzymkową129. Jeśli wymienione 
powyżej zdarzenia stanowiły świadomie zastosowaną jawną metodę obserwacji, to jej efekty 
trzeba uznać za nieporównywalnie mniejsze od tych, które osiągano w działaniach niejawnych 
prowadzonych bezpośrednio na terenie sanktuarium. Przeloty nad kalwarią jako nietypowe wy-
darzenia zapadały na długo w pamięć pątników i były dla nich dowodem kontroli zgromadzeń 
pielgrzymkowych przez aparat władzy. 

Wymienione powyżej sposoby obserwacji nie mogły jednak zastąpić pracy operacyjnej pro-
wadzonej wśród zgromadzonych na wzgórzu pątników przez wyspecjalizowanych pracowników 
różnych wydziałów i formacji UB/SB. 

Jedno z podstawowych zadań realizowanych na wzgórzu kalwaryjskim spoczywało na pra-
cownikach Wydziału „T” i polegało na utrwalaniu wszelkich wystąpień publicznych: kazań, 
powitalnych czy okolicznościowych „przemówień” hierarchów kościelnych i osób świeckich. 
Nagrany przez Wydział „T” materiał dźwiękowy wymagał późniejszego odtworzenia i opraco-
wania w formie stenogramów, dlatego wystąpień publicznych słuchali także pracownicy pionu 
wyznaniowego, którzy na bieżąco mogli przekazywać informacje o treściach wygłaszanych na 
kalwarii130. 

Równocześnie z Wydziałem „T” swoje zadania na Kalwarii wykonywali wywiadowcy Wy-
działu „B”. Początkowo oddelegowani do Piekar Śląskich funkcjonariusze mogli rozpocząć swoją 
pracę w momencie otrzymania zleceń z Wydziału IV. Miały być one wydawane, gdy zachodziła 
konieczność udokumentowania nagłych wydarzeń, ekscesów czy przypadków zakłócania porząd-

127 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/421, Rozmieszczenie specjalnych punktów obserwacyjnych na wypadek poważnego 
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. katowickim, k. 7–8. / Sprawa obiektowa krypt. „Awaria”/. 
128 Z. Bednorz, Do wyjaśnienia, Katowice 1993, s. 69; A. Grajewski, Pielgrzymki pod specjalnym nadzorem, „Gość Niedzielny” 
2005, nr 22, s. 32.
129 AIPN, MSW II, 0639/186, t. 2, Stenogram wystąpienia bp. Herberta Bednorza w Piekarach Śl. w dniu 30 V 1976 
o godz. 10.04, k. 58–59; A. Grajewski, Pielgrzymki pod specjalnym nadzorem…, s. 32. Autor artykułu wskazuje, że wydarzenia 
te miały miejsce w 1976.
130 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/9, Plan zabezpieczenia centralnych uroczystości kościelnych w dniu 14–15 
VIII 1958 w Piekarach Śląskich, 8 VIII 1958, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia 
uroczystości kościelnych związanych z koronacją obrazu Matki Boskiej Piekarskiej w dniu 13 VI 1965, 9 VI 1965, b.p.
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ku itp. Jako obowiązkowy materiał operacyjny fotografia operacyjna funkcjonuje w połowie lat 
sześćdziesiątych131. Do rutynowych zadań należało wtedy utrwalanie na kliszy fotograficznej lub 
taśmie filmowej wybranych fragmentów uroczystości, uczestników, wystroju grup pielgrzym-
kowych i dekoracji kalwarii. Niektóre zdjęcia z milenijnych uroczystości piekarskich świadczą 
o dużej operatywności fotografów Wydziału „B”. Kilka z nich wykonano z wieży (balkonu) 
kalwaryjskiego kościoła, u stóp którego rozgrywały się najważniejsze wydarzenia. Oryginalna 
i rzadka perspektywa, z jakiej pokazano na nich kalwaryjskie wzgórze, oddaje masowość i spe-
cyfikę miejsca tego zgromadzenia (zob. Aneks, fot. 8 a, b).

Przedmiotem dokumentacji były również dekoracje. Do stałych jej elementów należały: hasło 
powitalne przy bramie wejściowej, plansze usytuowane wzdłuż wejścia na kalwarię, hasło i de-
koracja kościoła oraz kaplic kalwaryjskich. Szczególnie starannie funkcjonariusze fotografowali 
plansze tematyczne nawiązujące do hasła przewodniego pielgrzymki (zob. Aneks, fot. 9a, b, c). 
Nie umykał ich uwadze sporadyczny wystrój kaplic kalwaryjskich (zob. Aneks, fot. 10a, b). 
W interpretacji aparatu bezpieczeństwa strona kościelna w specjalnie na zjazdy przygotowy-
wanych dekoracjach eksponowała wrogie systemowi treści, co wymagało udokumentowania. 

Zadania Wydziału „B” obejmowały także zdjęcia delegacji idących w procesji, przebiegu 
nauk stanowych i występujących wówczas przedstawicieli duchowieństwa i osób świeckich (zob. 
Aneks, fot. 2, 7a, b, 11, 12). 

Organizację pracy w czasie pielgrzymki, zakres zadań, liczbę zaangażowanych funkcjonariu-
szy i wyposażenia Wydziału „B” w latach siedemdziesiątych obrazuje dokumentacja z 30 maja 
1971 r. W czasie uroczystości przed szczytem kalwarii wywiadowcy posiadali na wyposażeniu 
trzy aparaty odkryte i kamerę filmową. Trzech pracowników Wydziału „B” prowadziło obser-
wację osoby świeckiej przemawiającej w imieniu pielgrzymów i korzystało z zakamuflowanego 
aparatu fotograficznego (tzw. modelu fotograficznego). Wywiadowcy wykonujący na parkingach 
dokumentację samochodów i autobusów korzystali z aparatu odkrytego i jednego modelu, 
a uformowane grupy pielgrzymkowe fotografowano dwoma modelami kamuflażu typu „Agata 
R”132. W czasie tej pielgrzymki wywiadowcy z Wydziału „B” mogli poruszać się swobodnie wśród 
pielgrzymów i nie obawiać dekonspiracji, ponieważ posiadali legitymacje Centralnej Agencji Fo-
tograficznej133. Za sprawą katowickiej kurii na przeszkodę nie do pokonania natknęli się 17 sierp-
nia 1986 r. Decyzją organizatorów kościelnych na terenie obiektów sakralnych, w tym kalwarii, 
zdjęcia mogły wykonywać tylko osoby posiadające specjalne zezwolenie kurii. Z powodu tego 
utrudnienia w dokumentacji SB z sierpniowej uroczystości 1986 r. zabrakło zdjęć sprzed i w oko-
licy ołtarza głównego. Według informacji kpt. Zygmunta Pabiasza, ówczesnego zastępcy naczel-
nika Wydziału „B”, zdjęcia wykonano wówczas odkrytymi aparatami fotograficznymi poza tymi 
obiektami134.

131 W dostępnych materiałach operacyjnych dokumentacja fotograficzna z pielgrzymek stanowych zachowała się od roku 
1964. Zob. więcej rozdz. III. 
132 O zakamuflowanym sprzęcie fotograficznym zob. szerzej R. Ciupa, M. Komaniecka, Szpiegowski arsenał bezpieki…, s. 90.
133 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Załącznik do planu operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl. w dniu 30 V 1971, 27 V 1971, k. 45–48. 
134 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka służbowa z zabezpieczenia uroczystości kościelnych /pielgrzymka 
kobiet/ w Piekarach Śl. do sprawy ps. „Berło” przeprowadzonej dnia 17 VIII 1986 /niedziela/ w godz. 6.00 do 13.45, 
k. 268.
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Od końca lat siedemdziesiątych wraz z pojawieniem się w Piekarach opozycji demokratycznej 
nowe zadanie SB polegało na penetrowaniu piekarskiego wzgórza w poszukiwaniu osób „po-
dejrzanych politycznie”. Do jego realizacji 20 sierpnia 1978 r. zaangażowano funkcjonariuszy 
kilku wydziałów KW MO w Katowicach: Wydziału II, III, III A i Wydziału IV. Dla ułatwienia 
identyfikacji „osób znanych z działalności antysocjalistycznej” oddelegowani pracownicy zapo-
znali się przed pielgrzymką z ich wyglądem na zdjęciach135.

Konieczność korzystania przez kościelnych organizatorów pielgrzymek z pracy państwowych 
służb porządkowych nie oznaczała zaufania do nich. Represje i szykany, jakie miały miejsce 
wobec piekarskich pielgrzymów, spotykały się ze zdecydowanym sprzeciwem strony kościelnej. 
Poczuwając się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo wiernych w Piekarach Śląskich, kuria 
katowicka apelowała o dyscyplinę, a także powoływała kościelne służby porządkowe. Troska 
o spokojny i bezpieczny przebieg pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny była bodźcem do współ-
działania obydwu stron: państwowej i kościelnej w sprawie masowych zgromadzeń religijnych136. 
Przełożyły się one również na współpracę w czasie piekarskich uroczystości stanowych. W ten 
sposób obydwie strony przyjmowały na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek 
w czasie zgromadzeń religijnych, chociaż przyświecały im nieco inne cele działania. Na spot-
kanie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z Janem Pawłem II na Muchowcu (20 czerwca 1983r.) 
opracowano plan współpracy w sprawie bezpieczeństwa i porządku, który wcześniej, bo 29 maja 
1983 r. „przećwiczono” w czasie pielgrzymki męskiej w Piekarach Śląskich. Niepokój aparatu 
bezpieczeństwa wzbudzało w tym czasie przede wszystkim manifestowanie swojej obecności 
w sanktuarium byłych członków czy sympatyków zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. 

W 1983 r. zachowania pątników na kalwarii piekarskiej mieli obserwować wspólnie funk-
cjonariusz SB wraz z księdzem kurialistą odpowiedzialnym za ład i porządek z ramienia organi-
zatorów137. Ten zabieg prawdopodobnie miał służyć przeniesieniu ciężaru odpowiedzialności za 
ewentualne manifestacje antypaństwowe na kościelnych organizatorów zgromadzenia, a także 
obligował ich do interwencji. Wydaje się jednak, że ze strony SB było to działanie typowo pro-
filaktyczne i obliczone bardziej na pokaz niż efekt. W tym samym czasie bowiem zachowanie 
pielgrzymów obserwowali funkcjonariusze z Nieetetowego Batalionu Interwencyjno-Operacyj-
nego pod dowództwem Edmunda Perka. Ich zadanie polegało na usuwaniu posiadaczy trans-
parentów, emblematów, znaczków „Solidarności”, osób wznoszących okrzyki antypaństwowe. 
Wchodzący w skład BIO pracownicy Wydziału „B” filmowali prowokacyjnie zachowujące się 
osoby. Wykryte przypadki zakłócania religijnego charakteru uroczystości funkcjonariusze mieli 
obowiązek zgłaszać służbie kościelnej i jej pozostawić zadanie wyeliminowanie takich osób 
z udziału w uroczystościach. W praktyce wszystko wyglądało jednak inaczej – funkcjonariusze 
BIO kontynuowali obserwację i poza terenem kościelnym, za zgodą sztabu WUSW, legitymowali 
lub zatrzymywali takie osoby. Skuteczności ich działania miał służyć podział terenu kalwarii na 
kilkanaście sektorów, w których prowadzili bieżącą obserwację zachowania grup. Jak wynika 

135 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śląskich w dniu 20 VIII 1978 /sprawa obiektowa „Piekary 78”/, 4 VIII 1978, cz. III, k. 7.
136 Przedsięwzięcia SB były realizowane w ramach SO krypt. „Zorza”.
137 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Załącznik nr 1, 25 V 1983, k. 28. 
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z planu batalionu na 25 maja 1986 r. powoływanie kościelnej służby porządkowej ograniczało 
działania SB na terenie kalwarii138.

Organizacyjnym wyzwaniem dla aparatu bezpieczeństwa w dniu pielgrzymki było sprawne 
i jak najszybsze przekazywanie bieżących informacji z terenu sanktuarium do sztabu koordy-
nującego całość „zabezpieczenia”. Etapem pośrednim na tym szlaku komunikacyjnym były 
tzw. punkty kontaktowe, w których odbywało się przekazywanie bieżących informacji. Do lat 
siedemdziesiątych punkt kontaktowy mieścił się w sąsiadującym z kalwarią budynku szkolnym 
przy ul. Bytomskiej139. Kiedy w latach osiemdziesiątych lokal ten zajmowali prowadzący nasłuch 
pracownicy Wydziału „T”, punkty kontaktowe zorganizowano przy ul. Bytomskiej w Domu 
Kultury i w Restauracji „Popularna” oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Buczka140. Pra-
cownicy fizycznie zabezpieczający poszczególne rejony lub sektory byli przypisani do konkretnych 
punktów kontaktowych, a zwiększenie liczby punktów z pewnością usprawniło szybkość odbioru 
informacji. Odpowiedzialni za kontrolę wyznaczonych sektorów funkcjonariusze w ustalonych 
odstępach czasu przekazywali informacje do dowódców punktów kontaktowych, ci zaś prze-
syłali je do zespołu kierowania. O szybkości przekazu informacji decydowała jakość połączeń 
telekomunikacyjnych. Za ich uruchomienie i prawidłową eksploatację w czasie uroczystości 
odpowiadał naczelnik Wydziału Łączności141. Wmieszani w tłum pielgrzymów funkcjonariusze 
MO i SB w razie koniecznej współpracy bezpośredniej dla zachowania konspiracji kontaktowali 
się ze sobą za pomocą haseł wywoławczych (np. w 1980 r. – „Kłodnica”, a w 1986 r. – „Noteć”). 
25 maja 1986 r. funkcjonował tylko jeden punkt kontaktowy tzw. „Klub”, ponieważ członko-
wie BIO utrzymywali ze sztabem w MUSW i swoim dowódcą łączność radiowo-telefoniczną, 
a funkcjonariusze Wydziału „T” dysponowali nadajnikiem142.

Poza funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa ważną rolę na kalwarii spełniała grupa 
kilkunastu tajnych współpracowników tzw. „zadaniowanych”, co oznacza, że wykonywali oni in-
dywidualnie zlecane im zadania. Jak wynika z planów „zabezpieczenia” na dzień 31 maja 1964 r. 
ppłk Pikuła zaplanował zadania dla jedenastu tajnych współpracowników, rok później 13 czerwca 
1965 r. grupa ta liczyła osiemnaście osób i na tym poziomie kilkunastu osób pozostawała także 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych143. Stanowiła ona znaczne wsparcie operacyjne dla 
SB. Bez niebezpieczeństwa dekonspiracji duchowni i świeccy mogli swobodnie poruszać się po 

138 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Plan zabezpieczenia przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śl. 
w dniu 25 V 1986 przez Nieetatowy Batalion Operacyjno-Interwencyjny WUSW w Katowicach, 21 V 1986, k. 37–39. 
139 W 1968 w obiekcie szkolnym umieszczono także pracowników śledczych SB, którzy w poprzednich latach dyżurowali 
w KW MO w Katowicach. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kosciel-
nych w Piekarach Śl. w dniu 18 VIII, 12 VIII 1968, b.p. Anonimowi funkcjonariusze SB przejmowali klucze szkoły w sobotę 
i zwracali w niedzielę. Pomieszczenia były zawsze pozostawione w idealnym porządku. Notatka z rozmowy telefonicznej 
z Wandą M., dyrektorem szkoły w latach 1970–1974 z 30 IV 2009 w zbiorach autorki.
140 W maju 1986 w Szkole Podstawowej nr 4 znajdowało się stanowisko dowodzenia i siedziba odwodu BIO. 
141 W sierpniu 1980 funkcjonowało połączenie „W-cze”, numer stacji miastowej i cztery radiostacje. W sztabie oraz w szkole 
zainstalowano radiotelefony typu „Teleport” do dyspozycji pracowników Wydziału IV w 1971 r. łączność pomiędzy pra-
cownikami operacyjnymi na kalwarii a sztabem utrzymywano poprzez telefony nasobne (2 sztuki). 
142 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Protokół z narady poświęconej omówieniu zabezpieczenia pielgrzymki do 
Piekar w dniu 25 V 1986, 19 V 1986, k. 57.
143 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia diecezjalnego zjazdu mężów i młodzieńców 
31 V 1964 w Piekarach Śl., 28 V 1964, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Wykaz tajnych współpracowników 
i kontaktów operacyjnych, cz. II, k. 1. Wykaz ten obejmował 15 TW.
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kalwaryjskim wzgórzu. Zazwyczaj realizowali zadania, których nie mogli wykonać funkcjonariu-
sze UB/SB, na przykład identyfikowali kaznodziejów i osoby świeckie przemawiające publicznie. 
Zadania te nie wymagały specjalnych umiejętności, ograniczały się do obserwacji wydarzeń, 
a w szczególnych przypadkach do jawnej reakcji na zachowanie innych. Uczestnicząc w nabo-
żeństwach, TW kontrolowali ich przebieg, obliczali czas trwania poszczególnych faz i wychwy-
tywali ewentualne zmiany w programie144. Zadaniem specjalnym było obserwowanie atmosfery 
wśród organizatorów i uczestników, zwracanie uwagi na pątników mających predyspozycje do 
wywoływania ekscesów czy wygłaszania wypowiedzi, które mogły spowodować stan zagrożenia. 
Tajni współpracownicy w pierwszej kolejności powinni byli je dementować, w sytuacji koniecznej 
odizolować te osoby albo inspirować księży i kościelną służbę porządkową do przeciwdziałania. 
Tajni współpracownicy byli także zobowiązani natychmiast poinformować funkcjonariuszy SB 
o nietypowej sytuacji, korzystając wtedy z połączenia z jednostką MO w Piekarach Śląskich lub 
z KW MO w Katowicach za pomocą konkretnego hasła. Na przykład w 1986 r. brzmiało ono 
„Sobieski”145. W niektórych przypadkach zastanawia motywacja postępowania TW, a także 
stopień posiadanej przez nich wiedzy religijnej. Pochodzący z Rybnika TW „Tadeusz” zgłosił 
na przykład zastrzeżenia do doboru pieśni śpiewanych w Piekarach i jako przykład podał refren 
pieśni religijnej: „Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud/Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud/Przemień 
o Jezu smutny ten czas/ O Jezu, pociesz nas”146. 

Centralną częścią stanowych uroczystości w Piekarach Śląskich była trwająca do godzin po-
łudniowych msza św. Po jej zakończeniu część pątników z odległych miejscowości udawała się 
już w drogę powrotną. W tym czasie w Piekarach fotografowano pielgrzymów korzystających 
z przerwy na posiłek i odpoczynek czy zakupy w tradycyjnych kramach odpustowych (zob. 
Aneks, fot. nr 25, 27). 

Integralną część uroczystości pielgrzymkowych stanowiły także popołudniowe nabożeństwa 
stanowe i nieszpory. Chociaż zawsze uczestniczyła w nich wielokrotnie mniejsza grupa niż na 
uroczystościach przedpołudniowych, obliczano na nich frekwencję, czy ustalono przekrój wie-
kowy słuchaczy. Te dane liczbowe nie miały większego znaczenia dla ogólnej oceny frekwencji, 
natomiast określały stopień zainteresowania wiernych popołudniową częścią pielgrzymki. Główną 
uwagę SB przyciągała treść i charakter wystąpień osób duchownych i świeckich oraz dodatkowe 
elementy programu, do których na przykład od 1969 r. należał śpiew współczesnych piosenek 
religijnych. 

Profesjonalne i specjalistyczne działania funkcjonariuszy bezpieczeństwa połączone z aktyw-
nością tajnych współpracowników składały się na szczelną kontrolę na kalwarii przebiegu zdarzeń 
i zachowań pątników. Podstawowy sukces organów bezpieczeństwa polegał na umiejętnym 
zakonspirowaniu ich pracy na gęsto zaludnionej Kalwarii.

144 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. 
w dniu 15 VIII 71, k. 18. 
145 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Aneks dotyczący zabezpieczenia grup pielgrzymkowych udających się do 
Piekar Śl. w dniu 29 V 1983, 25 V 1983, k. 31. 
146 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Informacja agenturalna nr 9/79, 29 V 1979, k. 103. Reakcja TW „Tadeusz” 
nie różniła się od zachowania funkcjonariuszy SB w 1966. U nich zaniepokojenie wzbudziła pieśń napisana specjalnie na 
milenijne uroczystości piekarskie z następującym refrenem „Najświętszej Trójcy wieczną cześć / Pragniemy z serc gorących 
nieść / Strzec wiary ślubujemy / w niej żyć umierać chcemy”. K. Banaś, Górny Śląsk…, s. 125.
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W czasie uroczystości religijnych trwających na kalwarii do godzin popołudniowych, grupy 
oddelegowanych funkcjonariuszy SB intensywnie pracowały poza jej terenem. Do rutynowych 
zadań należała kontrola parkingów zorganizowanych w różnych miejscach Piekar Śląskich 
i w okolicy. W godzinach przedpołudniowych, kiedy pielgrzymi uczestniczyli we mszy św. 
na kalwarii, trwały intensywne prace dokumentacyjne państwowych i prywatnych pojazdów 
mechanicznych. Funkcjonariusze fotografowali i spisywali ich numery rejestracyjne. Szczególne 
zainteresowanie budziły pojazdy należące do instytucji państwowych lub do gości zagranicznych.

Po mszy zaproszeni przez organizatorów goście pielgrzymkowi udawali się na piekarskie 
probostwo. Wraz z wprowadzeniem tego nieoficjalnego punktu programu w materiałach SB 
pojawiają się zadania specjalne zlecane wyselekcjonowanym TW, którzy mieli uczestniczyć 
w obiedzie na probostwie, aby pozyskać informacje na temat pierwszych ocen uroczystości 
i przekazać je prowadzącym ich funkcjonariuszom. Takie zadanie zrealizował 15 sierpnia 1960 r. 
inf. „Skowronek”. Pomimo obowiązków w katowickiej parafii, na polecenie prowadzącego go 
oficera SB, przyjechał na pielgrzymkę kobiet i uczestniczył w obiedzie. W tym samym dniu 
dwukrotnie spotkał się z prowadzącym go starszym oficerem operacyjnym Grupy V Wydziału III 
– Edmundem Perkiem (na Placu kalwaryjskim, a później w Bytomiu) i przekazał szczegółowe 
informacje147. 

Od lat siedemdziesiątych zadanie to powierzano w zasadzie stałej grupie kilku tajnych 
współpracowników, wśród których przeważały osoby duchowne obecne na pielgrzymce z racji 
pełnionych obowiązków z ramienia kurii lub parafii. Dla zobrazowania tego zjawiska posłużą 
informacje dotyczące lat 1974 i 1975. Na przykład 26 maja 1974 r. w obiedzie uczestniczyli 
następujący TW: „Dionizy”, „Jesion”, „Szczery”, „Kuratus”, „Arek”, natomiast 18 sierpnia 1974 
udział w obiedzie zlecono następującym TW:„Dionizy”, Kuratus”, „Adam” i „Klemens”148. Rok 
później w obiedzie w czasie pielgrzymki mężczyzn uczestniczyło ośmiu TW: „Dionizy”, „Szcze-
ry”, „Wiedeńczyk”, „Kuratus”, „Jesion”, „Adam”, „Strączek”, „Magister”(1), a na pielgrzymce 
kobiet zadanie to realizowali tajni współpracownicy o pseudonimach: „Wirtuoz”, „Klemens”, 
„Dionizy”, „Kuratus”, „Szczery”149.

Koncentracja uwagi i sił fizycznych na uroczystościach religijnych w miejscu pątniczym nie 
oznaczała zaniechania w tym dniu kontroli pozostałego terenu województwa. Równolegle z Pie-
karami czy Jasną Górą monitorowano strategiczne obiekty w województwie, gdzie potencjalnie 
mogło dojść do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takim newralgicznym miej-
scem w regionie o wysoko rozwiniętej infrastrukturze przemysłowej i najwyższym stopniu gęsto-

147 W związku z dwoma spotkaniami w tym samym dniu (jednym ponadplanowym) zachowały się dwa doniesienia z tą 
samą datą, ale różną treścią. Por. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/8, Doniesienie agenturalne nr 60., /spisane ze słów 
informatora/, 15 VIII 1960, b.p.; ibidem, Doniesienie agenturalne nr 60., /spisane ze słów informatora/, 15 VIII 1960, b.p; 
Szerzej o inf./TW „Skowronek” zob. Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej…, przypis 75.
148 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 26 V 1974 /do sprawy obiektowej krypt. „Piekary 74” / 15 V 1974, cz. III, k. 3; ibidem, Plan organizacji 
operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 18 VIII 1974 /do sprawy obiektowej krypt. 
„Piekary 74” / 30 VII 1974, cz. III, k. 19. 
149 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 25 V 1974 /do sprawy obiektowej krypt. „Piekary 75” / 16 V 1975, cz. III, k. 2; ibidem, Plan organizacji 
operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 17 VIII 1974 /do sprawy obiektowej krypt. 
„Piekary 75” / 16 V 1975, cz. III, k. 14.
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ści zaludnienia w Polsce były zakłady pracy. Systematycznej kontroli profilaktycznej, zwłaszcza 
w dniu męskiej pielgrzymki, poddawano pracujące w ruchu ciągłym kopalnie, gdzie sprawdzano 
frekwencję na nocnej i porannej zmianie oraz spokojny przebieg pracy. Służby odpowiedzialne 
za ochronę obiektów przemysłowych – straż przemysłową i przeciwpożarową – obowiązywała 
wzmożona czujność. Przeprowadzano kontrolę zabezpieczenia broni, materiałów wybuchowych, 
materiałów radioaktywnych i trujących. Nie lekceważono potencjalnego zagrożenia, jakie mogło 
wystąpić i okazać się tym groźniejsze, że w niewielkim ośrodku pątniczym usytuowanym po-
śród wielu ważnych zakładów pracy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wraz z biskupami 
gromadziły się rzesze mężczyzn z różnych stron regionu, a od końca lat siedemdziesiątych także 
z różnych stron kraju. W dniu pielgrzymki piekarskiej pracownicy aparatu bezpieczeństwa inte-
resowali się również tym, jaki procent pielgrzymów korzystał z propozycji kulturalno-sportowych 
w samych Piekarach Śląskich i okolicy, które odciągały od udziału w uroczystościach religijnych, 
a tym samym były potwierdzeniem sukcesu zastosowanego przeciwdziałania150.

Po zakończeniu uroczystości wywiadowcy Wydziału „B” kontynuowali obserwację osoby świe-
ckiej, która przed głównym nabożeństwem w imieniu pątników witała w Piekarach hierarchów 
Kościoła. Czasem dotyczyło to również delegacji uczestniczących w procesji z darami, zwłaszcza 
tych w strojach regionalnych, zawodowych lub organizacyjnych. Podstawą działania było wy-
konanie zdjęcia operacyjnego i nadanie pseudonimu, co czyniło taką osobę figurantem sprawy 
obserwacyjnej. Obserwacja była prowadzona aż do momentu umożliwiającego ustalenie danych 
osobowych figuranta, ale zatrzymanie i wylegitymowanie było dopuszczalne dopiero poza tere-
nem piekarskiej kalwarii. Jeśli zatrzymanie było niemożliwe, obserwację figuranta prowadzono 
aż do miejsca jego zamieszkania, a następnie drogą administracyjną ustalano jego dane osobowe. 

W zachowanej dokumentacji z lat osiemdziesiątych można zauważyć, że w wielu wypadkach 
tożsamość osób wygłaszających słowa powitania pozostaje niewyjaśniona, a informacja ograni-
cza się do lakonicznych sformułowań, na przykład: „przemawiał NN”, „przemawiał górnik”. 
Wyjaśnienia tej sytuacji można doszukiwać się w hierarchii ważności prowadzonych wówczas 
spraw obserwacyjnych. Ważniejszym zadaniem w tym czasie było bowiem prowadzenie czynności 
operacyjnych wobec manifestujących na kalwarii grup opozycjonistów politycznych niż ustalenie 
personaliów pojedynczej osoby.

Poza obserwacją i identyfikacją osób „zakłócających religijny charakter uroczystości, niejed-
nokrotnie przeprowadzano także procedury ich zatrzymania, przesłuchania i doprowadzenia do 
dyżurującego kolegium orzekającego w sprawach wykroczeń. Takie sytuacje miały miejsce przede 
wszystkim w okresie obowiązywania stanu wojennego i zdelegalizowania NSZZ „Solidarność”151.

Powracających do parafii pielgrzymów obserwowali ponownie pracownicy terenowych jed-
nostek SB, odnotowując liczbę osób, które wróciły w grupie, niesione emblematy, zachowanie. 
O skrupulatności obserwacji może świadczyć fakt zapisywania nawet tytułów pieśni religijnych 
i piosenek śpiewanych w czasie przemarszu. Rozległe i różnorodne działania aparatu bezpieczeń-
stwa w dniu pielgrzymki wymagały od kierujących tą akcją funkcjonariuszy umiejętności koor-

150 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 25 V 1980. Sprawa obiektowa krypt. „Piekary 80”, 5 V 1980, cz. II, k. 9.
151 Zob. rozdział VI.
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dynacji wszystkich zadań i służb oraz harmonijnej realizacji wytyczonych planów. Doświadczenia 
kolejnych lat pozwalały na rutynowe wykonywanie niektórych zadań, generalnie obligowały do 
należytej mobilizacji i koncentracji przy zachowaniu pełnej konspiracji.

4.3. Zadania po pielgrzymce

Z poszczególnych faz przebiegu uroczystości i występujących w jej trakcie istotnych z ope-
racyjnego punktu widzenia momentów, sporządzone będą na bieżąco meldunki sytuacyjne. 
Natomiast z całości przebiegu imprezy, jej operacyjno-politycznego zabezpieczenia opracowana 
zostanie szczegółowa informacja dla kierownictwa służbowego i instancji partyjnej152.

Zacytowany powyżej fragment planu kontroli uroczystości piekarskich jest typowym sformu-
łowaniem, które występuje w dokumentacji i wyznacza procedury wypełniania przez struktury 
SB swojej funkcji informacyjnej. Z poszczególnych etapów uroczystości przesyłano na bieżąco 
meldunki sytuacyjne do kierownictwa służbowego i partyjnego. 

Opracowanie pełnych informacji z przebiegu całości pielgrzymki było możliwe dopiero po 
zgromadzeniu materiałów dotyczących wykonania wszystkich zadań. W dniu pielgrzymki 
i w dni następne odbywały się spotkania z tajnymi współpracownikami. W tym samym czasie 
do Wydziału IV napływały materiały dokumentujące efekty pracy katowickich wydziałów i jed-
nostek terenowych aparatu. Przekazywanie dokumentacji w KW MO/WUSW odbywało się na 
poziomie naczelników wydziałów, a termin zależał od czasu potrzebnego na jej opracowanie. 
Po zakończeniu uroczystości dyżurujący pracownicy Wydziału „T” rozpoczynali opracowywanie 
w formie stenogramów nagranego w Piekarach Śląskich materiału dźwiękowego dla potrzeb 
Wydziału IV153. 

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w Wydziale „B”. Zadania pracowników często nie 
kończyły się wraz z zakończeniem uroczystości w Piekarach. Kontynuowano obserwację osób, 
które należało zidentyfikować czy przeprowadzano pracochłonną selekcję numerów rejestracyj-
nych samochodów w wykazach z Piekar. Cennym elementem dokumentacji były wymagające 
obróbki materiały filmowe oraz zdjęcia operacyjne154. W dokumentacji ikonograficznej niepo-
równywalnie bogatszy zbiór od filmowego stanowiły zdjęcia operacyjne. Wiele z nich zachowało 
się do dzisiaj w pielgrzymkowych sprawach obiektowych. Ponieważ ich liczba w kolejnych latach 
wzrastała, wydłużał się czas ich technicznego opracowania. Z uroczystości piekarskich, które 
odbyły się 28 maja 1967 r., mjr Daniel Las, naczelnik Wydziału „B”155 przesłał naczelnikowi 

152 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śląskich w dniu 25 V 1980 sprawa obiektowa krypt. „Piekary 80”, 5 V 1980, cz. II, k. 1. 
153 W rzadkich przypadkach przekazywano także kasety z nagraniem dźwiękowym. Taka sytuacja została odnotowana 1 
czerwca 1977 r. i dotyczyła piekarskiego wystąpienia abp. Luigi Poggiego w dniu 29 maja. AIPN Ka, WUSW Katowice, 
030/121, Pismo naczelnika Wydziału „B” ppłk. Henryka Kotuły do naczelnika Wydziału IV kpt. Jerzego Birnbacha, 1 VI 
1977, cz. III, k. 24. 
154 Mimo licznych zapisów o filmowaniu piekarskich uroczystości obecny stan badań wskazuje na zachowanie tylko nie-
licznych z nich. Np. AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/66 t. 1, i t. 4. Filmy z operacyjnego zabezpieczenia uroczystości 
w Częstochowie i Piekarach Śl. z lat 1966–1968, [taśma 16 mm].
155 Las Daniel w UB/SB pracował w latach 1947–1986, w Wydziale „B” od 1961 na stanowisku zastępcy naczelnika, a od 
1964 do 1969 na stanowisku naczelnika. Las Daniel, oprac. R. Ciupa [w:] Kadra bezpieki 1945–1990…, s. 309.
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Wydziału IV SB w Katowicach 140 sztuk zdjęć wykonanych podczas uroczystości dopiero 
9 czerwca, czyli dwa tygodnie po terminie zjazdu156. 

Czasami dokumentacja fotograficzna była opatrzona opisami ułatwiającymi rozpoznanie 
wydarzenia czy utrwalonych na niej osób. Przykładem tak przygotowanego materiału fotogra-
ficznego są zdjęcia wykonane 26 maja 1974 r. Zostały one podzielone według następujących 
etapów uroczystości: powitanie kardynałów i biskupów (zdjęcia od 1 do 31), godziny stanowe 
dla młodzieży (zdjęcia od 32 do 35), procesja po nabożeństwie (zdjęcia od 36 do 59), dekoracje, 
zdjęcia ogólne (zdjęcia od 96 do 105)157. Nie zawsze liczba zachowanych zdjęć pokrywała się ze 
zbiorem przekazanym do katowickiego Wydziału IV. Numeracja fotografii z 26 maja 1974 r. 
kończy się na numerze 105, natomiast jak wynika z pisma naczelnika Wydziału „B” przekazał 
on Wydziałowi IV aż 204 sztuki158. Prawdopodobną przyczyną tej rozbieżności jest stosowana 
corocznie selekcja i dołączanie dokumentacji fotograficznej do popielgrzymkowej korespondencji: 
do KW PZPR w Katowicach159 a także zainteresowanych sprawami transportu jednostek woje-
wódzkich i terenowych. W czerwcu 1977 r. zdjęcia samochodów, które przewoziły pielgrzymów, 
przesłano naczelnikom Wydziału IV KW MO w Bielsku Białej, Krakowie, Rzeszowie, a także 
kierownikom Grup Operacyjnych Wydziału IV w Rybniku, Bytomiu oraz Tychach160. 

W pierwszym okresie stanowego pielgrzymowania (1947–1952) szef WUBP, wykorzystując 
meldunki własne i z jednostki terenowej UB w Tarnowskich Górach, informował MBP o przebie-
gu pielgrzymek. Docierające do centrali informacje z terenu były m.in. publikowane w wewnętrz-
nych biuletynach informacyjnych MSW161. Po reaktywowaniu pielgrzymek w 1957 r. obowiązek 
raportowania przebiegu uroczystości religijnych do Departamentu III MSW spoczywał także na 
Wydziale III, a od 1962 r. do Departamentu IV MSW na Wydziale IV w Katowicach. Funk-
cjonariusze centrali czekali na jak najszybszy przekaz informacji, by następnie skierować je do 
osób na najwyższych kierowniczych stanowiskach w aparacie partyjnym. Do instancji partyjnej 
na poziomie wojewódzkim informacje docierały bezpośrednio z WUBP/WUdsBP/ KW MO/
WUSW w Katowicach.

156 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/100, Pismo przewodnie naczelnika Wydziału „B” do naczelnika Wydziału IV, 9 VI 
1967 r., b.p.
157 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Zdjęcia z Piekar, 26 V 1974.
158 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału „B” do naczelnika Wydziału IV, 29 V 1974, cz. IV, k. 103.
159 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Pismo ppłk. Włodzimierza Kruszyńskiego do Jana Lesia, sekretarza KW PZPR 
w Katowicach, 29 V 1968, b.p.
160 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Pismo kpt. Jerzego Birnbacha do kierownika Grupy Operacyjnej Wydziału 
IV KW MO Katowice w Tychach, b.d., cz. III, k. 21; ibidem, Pismo kpt. J. Birnbacha do kierownika Grupy Operacyjnej 
Wydziału IV KW MO Katowice w Bytomiu, b.d., cz. III, k. 22; ibidem, Pismo kpt. J. Birnbacha do kierownika Grupy 
Operacyjnej Wydziału IV KW MO Katowice w Rybniku, b.d., cz. III, k. 23; ibidem, Pismo kpt. J. Birnbacha do naczelnika 
Wydziału IV KW MO w Rzeszowie, 7 VI 1977, cz. III, k. 25; ibidem, Pismo kpt. J. Birnbacha do naczelnika Wydziału 
IV KW MO w Krakowie, 7 VI 1977, cz. III, k. 26; ibidem, Pismo kpt. J. Birnbacha do naczelnika Wydziału IV KW MO 
w Bielsku Białej, 7 VI 1977, cz. III, k. 27.
161 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/104, t. 1, Raport miesięczny PUBP w Tarnowskich Górach za okres od dnia 31 
V 1948 do dnia 30 VI 1948, k. 8; AIPN, MBP, 315, Raport miesięczny szefa WUBP w Katowicach za okres od dnia 1 V 
do dnia 31 V 1949, k. 176; AIPN, MBP, 317, Raport miesięczny szefa WUBP w Katowicach za okres od dnia 1 V do dnia 
31 V 1950, k. 82; ibidem, Sprawozdanie miesięczne z pracy aparatu WUBP w Katowicach za okres od 1–31 VIII 1950, 
k. 115, kopie dokumentów MBP udostępnione przez A. Dziuroka; AIPN, MSW Dep. IV, 0445/114, t. 1, Informacja nr 
32, 22 V 1950, k. 78; ibidem, Informacja nr 45, 25 VIII 1950, k. 111; Biuletyny dzienne MBP 1949–1950, wybór i oprac. 
Ł. Kamiński, Warszawa 2004, s. 265–267.
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Gromadzone materiały pielgrzymkowe nie tylko służyły do opracowania sprawozdań, ale 
mogły stanowić podstawę do wyciągania konsekwencji karno-administracyjnych i służbowych 
wobec zidentyfikowanych osób. W tym czasie powstawały wnioski o ukaranie organizatorów 
pielgrzymek łamiących obowiązujące przepisy w sprawie zgromadzeń, które kierowano do 
kolegiów orzekających. 

Schemat operacyjno-organizacyjnych działań aparatu bezpieczeństwa wobec stanowych 
pielgrzymek piekarskich w ogólnym zarysie nie odbiegał od schematu działań wobec pielgrzym-
kowych uroczystości w innych miejscach pątniczych, a sposób realizacji, zastosowane środki 
i metody były efektem systematycznego doskonalenia pracy operacyjnej w latach 1947–1989. 
Poprawie jej jakości służyło przede wszystkim zdobywane corocznie doświadczenie, a także reali-
zacja wewnątrzresortowych przepisów określających precyzyjnie cele działania, rodzaje czynności, 
metody i środki pracy operacyjnej czy sposób jej dokumentowania. Nie bez znaczenia, zwłaszcza 
w Wydziale „B” i „T”, był postęp techniki i możliwość korzystania z coraz lepszego sprzętu. 

Podstawowe zadanie, jakie spoczywało na UB/SB, dotyczyło zadań operacyjnych, które 
wpisywały się w funkcję kontrolną aparatu. Była ona realizowana we wszystkich trzech etapach 
(przed, w dniu i po pielgrzymce) z wykorzystaniem różnych metod pracy operacyjnej, Osobowych 
Źródeł Informacji (OZI) i rzeczowych środków pracy. Polegała ona na rozpoznaniu przygotowań, 
inwigilacji przebiegu uroczystości, a po zakończeniu na poznaniu oceny wydarzeń przez różne 
środowiska. W każdym z tych etapów funkcjonariusze UB/SB byli również zobligowani do 
przeciwdziałania niepożądanym zdarzeniom.

Należy również wymienić funkcję represyjną realizowaną przez funkcjonariuszy UB/SB lub 
z ich inspiracji przez inne instancje (np. kolegia, prokuratury) wobec osób lub grup, których 
działanie zostało uznane za „wrogie” lub niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi. 

Efekty prowadzonej pracy operacyjnej pozwalały na wypełnianie funkcji informacyjnej wo-
bec nadrzędnych instancji w pionie SB, a także wobec władz partyjno-państwowych. Wyrażała 
się ona w obowiązku dostarczania „do wglądu”, „do zapoznania się” rozlicznych sprawozdań 
i meldunków, a także materiałów operacyjnych takich jak: stenogramy wystąpień publicznych, 
fotografie operacyjne czy pozyskana dokumentacja kościelna. 

Analiza dokumentacji operacyjnej zachowanej w sprawach obiektowych i materiałach admi-
nistracyjnych skłania równocześnie do wniosku, że z czasem we wszystkie te działania wkradła 
się rutyna, typowa dla schematycznie powtarzanych czynności wobec wydarzeń, które również 
przebiegały według niezmiennego schematu. 
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Podstawowe metody pracy operacyjnej 
wobec organizatorów zjazdów stanowych

Organizatorzy stanowych zgromadzeń piekarskich byli a priori uznawani za przeciwników 
systemu politycznego narzuconego w Polsce przez komunistyczny aparat władzy. W ocenie 
katowickiego aparatu bezpieczeństwa duchowieństwo „odciągało ludność od normalnych zajęć 
urządzając jakieś nadliczbowe i nieprzewidziane święta”1, a jego działalność przekraczała „daleko 
szersze ramy, aniżeli kościelne podwórko”2. 

Względna swoboda, jaka towarzyszyła organizacji pierwszych zgromadzeń religijnych, 
w następnych latach miała ulec gwałtownemu ograniczeniu, a w kolejnych dziesięcioleciach 
systematycznemu utrudnianiu i manipulacji. Niepokój władzy partyjno-państwowej wzbudzało 
poparcie społeczne, jakie posiadał Kościół katolicki, a które w spektakularny sposób ujawniało 
się w czasie masowych uroczystości religijnych. Potwierdzały one wysuwaną przez aparat bez-
pieczeństwa tezę, że Kościół posiadał „scentralizowaną organizację, poważne zaplecze i znaczne 
wpływy w różnych warstwach naszego społeczeństwa”3. Skrajną postawę wobec organizowanych 
w okresie Wielkiej Nowenny stanowych zgromadzeń religijnych przyjął UdsW. Uznał je za wyraz 
nielojalności wobec państwa i władzy, dlatego zdaniem jego urzędników do odpowiedzialności 
należało pociągać organizatorów tych zjazdów4. 

Aparat bezpieczeństwa, wskazując na podłoże religijnego piekarskich zjazdów stanowych, 
zwracał uwagę, że kuria wykorzystywała je do realizacji bardzo różnych celów, między innymi 
do „wykazania siły i prężności Kościoła”, „masowego zaprezentowania przez wiernych swego 
przywiązania do Kościoła”, pokazania „skuteczności form i metod oddziaływania na społe-
czeństwo”, „przywiązania do Maryi”, „duchowej więzi z Janem Pawłem II”, „jedności Kościoła 
z klasą robotniczą”. Wymienione powyżej argumenty umieszczono w uzasadnieniach wniosków 
o wszczęcie spraw obiektowych wobec piekarskich zjazdów stanowych5. Zarzuty wobec strony 

1 AIPN, MBP, 315, Raport miesięczny za okres od dnia 1 IV do 30 IV 1949, k. 135, kopia dokumentu udostępniona 
przez A. Dziuroka. 
2 Ibidem, Raport miesięczny za okres od dnia 1 XI do dnia 31 XI 1949, k. 426, kopia dokumentu udostępniona przez 
A. Dziuroka.
3 Instrukcja nr 03/60 z dnia 2 VII 1960 o podstawowych środkach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa [w:] Instrukcje 
pracy operacyjnej…, s. 95.
4 Notatka Urzędu do Spraw Wyznań: sprawa lojalnego stosunku do państwa i władzy, b.d. 1960 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. 
Kościół katolicki a państwo…, s. 42.
5 Zob. m.in.: AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wniosek o założenie sprawy obiektowej, 27 IV 1971, k. 2; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 07/192, Wniosek o założenie sprawy obiektowej, 19 VII 1971, k. 8; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
030/121, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Piekary – 77”, 12 IV 1977, cz. I, k. 2; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/208, cz. I, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Piekary 79”, 11 V 1979, k. 1; AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 030/225, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Piekary 83”, b.d., k. 6.
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kościelnej dotyczyły wykorzystywania pielgrzymek do chrystianizacji grup stanowo-zawodowych 
i środowisk młodzieżowych, a także do wysuwania żądań natury społeczno-politycznej. 

Zapoczątkowane w 1947 r. stanowe uroczystości religijne w sanktuarium maryjnym w Pie-
karach Śląskich stanowiły wyzwanie dla wszystkich szczebli organów bezpieczeństwa na Śląsku. 
Pielgrzymki były traktowane jako efekt działalności „reakcyjnego kleru”, który w ten sposób 
usiłuje „rozszerzyć swe wpływy na społeczeństwo”6.

5.1. Organizatorzy piekarskich pielgrzymek stanowych

W strukturach katowickiego Kościoła w organizację piekarskich zjazdów stanowych były za-
angażowane trzy ogniwa: biskupi i kuria diecezjalna, sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich 
oraz parafie organizujące pielgrzymki.

Głównymi organizatorami i ośrodkiem decyzyjnym w sprawie zjazdów stanowych byli biskupi 
i kuria katowicka. Jak odnotowano w piekarskiej kronice, pielgrzymki stanowe odbywały się 
„na zlecenie” katowickiego biskupa7. Były one odpowiedzią na potrzeby religijne społeczności 
wiernych diecezji katowickiej, które wzmacniały się wraz z nasilającą się antyreligijną polityką 
komunistycznych władz. Stanowiły również kontynuację przedwojennej tradycji pielgrzymowa-
nia grup zawodowych do miejsc pątniczych i zawierzania Bogu życia osobistego i zawodowego.

Od 1947 r. bp Stanisław Adamski, od 1967 r. bp Herbert Bednorz, a od 1985 r. bp Damian 
Zimoń8 – jako kolejni biskupi kierujący diecezją ustalali, zatwierdzali i podawali do publicznej 
wiadomości najistotniejsze decyzje w sprawie uroczystości piekarskich9. Dotyczyły one ter-
minu pielgrzymek, ich tematu przewodniego, nazwisk zaproszonych gości czy kaznodziejów. 
Ich działania wspomagali kolejni biskupi pomocniczy: Juliusz Bieniek, Józef Kurpas10, Czesław 
Domin11, Janusz Zimniak12 i Gerard Bernacki13. Niepisaną tradycją w diecezji katowickiej było 
uczestnictwo wszystkich jej biskupów w piekarskich uroczystościach stanowych, zwłaszcza 
w pielgrzymkach męskich.

Spośród referatów, komisji i rad kurii katowickiej szczególne zadania w tym względzie przypa-
dały referatowi duszpasterskiemu. Jego pracownicy zajmowali się duszpasterstwem diecezjalnym 

6 AIPN, MBP, 317, Sprawozdanie miesięczne z pracy aparatu WUBP w Katowicach za okres od 1–31 VIII 1950, k. 115.
7 APP, AKiK, VIII 01, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 6 XI 1935 do 31 XII 1965, k. 263.
8 Zimoń Damian (1934–), bp katowicki konsekrowany 29 VI 1985 w katedrze Chrystusa Króla, abp metropolita od 
1992, abp senior od 2011. J. Myszor, Historia diecezji…, s. 426–427. Po raz pierwszy jako nowy ordynariusz uczestniczył 
w piekarskiej pielgrzymce kobiet 18 VIII 1985. 
9 W powyższym passusie pominięto wikariuszy kapitulnych: Filipa Bednorza i Jana Piskorza kierujących diecezją w okresie 
wygnania biskupów w latach 1953–1956, ponieważ nie kontynuowali oni wypracowanej formuły pielgrzymek stanowych. 
Zob. szerzej rozdz. I.
10 Kurpas Józef (1912–1992), bp pomocniczy diecezji katowickiej od 1963, bp senior od 1991. Kurpas Józef [w:] Słownik 
biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji…, s. 203–204.
11 Domin Czesław (1929–1996), pracownik referatu duszpasterskiego katowickiej kurii od 1964, referent duszpasterstwa 
maryjnego w diecezji katowickiej od 1968, bp pomocniczy diecezji katowickiej od 6 VI 1970, bp koszalińsko-kołobrzeski 
od 1992. Domin Czesław, ibidem, s. 69.
12 Zimniak Janusz (1933–), bp pomocniczy diecezji katowickiej od 1980, bp pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej od 
1992, bp senior od 2010. J. Myszor, Historia diecezji…, s. 430.
13 Bernacki Gerard (1942–), bp pomocniczy diecezji katowickiej od 1988, bp senior od 2012. Ibidem, s. 431.
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i parafialnym, a także duszpasterstwem stanowym. Do ich zadań należało również planowanie 
oraz merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie pielgrzymek14. W czasie sierpniowej piel-
grzymki kobiet w 1947 r. referat duszpasterski pośredniczył nawet w uruchomieniu specjalnych 
pociągów z Cieszyna i Wodzisławia Śląskiego, a pozostałe parafie mogły indywidualnie zgłaszać 
przejazdy grupowe z 33% zniżką15. 

4 lutego 1946 r. kierownikiem referatu duszpasterskiego w katowickiej kurii został miano-
wany ks. Herbert Bednorz. Zachował tę funkcję również po wyborze na biskupa koadiutora 
4 maja 1950 r. W pracy referatu wspomagali go wtedy ks. Sylwester Durczok i ks. Józef Gawor16. 
Po powrocie biskupów z wygnania w 1956 r. bp Bednorz ponownie objął kierownictwo referatu, 
a funkcję sekretarza powierzono ks. Franciszkowi Blachnickiemu. Z inicjatywy bp. Bednorza od 
września 1963 r. referenci kurii diecezjalnej spotykali się na comiesięcznych zebraniach w celu 
wymiany informacji, co upowszechniało wiedzę o planowanych działaniach poszczególnych 
komórek, a także ułatwiało ich ścisłą współpracę17. 

Obowiązki referenta duszpasterskiego od maja 1964 r. do momentu przyjęcia w 1970 r. sakry 
biskupiej pełnił ks. Czesław Domin. W 1967 r. bp Bednorz podzielił referat na dwanaście sekcji, 
zachował natomiast podstawowe kierunki dotychczasowej pracy: współpracę duchowieństwa ze 
świeckimi, zachowanie tradycyjnych form duszpasterstwa i masowej pobożności. Sekcję duszpa-
sterstwa stanowego objął ks. Józef Smandzich18, który z racji funkcji diecezjalnego duszpasterza 
kobiet prowadził godzinę stanową w Piekarach Śląskich. W latach 1969–1983 nieprzerwanie 
referatem (a później wydziałem) duszpasterskim kierował ks. Benedykt Woźnica. 

W 1975 r., po I Synodzie Diecezji Katowickiej, bp Bednorz powołał do życia Wydział Dusz-
pasterski. W nowej strukturze zarówno bp Bednorz jako przewodniczący, jak i ks. Benedykt 
Woźnica jako kierownik pełnili nadal swoje funkcje. Ks. Woźnica został mianowany również 
przewodniczącym Sekcji I, która m.in. zajmowała się pielgrzymkami diecezjalnymi. W 1983 r. 
jego miejsce zajął ks. Eugeniusz Szczotok19. W Sekcji II powołano m.in. referat duszpasterstwa 
kobiet najpierw pod opieką ks. Bernarda Czerneckiego, a później ks. Alojzego Klona, duszpa-
sterstwo młodzieży męskiej pod opieką ks. Eugeniusza Szczotoka oraz duszpasterstwo młodzieży 
żeńskiej kierowane przez ks. Henryka Bolczyka, a później ks. Jana Morcinka20.

W katowickiej kurii bp Bednorz był osobą najdłużej i najbardziej zaangażowaną w orga-
nizację pielgrzymek stanowych. W latach 1947–1985 bezpośrednio uczestniczył w pracach 
organizacyjno-merytorycznych, przez wiele lat miał decydujący wpływ na charakter i przebieg 
piekarskich zjazdów. Wraz z objęciem w czerwcu 1985 r. diecezji bp Damian Zimoń przejął 

14 J. Myszor, Historia diecezji…, s. 436–438; G. Olszowski, Herbert Bednorz – organizator i kierownik referatu duszpasterskiego 
Kurii Diecezjalnej w Katowicach [w:] Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną rocznicę 
urodzin biskupa Herberta Bednorza [1908–2008], red. I. Celary, Katowice–Piekary Śląskie 2008, s. 83–84.
15 AAKat., ARz, 146, Okólnik nr 8, 29 VII 1947, k. 61.
16 Ks. Herbert Bednorz w referacie duszpasterskim pracował po wojnie od momentu wznowienia jego działalności w lutym 
1945 r. jako współpracownik kierującego referatem ks. Bolesława Kominka. G. Olszowski, W służbie duszpasterstwa. Referat 
duszpasterski Kurii diecezjalnej w Katowicach w latach 1939–1985, Katowice 2008, s. 123.
17 Ibidem, s. 240.
18 G. Olszowski, Herbert Bednorz – organizator i kierownik…, s. 89.
19 J. Myszor, Historia diecezji…, s. 437–438.
20 G. Olszowski, Herbert Bednorz – organizator i kierownik…, s. 91; Notacja ks. Bernarda Czerneckiego z września 2010 
w posiadaniu autorki.
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kompetencje decyzyjne i kontynuował po swoim poprzedniku tradycję stanowego pielgrzymo-
wania do Piekar Śląskich. 

Obowiązek przygotowania sanktuarium do uroczystości spoczywał na parafii Imienia Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja Apostoła. Personalnie odpowiedzialnymi za organizację 
uroczystości byli kolejni piekarscy proboszczowie pełniący także funkcję kustoszy sanktuarium: 
ks. Henryk Ligoń w 1947 r., ks. Antoni Godziek w latach 1947–1973 i ks. Władysław Student 
od 1973 r. Wspomagali ich w działaniach księża wikariusze, rada parafialna a także społeczność 
świeckich zaangażowana w życie codzienne parafii. Zadania spoczywające na parafii piekarskiej 
dotyczyły całorocznej troski o obiekty sanktuarium, odpowiedniego ich przygotowania na czas 
uroczystości, sprawnej organizacji przyjęcia tysięcy pielgrzymów, hierarchów i zaproszonych 
gości. Realizacja tych zadań podlegała ocenie przez kurię, zazwyczaj po pielgrzymce katowicki 
biskup dzielił się uwagami z piekarskim proboszczem, formułując także zalecenia do realizacji 
w następnym roku. 

Strategicznym ogniwem w łańcuchu organizatorów stanowego pielgrzymowania były parafie 
diecezji katowickiej. W pierwszych latach powojennych największy udział w zjazdach stanowych 
odnotowywano z parafii położonych niedaleko Piekar Śląskich, a przynależnych do diecezji 
katowickiej. To tutaj bowiem przez dziesięciolecia utrwaliła się tradycja pielgrzymowania do 
pobliskiego sanktuarium, a od 1947 r. były popularyzowane zjazdy stanowe mężczyzn i kobiet. 
Pomimo bliskiego sąsiedztwa do lat osiemdziesiątych nie wykazywały większego zainteresowania 
pielgrzymkami piekarskimi parafie pobliskich miast Zagłębia Dąbrowskiego: Czeladzi, Będzina, 
Wojkowic czy Sosnowca. Usytuowane we wschodniej części województwa według kościelnego 
podziału administracyjnego należały do diecezji częstochowskiej, a historycznie były związane 
z kultem Matki Bożej Częstochowskiej21. Dopiero zryw wolnościowy NSZZ „Solidarność” i udział 
jego członków w męskich zgromadzeniach stanowych zaktywizował także mieszkańców Zagłębia 
do majowego pielgrzymowania do piekarskiego sanktuarium. 

Również z sąsiadującego z Piekarami Śląskimi Bytomia (ówczesna diecezja opolska) tylko 
z nielicznych parafii pielgrzymki uczestniczyły w uroczystościach stanowych. Natomiast przez 
dziesięciolecia tradycję gromadzenia się u stóp Matki Boskiej Piekarskiej pielęgnowali mieszkańcy 
innych parafii Śląska Opolskiego i Beskidu Śląskiego. Już 23 maja 1948 r., jak odnotował pie-
karski kronikarz, „[…] przyjechali mężowie od Lublińca i Tarnowskich Gór, Bielska i Cieszyna, 
ale również i z Krakowa i innych miast”22. 

5.2. Pozyskiwanie i pogłębianie wiedzy o organizacji 
pielgrzymek i programie

Brak wcześniejszego doświadczenia w pracy operacyjnej wobec stanowych zgromadzeń reli-
gijnych zobowiązywał funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa do zdobycia w pierwszej kolej-

21 W 1986 r. SB RUSW informowała, że z podległego im terenu „tradycyjne pielgrzymki są organizowane do Częstocho-
wy”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Olkuszu do naczelnika Wydziału IV 
WUSW w Katowicach, 12 VIII 1986, k. 211. 
22 APP, AKiK, VIII 01, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 6 XI 1935 do 31 XII 1965, k. 263–264.
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ności podstawowej wiedzy: poznania grupy inicjatorów i wykonawców idei piekarskiego ruchu 
stanowego, ustalenia mechanizmu organizacji tych zgromadzeń, a także założeń programowych, 
za pomocą których, zdaniem władz partyjno-państwowych, Kościół pragnął „utrzymać swoje 
wpływy w społeczeństwie”. 

„Wszystko rozpoczyna się u Księdza Biskupa Ordynariusza” – zanotował w piekarskiej kro-
nice ks. Student, wskazując tym samym na obowiązujący przez lata schemat przygotowań do 
pielgrzymek stanowych23. Decyzje podjęte w kurii wraz z odpowiednimi zaleceniami były prze-
kazywane do realizacji na niższych szczeblach. W pierwszym rzędzie otrzymywała je piekarska 
parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja Apostoła – gospodarz uroczystości 
stanowych. Proboszcz parafii, będący także kustoszem sanktuarium, uczestniczył w pracach 
organizacyjnych zespołu powoływanego w kurii. Z odpowiednim wyprzedzeniem informacje 
docierały również do wszystkich parafii diecezji katowickiej, a zadaniem kapłanów było rozpo-
wszechnianie ich wśród parafian oraz zachęcanie do udziału. Na poziomie poszczególnych parafii 
zapadały indywidualne decyzje organizacyjne dotyczące m.in. wystroju grupy pielgrzymkowej, 
trasy i sposobu jej pokonania, godziny wyjścia czy opieki duszpasterskiej. 

Kuria i katowiccy biskupi starali się angażować wszystkie szczeble hierarchicznej struktury 
Kościoła lokalnego w organizację i udział w pielgrzymkach stanowych. Formami zachęty, a także 
przypomnienia o obowiązkach duszpasterskich były kierowane do dziekanów i proboszczów 
okólniki i listy pasterskie, materiały do prowadzenia nauk stanowych24.

Ponieważ pielgrzymka była wyzwaniem merytorycznym i organizacyjnym, w tym szczególnie 
trudnym pod względem logistycznym, przy opracowywaniu programu i organizacji uroczystości 
kierujący diecezją katowicką biskupi korzystali z doradczych głosów. W tym celu na kilka mie-
sięcy przed pielgrzymką powoływano specjalny zespół roboczy. Jego skład ulegał personalnym 
zmianom, ale zasadniczo tworzyli go przedstawiciele kurii, sanktuarium piekarskiego, a także 
wyznaczeni duchowni, np. diecezjalni duszpasterze poszczególnych stanów, rzadko osoby świe-
ckie25. Zespół roboczy odpowiadał za właściwe przygotowanie całej uroczystości, a poszczególni 
jego członkowie za realizację określonego odcinka przygotowań. Bp Bednorz często uczestniczył 
w spotkaniach całego zespołu, przedstawiał własne propozycje merytoryczne i organizacyjne, 
spotykał się także z wybranymi osobami w mniejszych grupach dla omówienia szczegółowych 
zagadnień.

Katowicki aparat bezpieczeństwa w swojej strategii zmierzał do pozyskiwania informacji 
z posiedzeń zespołu, wyprzedzając w ten sposób moment ich oficjalnego upowszechnienia. 
Najbardziej cenne wiadomości pochodziły z tzw. „pierwszej ręki”, czyli od tajnych współpra-

23 APP, AKiK, VIII 02, Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców 28.05.1978, k. 436. 
24 M.in. zob. AAKat., ARz, 146, Okólnik nr 4, 9 IV 1949, k. 109; ibidem, Okólnik duszpasterski nr 2/1959, k. 57; 
AAKat., ARz, 167, Nauka stanowa o Piekarach Śl. nr 5, [b.d.], k. 173–182; ibidem, Nauka stanowa o Piekarach Śl. nr 6, 
k. 185–191; ibidem, Ogłoszenie, 25 V 1965, k. 199.
25 Na przykład w spotkaniu zespołu w kwietniu 1971 uczestniczyli: proboszcz ks. Antoni Godziek, ks. dziekan Maksy-
milian Kowalczyk, piekarski wikary ks. Rajmund Machulec oraz kurialiści, m.in.: Romuald Rak, Stanisław Sierla, Marian 
Zielniok, Stanisław Tkocz. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wyciąg z doniesienia TW „Marek” z dnia 27 IV 1971, 
3 V 1971, k. 5. TW „Rubin” dzień po spotkaniu w kurii katowickiej przekazał ppor. Z. Kędziorowi informacje o składzie 
zespołu i poruszanych tematach w związku z pielgrzymką mężczyzn w 1986 r., po raz pierwszy organizowaną pod prze-
wodnictwem bp. Damiana Zimonia. Licznie wówczas były reprezentowane Piekary Śl. w osobach: dziekana, proboszcza 
kościoła kalwaryjskiego, organisty bazyliki. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka służbowa, 25 IV 1986, k. 89.
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cowników uczestniczących w tych spotkaniach. Od połowy lat sześćdziesiątych do takich źródeł 
– uczestników narad roboczych w kurii z pewnością należeli TW „Zygmunt” vel „Nowak” oraz 
TW „Dąbrowski”(1) vel „Plastyk”, a w latach późniejszych dołączyli do nich m.in. TW „Wie-
deńczyk”, TW „Wirtuoz” vel „Zajączkowski”, TW „Dąbrowski”(2) i TW „Rubin”. Wartość 
informatora/tajnego współpracownika w ocenie policji politycznej wzrastała, jeśli posiadał on 
możliwości ingerowania i manipulowania decyzjami biskupów czy członków zespołu. Ponieważ 
do biskupa należał głos decydujący, przy werbunku TW „Wiedeńczyka” podkreślano, że jest 
on „pierwszym realizatorem polityki bp. Bednorza”, a więc posiada wpływ na decyzje biskupa 
w ich fazie roboczej, co w pełni uzasadniało pozyskanie go do współpracy26. 

O stopniu infiltracji zespołu roboczego w latach siedemdziesiątych może świadczyć doniesienie 
TW „Rejenta” z przedpielgrzymkowej narady, jaka odbyła się 24 maja 1978 r. Wśród księży 
pracujących w kurii szczegółowe zadania i odpowiedzialność za ich realizację zostały podzielone 
pomiędzy pięć osób27. Według odnalezionej ewidencji SB w tym czasie cztery spośród nich 
współpracowały z katowickim Wydziałem IV. Zdarzały się sytuacje, że biskup spotykał się tylko 
z osobami, które współpracowały z aparatem bezpieczeństwa. Na przykład 5 maja 1979 r. w willi 
przy ul. Francuskiej w spotkaniu z bp. Bednorzem uczestniczyły tylko dwie osoby: TW „Plastyk” 
i TW „Wiedeńczyk”, a rozmowy dotyczyły projektów plastycznych, w które funkcjonariusze 
SB często ingerowali28. 

Informacje przekazywane przez sieć agenturalną ułatwiały SB śledzenie relacji personalnych 
w środowisku organizatorów i wychwytywanie wszelkich nieporozumień. Czasami prowadziły 
one funkcjonariuszy do daleko idących wniosków wykraczających poza sprawy pielgrzymkowe. 
Przed majowym zjazdem w 1969 r. wywodzący się z piekarskiego środowiska osób świeckich TW 
„Magister”(1) doniósł Referatowi ds. SB w Tarnowskich Górach o tym, że piekarski kustosz nie 
posiadał żadnych ważnych informacji dotyczących zbliżającej się pielgrzymki. Otrzymał jedynie 
polecenie dotyczące wystroju liturgicznego i przygotowania trybuny. Na podstawie rozmów z ks. 
Godźkiem i innymi księżmi TW „Magister”(1) wysnuł wniosek o ignorowaniu osoby piekar-
skiego proboszcza w przygotowaniach prowadzonych w kurii, co stanowiło podstawę hipotezy, 
że popadł on prawdopodobnie w niełaskę29. Natomiast o nieporozumieniach pomiędzy bp. 
Bednorzem i prob. Godźkiem na tle uregulowania należności za wykonane dekoracje i plakaty 
przed pielgrzymką majową w 1972 r. doniósł TW „Dąbrowski”(1). Powiedział także o krążącej 
plotce, według której bp Bednorz po pielgrzymce miał odwołać ze stanowiska piekarskiego 
proboszcza, co stanowiło dla Wydziału IV katowickiej SB ważną informację personalną, pozwa-
lającą śledzić dalszy rozwój sytuacji30. W rzeczywistości ks. Godziek odszedł na emeryturę rok 
później – w 1973 r. 

Nowy proboszcz piekarski – ks. Władysław Student w opinii mjr. Jerzego Birnbacha uchodził 
za „gorliwego wykonawcę wszelkich zaleceń kurii” i kapłana „całkowicie oddanego i podporząd-

26 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00171/1599 mf; AIPN Ka 0040/1300, Teczka personalna TW „Wiedeńczyk”, k. 3.
27 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Wyciąg z notatki TW „Rejent” z dnia 24 V 1978, cz. IV, k. 68. 
28 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Notatka, 5 V 1979, cz. IV, k. 79.
29 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/55, t. 8, Meldunek mjr. Zenona Drębkowskiego, 21 V 1969, b.p.
30 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/218, Meldunek do naczelnika Wydziału IV KW MO, 26 IV 1972, cz. II k. 4.
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kowanego biskupom”31. Jako osoba posiadająca ważne informacje podlegał on systematycznej 
inwigilacji przez tajnych współpracowników wywodzących się spośród duchowieństwa i osób 
świeckich. Aktualność i wartość niektórych informacji wynikała z możliwości bezpośredniego 
dostępu tajnych współpracowników do piekarskiego proboszcza. Na przykład 17 sierpnia 1975 r., 
w dniu pielgrzymki kobiet, jeszcze o 7.00 rano TW „Karol” rozmawiał z prob. Studentem i zdo-
był informacje o tym, że nie spodziewał się on zbyt dużej frekwencji wiernych i obecności innych 
dostojników kościelnych poza katowickimi biskupami32. Natomiast TW „Romek”, wikariusz 
w piekarskiej parafii ujawnił kulisy przygotowań do majowego zjazdu w 1981 r. Na konwencie 
księży 7 maja 1981 r. prob. Student nie znał programu pielgrzymki mężczyzn, ponieważ nie 
został zaproszony do udziału w pracach zespołu roboczego. Podobno czuł się urażony takim 
potraktowaniem ze strony bp. Bednorza, o czym zamierzał go poinformować33. 

Następca bp. Bednorza – bp Damian Zimoń kontynuował pracę zespołową nad organizacją 
pielgrzymek stanowych, a skład zespołu roboczego w zasadzie nie uległ zmianie. Na naradach 
w kurii diecezjalnej w Katowicach spotykali się m.in. dziekan dekanatu piekarskiego, proboszcz 
kościoła kalwaryjskiego, organista bazyliki, ksiądz odpowiedzialny za spowiedników34. Dzięki 
informacjom TW „Wiedeńczyk” przekazanym mjr. Birnbachowi, katowicki pion wyznaniowy 
dowiedział się o powołaniu spośród rady kapłańskiej nowego gremium – pięcioosobowej rady 
konsultacyjnej, która miała kształtować „politykę” kurii. W jej skład wchodzili księża: Wiktor 
Skworc, Eugeniusz Szczotok, Stefan Cichy, Anzelm Skrobol i Stanisław Tkocz. Ten ostatni, 
zdaniem „Wiedeńczyka”, był najbliższym doradcą nowego biskupa35. 

Wiele cennych informacji w sprawozdaniach i meldunkach Wydziału IV a dotyczących orga-
nizacji pielgrzymek pochodziło ze spotkań roboczych w kurii, a także z indywidualnych spotkań 
tajnych współpracowników z osobami, które należały do zespołu roboczego. Do podstawowych 
informacji pielgrzymkowych, które organa bezpieczeństwa starały się pozyskać należały: ter-
min, hasło i temat przewodni pielgrzymki, program uroczystości, nastroje wśród organizatorów 
i planowana frekwencja. Wiedza katowickiej policji politycznej na niektóre tematy poszerzała 
się z każdym rokiem, a w odniesieniu do niektórych elementów stabilizowała się. Znamiennym 
tego przykładem jest termin pielgrzymek stanowych. Przed pierwszym zjazdem wyznaczonym 
na 4 maja 1947 r. bp Adamski zapowiedział, że mężczyźni będą się gromadzić w Piekarach 
Śląskich w pierwszą niedzielę maja. Jednak w następnych latach termin pielgrzymki okazał się 
ruchomy; kuria wyznaczała zarówno daty majowe, jak i czerwcowe36. W niektórych przypadkach 
zmiany takie były niezależne od organizatorów. W 1951 r. lokalne władze państwowe wymusiły 
rezygnację z już ustalonego i ogłoszonego terminu. WUBP w Katowicach, dzięki doniesieniom 
agenta o ps. „Maksymowicz”, śledził wówczas reakcje katowickich biskupów na to wydarzenie. 
„Maksymowicz” przekazał informacje o przesunięciu terminu pielgrzymki mężczyzn na czerwiec, 

31 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Charakterystyka dotycząca ks. Władysława Studenta dziekana dekanatu 
piekarskiego, b.d., k. 46–47. 
32 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Notatka służbowa z rozmowy z TW „Karol”, 17 VIII 1975, cz. IV, k. 98.
33 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00233/3026, t. 2, Notatka ppor. Andrzeja Kanclerza, 13 V 1981, k. 11. 
34 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka służbowa, 25 IV 1986, k. 89.
35 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0040/1300, Teczka personalna TW „Wiedeńczyk”, k. 11.
36 Na przykład: 23 V 1948, 22 V 1949, 21 V 1950, 3 VI 1951, 18 V 1952, 2 VI 1957, 1 VI 1958, 7 VI 1959.
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o przyjeździe na Śląsk prymasa Wyszyńskiego i o jego udziale w uroczystościach piekarskich, 
a także o „rozjątrzeniu”, które wśród wiernych wywołała informacja o odwołaniu majowego 
terminu pielgrzymki z powodu „akcji pokoju”37. 

Od 1960 r. niepisaną tradycją, podtrzymywaną po dzień dzisiejszy, jest organizacja piel-
grzymki męskiej w ostatnią niedzielę maja. Wyjątek w okresie PRL stanowiły lata 1965 i 1966. 
Ponieważ na 30 maja 1965 r. władze wyznaczyły termin wyborów do Sejmu i rad narodowych, 
kuria katowicka, pomna doświadczeń z 1951 r., pomimo wcześniejszego zaproszenia hierarchów 
kościelnych, z własnej woli przesunęła koronację obrazu Matki Boskiej Piekarskiej i pielgrzymki 
na 13 czerwca tegoż roku38. Z tradycji wyłamał się także termin męskiej pielgrzymki połączonej 
z uroczystościami milenijnymi. Data 22 maja 1966 r. została ustalona przez episkopat i dosto-
sowana do ogólnopolskiego terminarza obchodów milenijnych. 

W przypadku pielgrzymki stanowej kobiet jej termin od 1947 r. był stały – organizowano ją 
zawsze w uroczystość Wniebowzięcia NMP przypadającą w kalendarzu liturgicznym 15 sierpnia. 
Po „zniesieniu” tego święta przez władze państwowe w 1960 r. decyzją kurii katowickiej kobiety 
gromadziły się i gromadzą nadal w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia39. Biskupi czasami „ułatwia-
li” władzom wcześniejsze poznanie niektórych podstawowych informacji o pielgrzymce. Bardzo 
często na zakończenie piekarskich uroczystości ogłaszali termin następnej pielgrzymki, czasami 
podawali jej temat przewodni, a nawet nazwiska niektórych zaproszonych gości. Taka informacja 
miała zachęcić wiernych do pielgrzymowania w następnym roku, natomiast dla katowickiego 
pionu wyznaniowego była wyprzedzającą wiedzą niezbędną do zaplanowania pracy operacyjnej.

Jak wynika z powyższych informacji, trafne ustalenie terminu zjazdów piekarskich nie stwa-
rzało trudności funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa, co nie zmieniało faktu, że corocznie 
sprawdzali datę zgromadzenia. O słuszności takiej postawy mogło świadczyć zdarzenie z sierpnia 
1977 r. Na kilka dni przed pielgrzymką kobiet TW „Karol” zainteresował aparat bezpieczeństwa 
nieoczekiwaną koncepcją rozważaną w kurii. W związku z sugestiami zgłaszanymi przez pro-
boszczów, biskup zastanawiał się nad zmianą terminu zjazdu kobiet z sierpniowego okresu wa-
kacji i urlopów na wrzesień. Główną przyczyną rozważanych zmian były starania o podniesienie 
frekwencji na pielgrzymce sierpniowej i dorównanie pod tym względem pielgrzymce mężczyzn. 
W następnym roku nie nastąpiły jednak żadne zmiany. Dzięki informacji TW „Dąbrowski”(1) 
katowicki aparat bezpieczeństwa poznał przyczyny takiego stanu rzeczy. Poinformował on, że 
kuria nie zdecydowała się na innowacje, ponieważ uznano, że właściwie brak dogodnego terminu, 
w którym kobieta mogłaby opuścić na cały dzień dom i rodzinę40.

Wraz z terminem kuria podawała często do publicznej wiadomości hasło i temat przewodni 
pielgrzymki. Pierwszemu zjazdowi mężczyzn 4 maja 1947 r. towarzyszyła myśl przewodnia 
związana z ruchem trzeźwościowym na Śląsku: „Przez trzeźwość mężów i młodzieńców do 

37 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, Notatka z dnia 18 V 1951 r. dotycząca rozmowy z Hilarym Gwoździem i Bien-
kową, k. 169; ibidem, Raport z dnia 28 V 1951 (kontakty z bp. Juliuszem Bieńkiem i ks. Hilarym Gwoździem), k. 170. 
38 AAKat., ARz, 167, Ogłoszenie Referatu Duszpasterskiego podczas konferencji rejonowych, marzec 1965, k. 197.
39 Wyjątek miał miejsce w 1983, kiedy pielgrzymka kobiet odbyła się 14 VIII. Warto nadmienić, że po zniesieniu święta 
Wniebowzięcia NMP kuria częstochowska pozostała przy obchodach uroczystości 15 sierpnia. 
40 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Wyciąg z notatki TW „Dąbrowski” z dnia 1 VIII 1978, k. 125.
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utrzeźwienia narodu całego”41. Najczęściej inspiracją dla organizatorów na tym polu były m.in.: 
tematyka maryjna42, zagadnienia wiary chrześcijańskiej43, jubileusze i ważne wydarzenia kościel-
ne44, aktualne problemy społeczne45. Reaktywowanie piekarskich zjazdów stanowych w 1957 r., 
a więc w okresie realizacji programu Wielkiej Nowenny, narzucało także sanktuarium piekar-
skiemu wyznaczone ogólnopolskie tematy i formy realizacji. Zmiana ta nie umknęła uwadze 
katowickiego Wydziału IV. Podsumowując rok 1964 zwrócono uwagę na „ewolucję stanowiska 
katowickiej kurii biskupiej”, o czym miało świadczyć mocniejsze akcentowanie niż w poprzednich 
latach haseł nowenny i umasowienie kultu maryjnego46. 

Wielogodzinne uroczystości piekarskie przebiegały według precyzyjnie opracowanego progra-
mu. Autorzy uwzględniali w nim rozkład czasowy poszczególnych części, tytuły pieśni, nazwiska 
kaznodziejów i osób prowadzących inne nabożeństwa (godzinę różańcową czy nieszpory). Posia-
danie programu uroczystości stanowiło co roku ważny etap rozpoznania przygotowań, ułatwiało 
funkcjonariuszom orientację w jej przebiegu, pozwalało wychwycić zmiany i nowości, a także 
właściwie przygotować się do pracy w dniu uroczystości. Program był rozpowszechniany w obie-
gu wewnątrzkościelnym wśród proboszczów, dlatego praktycznie docierał do wszystkich księży. 
Należał więc do materiałów kurialnych najczęściej dostarczanych przez tajnych współpracowni-
ków, co potwierdza bogata dokumentacja zdeponowana w archiwum aparatu bezpieczeństwa47. 

Z czasem funkcjonariusze pionu wyznaniowego znali godzinowy rozkład stałych elementów 
uroczystości i skupiali swoją uwagę na poznaniu zmian i nowości programowych. W 1970 r. 
poznali nawet kulisy wyboru tematu przewodniego pielgrzymki. Według wcześniejszych planów 
kurii katowickiej tematem wiodącym miało być zagadnienie pracy. Jednak 11 stycznia 1970 r. 
w czasie wstępnego spotkania zespołu organizacyjnego przyjęto temat „obrony życia”, który, jak 
doniósł TW „Dąbrowski”(1), a odnotował prowadzący go funkcjonariusz SB, został „narzucony 
przez Warszawę”, czyli przez episkopat. Wywodzący się ze środowiska świeckich TW „Dąbrow-
ski”(1) i funkcjonariusz SB dopuścili się w tym przypadku nadinterpretacji. Zaplanowane na 
obradach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski tzw. roczne plany nie pozostają w sprzecz-
ności z obowiązującą w Kościele rzymskokatolickim zasadą suwerenności decyzji biskupa diece-
zjalnego. W czasie styczniowego spotkania organizatorzy pielgrzymki ustalili, że rozszerzeniem 

41 J. Górecki, Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej…, s. 312.
42 Na przykład: Królowej wniebowziętej w hołdzie (1951), W hołdzie Królowej świata (1957), Bądź nam Matką Spra-
wiedliwości i Miłości Społecznej (1984). Ibidem, s. 313–316.
43 Na przykład: Pogłębiamy zasady katechizmowe (1948), Rok wiary (1967), Odnowa i pojednanie (1974), Przebaczenie 
i pokój owocem pokuty (1986). Ibidem, s. 312–314.
44 Przykładowo w Roku jubileuszowym w 1950 hasło brzmiało: „Pielgrzymujemy do Piekar, by zyskać odpust jubileuszo-
wy”, w 1975 jubileusz 50-lecia diecezji katowickiej, 50-lecia koronacji piekarskiego obrazu i 25-lecia sakry biskupiej ordy-
nariusza Herberta Bednorza, w 1983 r. 300 rocznica odsieczy wiedeńskiej, w 1988 r. I Diecezjalny Kongres Eucharystyczny.
45 Na przykład: Środki przekazu społecznego (1968), Kultura słowa (1970), W obronie życia (1971), Robotnicy wierni 
Ewangelii (1979). Ibidem.
46 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Sprawozdanie z pracy Wydziału IV KW MO za rok 1964, 7 I 1965, k. 331.
47 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/100, Program uroczystości zjazdowych organizowanych przez kler w dniu 
20 VIII 1967 dla kobiet w Piekarach Śl., b.d., b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Program pielgrzymki mężów 
i młodzieńców do Piekar Śl. – 30 V 1971, k. 60–66; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Program pielgrzymki kobiet 
i panien do Piekar – 15 VIII 1971, 13 VIII 1971, k. 32–36; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja o sytuacji 
operacyjno-politycznej i sposobie zabezpieczenia pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1986, 
k. 41–42; AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, s. 18.
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zagadnienia „obrony życia” będą problemy alkoholizmu, palenia nikotyny i aborcji, co znajdzie 
odzwierciedlenie we wszystkich publicznych wystąpieniach48.

Dzięki doniesieniom tajnych współpracowników organa bezpieczeństwa na bieżąco były zo-
rientowane w ewentualnych opóźnieniach prac przygotowawczych kurii, a tym samym o braku 
ostatecznych ustaleń programowych. Takie sytuacje najczęściej dotyczyły uroczystości sierpnio-
wych, kiedy odpowiedzialni za program kurialiści mogli powielać wiele elementów z pielgrzymki 
mężczyzn i dlatego później rozpoczynali przygotowania. Na przykład kpt. Bolesław Michalik, 
zastępca komendanta do spraw bezpieczeństwa KP MO w Tarnowskich Górach, informował 
8 sierpnia 1958 r. o tym, że nie jest jeszcze znany program uroczystości zaplanowanych na 
15 sierpnia49. Czasami utrudnieniem we wcześniejszym przygotowaniu programu były urlopy czy 
wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za ostateczny ich kształt. O takich przeszkodach, 
które spowodowały nieprzygotowanie planu pielgrzymki kobiet w 1969 r., poinformował 16 
lipca pracujący w kurii katowickiej TW „Nowak”. Bp Bednorz przebywał wówczas za granicą, 
a odpowiedzialni za to zadanie księża Domin i Tkocz wyjechali na urlop50. 

Szczególnie trudną sytuację przed majową pielgrzymką mężczyzn wyznaczoną na 26 maja 
1974 r. przedstawił inspektorowi Tadeuszowi Madejowi TW „Dąbrowski”(1). Przygotowania do 
pielgrzymki były opóźnione w stosunku do poprzedniego roku z kilku powodów. Do 21 maja 
nie odbyło się żadne spotkanie zespołu organizacyjnego, ponieważ odpowiedzialny za całość ks. 
Benedykt Woźnica był zaangażowany w prace trwającego synodu, a osoby odpowiedzialne za 
stronę techniczną przygotowań przez dwa tygodnie przebywały za granicą. Opóźnienia w przy-
gotowaniu dekoracji wynikały z przyczyn obiektywnych – z powodu kryzysu wystąpiły trudności 
z kupnem takich materiałów jak: płyty pilśniowe, gwoździe, płótno, a nawet deski do wykonania 
dekoracji51. Również w późniejszych latach SB otrzymywała informacje o ewentualnych opóź-
nieniach w przygotowaniach i skrzętnie je odnotowywała52.

Z jednakowym zainteresowaniem aparat bezpieczeństwa śledził opóźnienia, jak i sprawne 
i wcześnie prowadzone przygotowania: rozmach, z jakim organizowano pielgrzymki od lat sie-
demdziesiątych i poszerzający się krąg zapraszanych gości wymuszały na organizatorach coraz 
wcześniejsze przygotowania, zwłaszcza do pielgrzymki męskiej. Konieczność zapraszania ze 
znacznym wyprzedzeniem najważniejszych osób: hierarchy przewodniczącego mszy, kaznodziei 
czy gości z zagranicy powodowała, że coraz wcześniej zapadały ostateczne ustalenia organizato-
rów. Coraz wcześniej także takie informacje docierały do Wydziału IV w Katowicach. Swoistym 
rekordem było doniesienie TW „Zefira”. Już 18 sierpnia 1969 r., na osiem miesięcy przed uro-
czystościami majowymi 1970 r., tajny współpracownik znał datę, temat przewodni pielgrzymki 
oraz fakt planowanej obecności w Piekarach kard. Wyszyńskiego, który miał wygłosić kazanie 

48 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, cz. 1, Notatka służbowa ze spotkania z TW „Dąbrowski” z 12 I 1971, k. 122.
49 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/9, Plan zabezpieczenia centralnych uroczystości kościelnych w dniu 14–15 VIII 
1958 w Piekarach Śląskich, b.p.
50 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/123, t. 3, Wyciąg z doniesienia TW „Nowak” z dnia 16 VII 1969, 16 VII 1969, b.p. 
51 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Pismo mjr. Tadeusza Cierpiała, zastępcy komendanta miejskiego MO ds. SB 
w Katowicach do naczelnika Wydziału IV KW MO w Katowicach, 21 V 1974, cz. IV, k. 22. 
52 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Wyciąg z notatki TW „Karol” z dnia 11 VIII 1977, k. 125; ibidem, Wyciąg 
z notatki TW „Olszyna” z dnia 30 VII 1977, cz. IV, k. 127.
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w czasie sumy. Informacje takie TW „Zefir” uzyskał dzięki dostępowi do treści listu, jaki bp 
Bednorz skierował do kard. Wyszyńskiego53. 

Gromadzona przez kolejne lata wiedza ułatwiała funkcjonariuszom poznanie schematu prac 
przygotowawczych do uroczystości. Na przykładzie majowej pielgrzymki z 1970 r. Zygmunt 
Pabiasz wskazał kolejne etapy wypracowanego w kurii modelu przedpielgrzymkowych działań 
organizatorów. Zaliczył do niego: powołanie przy kurii komitetu organizacyjnego, zlecenie przez 
bp. Bednorza dziekanom zobowiązania kleru do udziału w pielgrzymce, osobiste zachęcanie do 
udziału przez bp. Bednorza w czasie konferencji rejonowych, podanie w okólniku kurialnym 
informacji organizacyjnych i agitacyjnych, opracowanie specjalnego listu pasterskiego do od-
czytania w kościołach, informacje w parafialnych gablotach o ewentualnym udziale dostojników 
kościelnych (w tym przypadku prymasa Wyszyńskiego i kard. Wojtyły), a także opracowanie 
haseł oraz plansz tematycznych54.

Po reaktywowaniu pielgrzymek w 1957 r. organizatorzy, korzystając z doświadczeń lat 1947–
1952, wprowadzali dodatkowe elementy programu. Odzwierciedlały one ewoluowanie duszpa-
sterskiej koncepcji ruchu stanowego w diecezji katowickiej i dostosowywanie jej do zmian w życiu 
religijno-społecznym w kraju. Funkcjonariusze SB traktowali je jako „nowe chwyty propagan-
dowe” czy „atrakcje” mające przyciągnąć wiernych do Piekar. Swoją interpretację nowych treści 
programu ograniczali do sfery profanum, niezależnie od teologicznego uzasadnienia czy znaczenia, 
jakie miały one dla wierzących. Wyraźnie widać to na przykładzie obrzędu poświęcenia pojazdów 
w czasie pielgrzymek piekarskich. Dzięki rozwojowi motoryzacji coraz większa liczba pątników 
przyjeżdżała do Piekar prywatnymi samochodami, nieraz z bardzo odległych zakątków diecezji. 
Po raz pierwszy święcenie pojazdów odbyło się 7 czerwca 1959 r. Referat ds. Bezpieczeństwa 
przy KP MO w Tarnowskich Górach poinformował wówczas katowicki Wydział III o „nowości” 
w programie pielgrzymki, czyli o poświęceniu w Piekarach około stu samochodów i trzystu moto-
cykli55. Służba Bezpieczeństwa uznała to za kolejną formę zachęty wiernych do udziału w uroczy-
stościach i temu jedynie, jej zdaniem, służyło przypominanie o tej części programu w późniejszych 
latach56. Tezę SB zweryfikowały czasy współczesne; wprawdzie w sanktuarium piekarskim ze 
względów organizacyjnych zrezygnowano ze święcenia pojazdów w czasie pielgrzymek, ale odby-
wa się ono w parafiach 25 lipca – w liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców.

Równie krytycznie przez SB została przyjęta tradycja krótkich przesłań papieży skierowanych 
do osób zgromadzonych na męskiej pielgrzymce w Piekarach Śląskich zapoczątkowana w 1963 r. 
Dla Kościoła katowickiego stanowiła ona symboliczny wyraz duchowej więzi Stolicy Apostolskiej 
z wiernymi i Kościołem hierarchicznym w Polsce. Rok 1963 był pod tym względem dla diecezji 
katowickiej i sanktuarium piekarskiego szczególny. 15 kwietnia, a więc kilka tygodni przed 
pielgrzymką mężczyzn, w piekarskim kościele odbyła się okolicznościowa uroczystość z okazji 
nadania temu obiektowi sanktuaryjnemu przez papieża Jana XXIII tytułu bazyliki mniejszej. 

53 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/123, t. 3, Wyciąg z doniesienia TW „Zefir” z dnia 18 VIII 1969, b.p. 
54 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, s. 15–16.
55 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie z pracy Referatu ds. Bezpieczeństwa przy KP MO w Tarnowskich 
Górach za okres 1 IV do 30 VI 1959, b.p.
56 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/79, Notatka informacyjna o przygotowaniach do uroczystości w Piekarach Śl., 26 
V 1967, b.p. 
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Kolejnym wyróżnieniem a zarazem nawiązaniem do tej decyzji było przesłanie skierowane do 
pielgrzymów. Natomiast mjr Lucjan Pikuła, ten nigdzie poza Piekarami nie wykorzystywany 
wcześniej pomysł, skomentował następująco:

Atrakcją, której wyznaczono funkcję magnesu, była szeroko rozpowszechniona zapowiedź 
odtworzenia z taśmy specjalnej wypowiedzi papieża skierowanej do zebranych w tym dniu 
w Piekarach. 

Zdarzenie to było na tyle nietypowe i nowe, że mjr Pikuła wysunął tezę o przygotowaniu 
całego zjazdu „pod hasłem hołdu dla Stolicy Apostolskiej ze szczególnym uwypukleniem hołdu 
dla papieża”57. Autor powyższej opinii nie miał wątpliwości, że wprowadzony 26 maja 1963 r. 
do programu nowy element uroczystości służył jedynie poprawie spadającej frekwencji. Jak udo-
wadniał, „przemówienie” Jana XXIII przyniosło frekwencję na poziomie 55 tys. wiernych, gdy 
rok wcześniej, według szacunków SB, wynosiła ona jedynie 18 tys. Zdaniem Pikuły rok później 
„przemówienie” Pawła VI zwiększyło frekwencję do 65 tys. Niewątpliwie w latach 1961–1962 
frekwencja w Piekarach była stosunkowo niska58 w porównaniu z latami 1963–1964, ale łącze-
nie tego faktu z przemowami papieża wydaje się argumentem pozbawionym socjologicznego 
uzasadnienia. Wydaje się bowiem mało prawdopodobnym, aby ponad 30 tys. ludzi przyszło 
na pielgrzymkę jedynie dlatego, aby posłuchać wystąpień papieża. Łączenie tych przemówień 
z frekwencją przez mjr. Pikułę miało być raczej rodzajem wytłumaczenia i usprawiedliwienia ze 
strony naczelnika Wydziału IV skokowego wzrostu liczby pątników w Piekarach. Porażka była 
tym boleśniejsza, że od marca 1962 r. obowiązywała nowa ustawa o zgromadzeniach, która 
miała skutecznie zahamować ruch pielgrzymkowy. Warto nadmienić, że w meldunkach aparatu 
bezpieczeństwa z kolejnych pielgrzymek nie pojawił się już ten argument. Natomiast odpowie-
dzią Kościoła katowickiego na przesłania papieskie były telegramy pielgrzymkowe kierowane 
do Stolicy Apostolskiej, a wcześniej odczytywane zgromadzonym na kalwarii59. W ten sposób 
powstał nowy i ważny punkt uroczystości, szczególnie entuzjastycznie przyjmowany w okresie 
pontyfikatu Jana Pawła II, swoją tradycją wykraczający poza okres PRL. 

Lokalne władze zwróciły uwagę, że opisane powyżej „nowości” wykorzystano także w sank-
tuarium jasnogórskim. 14 czerwca 1964 r., dwa tygodnie po pielgrzymce stanowej w Piekarach 
Śląskich, na Jasnej Górze odbył się ogólnopolski zjazd mężów i młodzieńców. W częstochowskiej 
uroczystości wzorem Piekar wprowadzono obrzęd poświęcenia pojazdów mechanicznych i od-
tworzono z taśmy magnetofonowej kazanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Jak zauważył autor 
informacji – Wydział Administracyjny KW PZPR – na Jasnej Górze nie udało się powtórzyć suk-
cesu z Piekar. Jeżeli bowiem w Piekarach było dwadzieścia tysięcy pątników, którzy przyjechali 
około dziesięcioma tysiącami pojazdów, to do Częstochowy przyjechały trzy tysiące pielgrzymów 
dziewięciuset pojazdami60.

57 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1963, 26 V 1963, k. 409.
58 W 1962 r. frekwencja wynosiła jedynie 18 tys., a w 1961 – 25 tys. Zob. Tabela nr 7.
59 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu zjazdu mężczyzn i młodzieńców w Piekarach 
Śl. w dniu 26 V 1963, k. 408–409. 
60 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 2, Informacja o przebiegu akcji podjętych przez Kościół w dniu 14 VI 
1964, 15 VI 1964, k. 136.
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W czasie piekarskich zjazdów policja polityczna nie rezygnowała z kontroli nabożeństw 
popołudniowych, chociaż systematycznie wykazywała, że nie cieszyły się one zbyt dużym 
zainteresowaniem, a więc i frekwencją ze strony pątników. Dlatego tym większe zaskoczenie 
funkcjonariuszy inwigilujących popołudniowe nabożeństwa wywołała zmiana formuły nauk 
stanowych dla młodzieży. Od 1965 r. z polecenia bp. Bednorza duszpasterz akademicki – ks. Sta-
nisław Sierla grał na gitarze i prowadził śpiew piosenek religijnych. Ta tendencja utrzymywała 
się w kolejnych latach, a 30 maja i 15 sierpnia 1971 r. w godzinach popołudniowych odbyły się 
koncerty piosenki religijnej z udziałem uczestników zorganizowanego w Katowicach festiwalu 
pod nazwą „Sacrosong 71”61. 

Nowa formuła wpłynęła na zmianę atmosfery i charakteru nauk stanowych, ale już pierwsze 
takie spotkania spotkały się z krytyczną oceną ze strony Służby Bezpieczeństwa. Uważała ona 
bowiem, że bardziej przypominały one występ estradowy niż uroczystość religijną, ponieważ 
młodzi ludzie śpiewali nie tylko piosenki religijne, ale także przeboje z Opola i Sopotu62. Trudno 
jednak w tej sytuacji było znaleźć SB argumenty dyskredytujące te spotkania pod względem 
ideologicznym czy postawić zarzut upolitycznienia. W następnych latach program nauk sta-
nowych wzbogacił się o występy młodzieżowych zespołów muzycznych (zob. Aneks, fot. 12), 
świadectwa religijne, a od 1974 r. wprowadzono krótkie spotkania z gośćmi zagranicznymi czy 
polskimi dostojnikami kościelnymi63. 

Zasadniczo wszystko, co wykraczało poza stałe elementy programu, było uznawane przez 
funkcjonariuszy SB za nowość i traktowane w kontekście celowego „przyciągania wiernych” do 
piekarskiego sanktuarium. Niektóre z nowych elementów uroczystości były naturalnym działa-
niem wynikającym z potrzeby chwili. Na pewno do takich wydarzeń można zaliczyć odsłonięcie 
25 maja 1980 r. tablicy upamiętniającej wizyty krakowskiego metropolity w Piekarach Śląskich 
czy prezentację uczestnikom pielgrzymek stuły i świecy ofiarowanych rok wcześniej piekarskiemu 
sanktuarium przez Jana Pawła II w czasie spotkania w Częstochowie. 

Nowe propozycje programowe kurii katowickiej niewątpliwie wpływały na zwiększone za-
interesowanie niektórych pątników zjazdami piekarskimi, nie stanowiły one jednak argumentu 
decydującego o uczestnictwie większości przybyłych do Piekar, ponieważ nie wszyscy posiadali 
własne środki lokomocji czy akceptowali „nowoczesne” rozśpiewanie na naukach stanowych. 

Propozycje programowe znajdowały racjonalne uzasadnienie w teologii oraz w duszpaster-
skich planach Kościoła katowickiego i zazwyczaj przeradzały się w stałe elementy uroczystości 

61 Z polecenia bp. Herberta Bednorza ks. Stanisław Sierla wygłaszał na zebraniach dekanalnych konferencje na temat roli 
piosenki religijnej w duszpasterstwie młodzieżowym, a następnie w Panewnikach odbyły się dwa ogólnopolskie sympozja 
poświęcone tej tematyce, gdzie ks. Jan Palusiński zaproponował zorganizowanie ogólnopolskiego festiwalu piosenki reli-
gijnej. Pierwszy festiwal „Sacrosong’69”odbył się w Łodzi, drugi w 1970 we Wrocławiu, a kolejny w 1971 w Katowicach. 
S. Sierla, Ksiądz biskup Herbert Bednorz pasterz ludu śląskiego [w:] Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa…, s. 198.
62 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 2, Informacja o przebiegu uroczystości religijnych w Częstochowie i Pie-
karach Śląskich w dniach 14–15 VIII 65 r., 17 VIII, k. 77.
63 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/99, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 27 V 
1973, 27 V 1973, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Informacja z uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 
19 VIII 1973, 19 VIII 1973, cz. IV, k. 146; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Informacja z przebiegu uroczystości 
kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1974, 26 V 1974, cz. IV, k. 44; AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/163, Infor-
macja nr 22 o ważniejszych wydarzeniach na odcinku wyznaniowym w województwie katowickim w okresie 25 V – 31 V 
1987, 1 VI 1987, k. 73.
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religijnych. Jednak organa bezpieczeństwa oceniały je nieprzychylnie i tendencyjnie. „Atrakcje 
programowe” były bowiem jednym z zagrożeń dla corocznie ponawianych planów przeciwdzia-
łania i osłabiania stanowego ruchu pątniczego, które niweczyły osiągnięcia SB na tym polu.

5.3. Praca operacyjna w parafiach 

Zarówno kuria katowicka, jak i aparat bezpieczeństwa zdawały sobie sprawę z faktu, że naj-
ważniejszym ogniwem wykonawczym programów duszpasterskich, w tym dotyczących kultu 
publicznego, są duchowni pracujący w kilkuset parafiach diecezji katowickiej64. Księża parafialni, 
dzięki bezpośrednim kontaktom z wierzącą i praktykującą częścią społeczeństwa, mieli wpływ 
na ich postawy religijne. Dlatego głównie od ich osobistego zaangażowania oraz umiejętności 
duszpasterskich zależało życie religijne parafii, w tym również dobra organizacja i frekwencja 
w czasie masowych uroczystości religijnych, takich jak: procesje Bożego Ciała, rekolekcje, misje 
czy pielgrzymki. 

Początkowo organy bezpieczeństwa wycinkowo prowadziły inwigilację i dokumentację dzia-
łalności osób duchownych i placówek kościelnych65. Dotyczyło to również zagadnień duszpaster-
stwa pielgrzymkowego. Kiedy w 1963 r. Departament IV MSW zobowiązał jednostki w kraju 
do prowadzenia ewidencji wszystkich osób duchownych i parafii (zarządzenie nr 00114/63 
i instrukcja nr 002/63), materiały na temat ich działalności były gromadzone w tzw. teczkach 
pracy operacyjnej na księdza (TEOK), teczkach pracy operacyjnej na biskupa (TEOB) i teczkach 
pracy operacyjnej na parafię (TEOP)66. Od tej pory w działaniach Służby Bezpieczeństwa parafia 
stała się „pierwszą linią frontu walki z klerem”67:

Ciężar pracy operacyjnej przenosi się na parafię, na proboszcza i na wikarego jako bezpośred-
nich realizatorów polityki hierarchii kościelnej, inicjatorów różnego rodzaju innowacji dusz-
pasterskich, a ściśle mówiąc na tych, którzy stanowią podstawowe ogniwo działania Kościoła 
w społeczeństwie, którzy kształtują lub usiłują wpływać na postawę społeczeństwa…68

Służba Bezpieczeństwa zwracała uwagę na osobę proboszcza i wikarych, którzy realizu-
jąc wyznaczone przez swoich zwierzchników zadania, wypracowali własne metody działania. 
Prowadzenie teczki na księdza pozwalało na przejrzyste dokumentowanie jego wieloletniego 
postępowania, co ułatwiało pracę kolejnym jednostkom SB, na których terenie przebywał. Efek-

64 W 1947 w diecezji katowickiej znajdowały się 223 parafie, natomiast w 1986 tworzyły ją 402 parafie i inne placówki 
duszpasterskie. Rocznik diecezji katowickiej, 1947, s. 19–123; J. Myszor, Historia diecezji…, s. 461.
65 Już w lipcu 1949 Julia Brystygier za szczególnie ważne zadanie uznała zewidencjonowanie duchowieństwa; kurie biskupie 
przydzieliła WUBP, a organizacje przykościelne i tworzenie teczek na parafię – jednostkom powiatowym. Dokument nr 6, 
Odprawa z dnia 28 VII 1949, referat dyr. [Julii] Brystygier [w:] Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, 
metody, cz. II. Lata 1948–1949, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996, s. 158–160.
66 Zob. Metody pracy operacyjnej…, s. 336–345; E. Zając, Teczka na księdza (TEOK, TEOB, TEOP), „Arcana” 2006, nr 4–5.
67 Hasło Parafia pierwszą linią frontu walki z klerem znalazło się w referacie, jaki płk Stanisław Morawski, dyrektor De-
partamentu IV, wygłosił na naradzie krajowej 12 VIII 1963. P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 2, 
s. 234. Pod tym samym tytułem został opublikowany artykuł w biuletynie MSW, który znalazł się w posiadaniu prymasa 
Wyszyńskiego, co spowodowało zakrojoną na szeroką skalę akcję wykrycia „przecieku”. Zob. szerzej Ł. Marek, Kler to nasz 
wróg…, s. 215–218.
68 Tezy do wykładu na temat: „Teczka ewidencji operacyjnej na księdza” [w:] Metody pracy operacyjnej…, s. 332.
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tem była syntetyczna wiedza na temat postaw duchowieństwa, wzajemnych relacji itd. Aparat 
bezpieczeństwa określał parafię jako podstawową i trwałą jednostkę organizacyjną Kościoła 
rzymskokatolickiego, w której dokonują się wszystkie formy działania tego Kościoła. Równocześ-
nie dostrzegał, że każda parafia posiada własną specyfikę, która wynika m.in. z uwarunkowań 
historycznych i wielkości placówki, a także z osobowości osób nią zarządzających69. 

5.3.1. Kontrola realizacji wytycznych kurii 

Podstawowym zadaniem jednostek terenowych aparatu bezpieczeństwa przed pielgrzymkami 
stanowymi była kontrola w parafiach stopnia realizacji poleceń kurii, które były wiążące dla pod-
legającego jej duchowieństwa w diecezji katowickiej. Corocznie starano się poznać zaangażowanie 
księży w ten rodzaj duszpasterstwa, komentarze wygłaszane na temat założeń programowych 
uroczystości, stopień przygotowań organizacyjnych do pielgrzymek, a także prognozowaną liczbę 
pątników z poszczególnych parafii. 

W ramach pracy operacyjnej dość regularnie funkcjonariusze UB/SB kontrolowali treści 
wygłaszanych w kościołach homilii, kazań, okolicznościowych wystąpień, w tym odczytywanych 
listów pasterskich czy ogłoszeń. W okresie poprzedzającym pielgrzymki szczególną uwagę zwra-
cali na poświęcone tym uroczystościom listy pasterskie i komunikaty adresowane do wiernych 
diecezji katowickiej. Duszpasterze byli zobowiązani odczytywać je w ściśle określonych przez 
kurię terminach, najczęściej w niedzielę poprzedzającą zjazd. W przypadku pielgrzymek ko-
biet, które odbywały się w okresie wakacji i z reguły gromadziły znacznie mniej osób niż zjazdy 
majowe, kuria zalecała czasami przypominanie i agitowanie do udziału w nich przez cały okres 
wakacyjny. Obserwacji i dokumentowaniu podlegały także wizualne formy propagowania piekar-
skich zjazdów w parafiach: plakaty, afisze czy komunikaty umieszczane w gablotach parafialnych. 
Czasami organizatorzy decydowali się na nowoczesne formy popularyzacji pielgrzymek. Na 
zorganizowanym 9 maja 1972 r. zebraniu w kurii katowickiej księża dziekani otrzymali nie tylko 
plakaty, ale około dziesięciu tysięcy metalowych znaczków z wizerunkiem bazyliki i napisem 
„Piekary Śląskie pielgrzymka mężczyzn”, o czym doniósł SB tajny współpracownik „Nowak”70. 
Zalecane przez kurię formy popularyzacji pielgrzymek księża w parafiach realizowali zazwyczaj 
sumiennie i w wyznaczonych terminach.

Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa starali się również ustalić indywidualny stosu-
nek księży do piekarskich uroczystości stanowych, ponieważ na tej płaszczyźnie aktywności 
prezentowali oni różne stanowiska. Na zróżnicowaną postawę duchowieństwa wpływały m.in. 
takie czynniki jak: tradycje pielgrzymkowe w danej parafii, osobisty stosunek księży do ruchu 
pielgrzymkowego, możliwości organizacyjne czy odległość parafii od sanktuarium piekarskiego. 
Od momentu reaktywowania ruchu pielgrzymkowego w 1957 r., a przede wszystkim od wpro-
wadzenia ustawy o zgromadzeniach z 29 marca 1962 r. ważnym czynnikiem stał się stosunek 
księży do zarządzeń administracyjno-prawnych władz państwowych. Proboszczowie stawali przed 

69 AIPN Ka, WUSW Katowice, 063/30, Wniosek dotyczący eksperymentalnego wprowadzenia zmian w organizacji pracy 
Referatów KP MO po zagadnieniu kleru, k. 3–6; Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 182–196.
70 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/218, Wyciąg z doniesienia TW „Nowak”, 9 V 1972, cz. II, k. 15. 
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dylematem składania podań o zezwolenie na organizację pielgrzymki czy rezygnacji z tej formy 
zgromadzenia publicznego, podporządkowania się decyzji odmownej czy kontynuowania dotych-
czasowej tradycji pielgrzymkowej bez względu na obowiązujące prawo. Decyzje proboszczów 
były wówczas wypadkową ich cech charakteru, stosunku do władzy kościelnej i zaleceń kurii, ale 
także stosunku do władzy państwowej i przestrzegania obowiązującego prawa. Konflikt intere-
sów pomiędzy Kościołem a aparatem partyjno-państwowym dotyczący masowych zgromadzeń 
religijnych rozstrzygał się więc w decydującym stopniu na poziomie parafialnym, na niejednym 
probostwie czy w kancelarii. 

W staraniach katowickich biskupów i kurialistów chodziło o podjęcie wysiłku przez jak 
największą grupę proboszczów, aby zmobilizować do pielgrzymowania jak najliczniejszą grupę 
parafian. Odwrotny skutek miały przynieść działania urzędników administracji państwowej 
i organów bezpieczeństwa. Szczególnym sprawdzianem tej konfrontacyjnej relacji pomiędzy 
państwem a Kościołem stały się pielgrzymki piekarskie zorganizowane w maju i sierpniu 1962 r., 
a więc w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy o zgromadzeniach. W ocenie mjr. Pikuły, 
zastępcy naczelnika Wydziału III, zorganizowana 27 maja 1962 r. pielgrzymka mężczyzn i mło-
dzieńców odbiegała od uroczystości z lat poprzednich. Wśród argumentów wymienił uboższy 
wystrój grup i frekwencję znacznie niższą od dotychczasowej. Wprawdzie spadek frekwencji mjr 
Pikuła obiektywnie tłumaczył wpływem złych warunków atmosferycznych przed uroczystościa-
mi, ale także tym, że w swoich wystąpieniach w parafiach księża interpretowali nową ustawę 
jako zakazującą organizacji zgromadzeń masowych71. Jeszcze trudniejsza sytuacja dla ruchu 
pielgrzymkowego wystąpiła w parafiach przed sierpniowym zjazdem kobiet w 1962 r. Według 
obserwacji SB wielu duchownych niedbale wykonywało polecenia kurii:

… ograniczając się do podania lakonicznych komunikatów o takiej imprezie zakończonych 
słowami: „chętni mogą jechać indywidualnie”. Rezygnację z organizacji pielgrzymek księża 
tłumaczyli między sobą wątpliwościami, co do powodzenia agitacji, kłopotami organizacyj-
nymi, wydatkami, urlopowymi trudnościami kadrowymi, własnymi imprezami /odpusty/. 
Najczęściej jednak zwracali uwagę na nową ustawę o zgromadzeniach, interpretując ją – kilku 
nawet publicznie z ambon – jako zakaz pielgrzymek w ogóle. Przypominano sobie również 
poniesione poprzednio konsekwencje za dzikie pielgrzymki.

Strona państwowa wykorzystała możliwości ograniczenia frekwencji i zezwolenia na organiza-
cję pielgrzymek przyznała wówczas jedynie dziewięciu parafiom, mimo że złożono dziewiętnaście 
podań. Poza tym większość, bo sześć zezwoleń, otrzymały placówki w powiecie tarnogórskim, co 
wyraźnie wskazuje na zamiary zawężenia stanowego ruchu pielgrzymkowego do miejscowości 
położonych najbliżej sanktuarium72. 

Pomimo sygnalizowanego przez SB spadku zaangażowania duchowieństwa parafialnego 
w stanowy ruch pielgrzymkowy, istniała grupa księży, którzy nie rezygnowali z tej tradycji, a na-
wet odwoływali się od odmownych decyzji władz. Ks. Józef Szubert, proboszcz parafii w Rudzie 

71 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych związanych ze zjazdem mężów 
i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1962, b.p.
72 Ostatecznie do Piekar przybyło trzynaście pielgrzymek zorganizowanych, w tym cztery bez zezwolenia, ale także znaczna 
grupa osób bez szyku procesyjnego. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych 
dnia 19 VIII w Piekarach Śl., 19 VIII 1962, b.p.
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Śląskiej Goduli i dziekan parafii rudzkich, już 31 sierpnia 1962 r. w piśmie skierowanym do 
PWRN wyraził w imieniu wszystkich proboszczów swojego dekanatu dezaprobatę dla polityki 
wyznaniowej władz i zakazu organizacji sierpniowej pielgrzymki kobiet. Zwrócił także uwagę 
na bezprecedensowość takich decyzji.

… dotąd ani w przedwojennej Polsce, ani w odrodzonej zakazu takiego przynajmniej u nas 
w Rudzie Śl. i na Śląsku nie wydano; pamiętamy dotąd tylko Hitlera, który nam pielgrzymki 
zakazał. To przecie oburza nawet niewierzących, bo przeszkody stawiane naszej wierze i prak-
tykom religijnym zapełniają nam coraz bardziej kościoły nasze73. 

Trafna argumentacja rudzkiego proboszcza nie przyniosła spodziewanego skutku, ale ks. 
Szubert nie rezygnował i wielokrotnie odwoływał się od odmownych decyzji w sprawie piel-
grzymek do PMRN, PWRN w Katowicach, a nawet do MSW, co stało się jednym z powodów 
zaklasyfikowania go przez SB do grupy tzw. kleru reakcyjnego74. Z prawa do odwołań od decyzji 
administracji państwowej korzystali także i inni księża75. 

W okresie PRL wielu śląskich kapłanów cechowało mocne przywiązanie do tradycji piekar-
skiego pielgrzymowania i bezkompromisowe dążenie do jej zachowania. Wśród nich swoistym 
rekordzistą okazał się ks. Konrad Szweda. 25 maja 1980 r. po raz trzydziesty poprowadził piel-
grzymkę z chorzowskiej parafii św. Floriana do Piekar Śląskich. Uczynił to mimo złego stanu 
zdrowia i podjętej już decyzji o przejściu na emeryturę, o czym nie omieszkał wspomnieć w swoim 
piekarskim wystąpieniu bp Bednorz 76. 

Oczekiwany przez władze partyjne i SB spadek frekwencji pielgrzymkowej w związku z wpro-
wadzeniem w 1962 r. ustawy o zgromadzeniach nastąpił dopiero po uroczystościach milenijnych 
1966 r., od kiedy obowiązywał całkowity zakaz zgromadzeń. Dlatego od lat siedemdziesiątych 
kuria katowicka podejmowała wysiłki zmierzające do angażowania dotychczas biernego du-
chowieństwa w stanowe uroczystości piekarskie. Aktywność biskupów i kurii katowickiej na 
tym polu z uwagą śledziły katowicki Wydział IV i jego odpowiedniki w terenie. Pierwszym 
dostrzeżonym przez SB elementem aktywizacji było zwrócenie uwagi przez biskupów i kurię na 
dekanaty, które dotychczas nie uczestniczyły w uroczystościach piekarskich. W 1971 r. przed 
pielgrzymką majową katowicka SB znalazła się w posiadaniu listu, jaki bp Bednorz skierował do 
wszystkich dekanatów diecezji. Wskazał w nim, że większość pielgrzymów przychodzi do Piekar 
z centralnego regionu diecezji, a sprawa frekwencji pielgrzymkowej jest zadaniem dla wszyst-

73 AAKat., ARz, 589, t. 1, Pismo ks. proboszcza Józefa Szuberta do Prezydium WRN przez MRN w Rudzie Śl. , 31 VIII 
1962, b.p.
74 AAKat., ARz, 589, Pismo ks. dr. Szuberta do Ministerstwa Spraw Wyznaniowych w Warszawie, 17 XI 1962, b.p.; 
ibidem, Pismo ks. Szuberta do Kurii diecezjalnej, 22 XI 1966, b.p.; ibidem, Pismo ks. Józefa Szuberta do Prezydium WRN 
poprzez PMRN w Rudzie Śl., 26 VII 1968, b.p. Ks. Szuberta spotykały liczne szykany i represje ze strony władz: w 1950 
dwukrotnie postawiony przed sądem za wywieszanie flagi papieskiej w czasie uroczystości Bożego Ciała, aresztowany 
w listopadzie 1955 za „przymuszanie do praktyk religijnych” przebywał w więzieniu do IV 1956. Szubert Józef [w:] Słownik 
biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji…, s. 396–397.
75 AAKat., ARz, 589, Pismo ks. Bernarda Fabiana do WdsW PWRN w Katowicach przez Wydział Spraw Wewnętrznych 
PPRN w Lublińcu, 15 VII 1968, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Meldunek ppłk. Bolesława Dankowskiego 
do naczelnika Wydziału IV KW MO w Katowicach, 25 V 1968, b.p.
76 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Stenogram wystąpienia bp. Herberta Bednorza w Piekarach Śl. w dniu 25 V 
1980 o godz. 10.43, cz. III, k. 84. Należy dodać, że w latach 1950–1953 ks. Konrad Szweda jako wikary w Piekarach Śl. 
prowadził duszpasterstwo pielgrzymów przybywających do sanktuarium.
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kich dekanatów. Liczba nieaktywnych pod tym względem parafii mogła okazać się znacząca, 
jeśli zważyć, że w diecezji katowickiej dekanaty gromadziły przeciętnie około dziesięciu parafii. 
Wydział IV pozyskał również informacje o liście skierowanym do 150 placówek parafialnych 
w sprawie mobilizacji do udziału. Równocześnie kuria poinformowała o tym, że dla pielgrzymów 
z odległych miejscowości diecezji zostaną zorganizowane noclegi w Piekarach i okolicy77. 

Mobilizację dekanatów do udziału w pielgrzymkach kontynuował bp Zimoń. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych położył on nacisk na obecność pielgrzymek z dekanatów, które znajdują się 
w centrum diecezji, a z których dotychczas nie organizowano zbiorowych pielgrzymek. Doty-
czyło to dekanatu tyskiego, pszczyńskiego, pawłowickiego, orzeskiego, bieruńskiego i miko-
łowskiego78. Zaskoczeniem dla strony partyjno-państwowej okazały się zabiegi nowego biskupa 
o dodatkowe autobusy, a zwłaszcza pociągi z odległych rejonów diecezji, np. z Bielska, Cieszyna, 
Jastrzębia Zdroju, Lublińca, Raciborza, Rybnika czy Wodzisławia. Strona kościelna generalnie od 
lat odrzucała propozycję przemieszczania się pielgrzymów państwowymi środkami lokomocji, co 
wielokrotnie wcześniej proponowała administracja państwowa, ale trudności z benzyną podykto-
wały zmianę stanowiska. Reakcja instytucji państwowych dysponujących państwowymi środkami 
transportu nie odbiegała od tej z lat czterdziestych i pięćdziesiątych: mimo zadeklarowanej przez 
stronę kościelną odpłatności zdarzały się przypadki odmowy uruchomienia dodatkowych środ-
ków komunikacji79. Przyczyna była oczywista: organa bezpieczeństwa alarmowały o wzroście 
zainteresowania pielgrzymką w momencie organizacji dodatkowych przejazdów państwowymi 
środkami lokomocji80.

Dla kurii katowickiej i organów bezpieczeństwa wyznacznikiem popularności stanowych 
zgromadzeń w środowiskach parafialnych i wykonania poleceń był osobisty udział księży w uro-
czystościach piekarskich. Biskupi zwracali na to baczną uwagę. Funkcjonariusze SB dokładnie 
liczyli obecnych w Piekarach księży diecezjalnych i informacje te umieszczali w sprawozdaniach 
pielgrzymkowych, zwłaszcza z pielgrzymek majowych. Statystyka ta stała się szczególnie ważna 
po wprowadzeniu marcowej ustawy o zgromadzeniach w 1962 r., ale podobnie jak w przypadku 
frekwencji wiernych była ona niestabilna i trudna do przewidzenia. Funkcjonariusze SB 26 maja 
1963 r. naliczyli na kalwarii 92 księży parafialnych, uznając ten wynik za sukces strony kościel-
nej81. Ocenę katowickiej SB potwierdziły doniesienia tajnych współpracowników. 

W czasie obiadu księżowskiego była atmosfera pełnego zadowolenia z udanej imprezy i bp 
Bednorz dziękował księżom za solidne wykonanie obowiązków, nie omieszkał przy tym zwrócić 
uwagę, że kiedy księża chcą, to potrafią wiele zrobić i życzył, żeby zawsze chcieli82. 

77 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, List bp. Herberta Bednorza do proboszczów, 15 V 1971, k. 23.
78 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja o sytuacji operacyjno-politycznej i sposobie zabezpieczenia piel-
grzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1986, 20 V 1986, k. 42–43.
79 Ibidem, Szyfrogram nr 4897 z WUSW w Bielsku Białej, 16 V 1986, k. 107; ibidem, Szyfrogram nr 5053 z WUSW 
w Bielsku Białej, 20 V 1986, k. 108; ibidem, Szyfrogram nr 5115 RUSW Rybnik, 22 V 1986, k. 144; ibidem, Szyfrogram 
RUSW w Rybniku, 14 VIII 1986, k. 221.
80 Ibidem, Anonimowa notatka odręczna, b. d., k. 116; ibidem, Pismo kpt. Grzegorza Trojanowskiego, zastępcy szefa RUSW 
ds. SB w Raciborzu do naczelnika Wydziału IV WUSW w Katowicach, 22 V 1986, k. 141.
81 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1963, 26 V 1963, k. 408–409. 
82 Ibidem, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców Piekarach Śl. w dniu 26 V 1963, 
26 V 1963, k. 408. 
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Jednak już w czasie pielgrzymki kobiet 18 sierpnia 1963 r. aparat bezpieczeństwa odnotował 
obecność w procesji jedynie 22 księży, a bp Bednorz oficjalnie wyraził swoje niezadowolenie z tak 
nielicznej grupy duchownych uczestniczących w uroczystościach83. Wprawdzie pielgrzymki ko-
biet gromadziły znacznie mniej osób w Piekarach, ale sytuacja z 1963 r. nie satysfakcjonowała 
katowickiego biskupa. 

Od lat sześćdziesiątych w meldunkach SB powtarzają się informacje o „naciskach kurii” na 
proboszczów i wykorzystywaniu hierarchicznej podległości i posłuszeństwa. Biskupi nakładali na 
proboszczów obowiązek osobistego udziału w pielgrzymkach i przewodzenia wiernym w drodze 
do sanktuarium84. Odpowiedzialność indywidualna proboszczów za frekwencję pielgrzymkową 
ze swojej parafii motywowała ich do skutecznej aktywności w tym względzie. W ocenie aparatu 
bezpieczeństwa wywieranie przez bp. Bednorza nacisków miało szansę powodzenia. 

Wprawdzie nie notuje się zbyt wielu entuzjastów tej imprezy wśród kleru parafialnego, lecz 
nacisk kurii zrobi swoje – do konfliktu z despotycznym Bednorzem nikt się nie kwapi85. 

Powyższa argumentacja mjr. Nikiela wydaje się zbyt uproszczona. Trudno bowiem odnotowa-
ną przez SB obecność 450 kapłanów w czasie uroczystości rekoronacyjnej czy czterystu w czasie 
uroczystości milenijnych uznać za efekt jedynie nacisków kurii i biskupów. Wydaje się, że postawy 
duchownych wynikały wówczas z ich osobistego przekonania o wadze tych religijnych wydarzeń 
oraz poczuciu integracji diecezjalnej. W tych samych latach 1965–1966 na uroczystościach sierp-
niowych SB odnotowała wielokrotnie mniejszą obecność księży: 15 sierpnia 1965 r. było ich 42, 
a 21 sierpnia 1966 r. – przybyło jedynie 25 księży. Według mjr. Nikiela bp Bednorz ponownie 
krytycznie komentował tę sytuację, jako „owoce lenistwa i gnuśności proboszczów, którzy nie 
chcą zrozumieć, że przyjście do Piekar jest dla nich dobrodziejstwem”86. Do lat osiemdziesiątych 
statystyka udziału księży w majowych pielgrzymkach stanowych kształtowała się bardzo zmien-
nie; np. 26 maja 1974 r. funkcjonariusze podali 350 obecnych księży, 25 maja 1975 r. – 150 
księży, 29 maja 1977 r. – 71 księży, a 25 maja 1980 r. – 126 duchownych87. Stałym elementem 
sprawozdań były informacje o „naciskach na proboszczów”, o działaniach „wzorem lat ubiegłych”, 
które miały mobilizować duchowieństwo parafialne do osobistego udziału w uroczystościach, 
zwłaszcza majowych, a także zachęcać wiernych do pielgrzymowania88. 

83 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Meldunek specjalny z uroczystości w Piekarach Śl. w dniach 17–18 VIII 1963, 
18 VIII 1963, b.p.
84 Ibidem, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl., 31 V 1964, 
b.p.
85 AIPN, MSW II, 0639/66, Informacja o przygotowaniach do koronacji obrazu M.B. w Piekarach Śl., 8 VI 1965, k. 5.
86 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 15 VIII 1965, 
b.p.
87 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V 
1974, 26 V 1974, cz. IV, k. 41; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych 
w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1975, 26 V 1975, cz. IV, k. 70; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Informacja z prze-
biegu tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 29 V 1977, b.d., cz. IV, k. 36; 
AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca przebiegu pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar 
Śl. w dniu 25 V 1980, b.d., cz. IV, k. 107.
88 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/100, Meldunek mjr Zenona Drębkowskiego, 22 V 1967, b.p.; ibidem, 
Raport z odbytego spotkania z TW „Karol”, 14 VIII 1967, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Plan operacyjno-
-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 29 V 1977 /sprawa obiektowa krypt. „Piekary 
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Równocześnie funkcjonariusze komórek do spraw wyznaniowych meldowali o nowych decy-
zjach biskupów katowickich, które miały zwiększyć udział diecezjan w piekarskich uroczystoś-
ciach. Inicjatorzy pielgrzymek zauważyli na przykład, że na spadek liczby pątników wpływały 
organizowane w tym samym czasie w parafiach uroczystości I Komunii św. czy uroczystości 
odpustowe89. Z takich powodów zaplanowany na 5 czerwca 1960 r. termin pielgrzymki męż-
czyzn został ostatecznie przesunięty na 29 maja: w pierwotnym terminie w Gorzowie miał się 
odbyć ingres bp. Ignacego Jeża a także w wielu parafiach zaplanowano uroczystości pierwszo-
komunijne90. W następnych latach bp Bednorz nakazywał proboszczom przełożenie parafial-
nych uroczystości, o czym Służbie Bezpieczeństwa doniósł ks. R.W.91 Zalecał także rezygnację 
lub ograniczony udział w tym czasie w uroczystościach poza Piekarami, na przykład na Jasnej 
Górze. Na konferencji rejonowej zorganizowanej 24 kwietnia 1967 r. zachęcał do skupienia się 
na uroczystościach piekarskich i wysłania 3 maja na Jasną Górę małych grupek przedstawicieli. 
W sprawozdaniu przed majową pielgrzymką w 1967 r. mjr Zenon Drębkowski odnotował, że 
mimo apelu wystosowanego do bp. Bednorza przez częstochowskiego bp. Barełę, katowicki hie-
rarcha nie zachęcał do udziału w uroczystościach milenijnych w Sosnowcu92. W tym przypadku 
postawa bp. Bednorza wynikała prawdopodobnie z faktu, że sosnowieckie uroczystości odbywały 
się tydzień przed piekarskim zjazdem mężczyzn.

Decyzje biskupa ingerujące w tradycje i życie poszczególnych parafii z pewnością nie zyskiwały 
mu zwolenników wśród księży i parafian, którzy przywiązywali dużą wagę do lokalnych tradycji. 
Dlatego z tym większą uwagą w maju 1971 r. SB odnotowała, że biskupi osobiście odwiedzali 
księży w południowych dekanatach diecezji i agitowali do udziału w pielgrzymkach93. Dzięki 
doniesieniom ze środowiska księży, Wydział IV posiadał informacje, że ta wcześniej niestoso-
wana metoda zachęty do udziału w piekarskich zgromadzeniach przynosiła oczekiwane efekty. 
Udzielający informacji ks. R.W. w rozmowie z kpt. Zygmuntem Jasikiem, kierownikiem Grupy I 
Wydziału IV, ocenił, że księża przywiązują większą wagę do zapewnienia frekwencji w Piekarach 
niż to było wcześniej94. 

Nie uszły uwagi SB także te zmiany i zalecenia kurii, które dotyczyły przygotowania du-
chowego do uroczystości w parafiach, a więc nakładały dodatkowe obowiązki na proboszczów 
i wikarych. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych tajni współpracownicy informowali o po-
wszechnym wprowadzeniu triduum przygotowującego do głębszego religijnie przeżywania piel-

77”/, 13 V 1977, cz. III, k. 1; ibidem, Wyciąg z notatki dotyczącej odbytego spotkania z TW „Wiedeńczyk”, 10 V 1977, 
cz. IV, k. 66. 
89 AAKat., ARz, 147, Okólnik duszpasterski nr 2/59, k. 57.
90 AAN, Wydział Administracyjny KC PZPR, 237/XIV-178, Informacja o przebiegu diecezjalnej pielgrzymki męskiej 
w Piekarach Śl. 26 V 1960, 31 V 1960, k. 23.
91 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z ks. R.W., 25 V 1971, k. 41; 
AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Wyciąg z notatki tajnego współpracownika ps. „Jurek” z dnia 11 V 1977, b.d., 
cz. IV, k. 71.
92 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/100, Meldunek mjr. Zenona Drębkowskiego do naczelnika Wydziału IV KW MO 
w Katowicach, 29 IV 1967, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/79, Notatka informacyjna o przygotowaniach do 
uroczystości w Piekarach Śl., 26 V 1967, b.p. 
93 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Informacja dotycząca przygotowań do diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i mło-
dzieńców do Piekar Śl. w dniu 30 V 1971, 27 V 1971, k. 49. 
94 AIPN Ka, WUSW Katowice,. 07/192, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z ks. R.W., 9 VIII 1971, k. 25. 
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grzymki, a także o spowiedzi pielgrzymów w parafiach a nie w sanktuarium, gdzie ograniczono 
liczbę spowiedników95. Równolegle z pogłębieniem duchowego przygotowania do pielgrzymki 
bp Bednorz zakazywał księżom polemizowania z ambon z działaniami władz państwowych, 
ponieważ programy przeciwdziałania uroczystościom religijnym, jakie lokalny aparat władzy 
wprowadzał w tym czasie (np. Święto „Trybuny Robotniczej”, międzynarodowe mecze piłki 
nożnej, imprezy w „Spodku”), mogły budzić emocje i utrudniać organizację pielgrzymek. 

Dodatkowe zadania spadły na księży w parafiach, kiedy przed pielgrzymką mężczyzn 
w 1977 r. zrodziła się koncepcja udziału w zjeździe osób głuchoniemych. Pomysł ten był efektem 
aktywnie działającego w diecezji katowickiej duszpasterstwa głuchoniemych pod kierunkiem 
pochodzącego z Piekar ks. Konrada Lubosa. Należy podkreślić, że podobnie jak idee ekume-
niczne, było to nowatorskie spojrzenie na integrację społeczności wierzących. W jednostkach 
terenowych SB poprzez tajnych współpracowników śledzono akcję zapisów i organizacji w pa-
rafiach transportu dla około dwóch tysięcy osób, a także skrzętnie odnotowywano różny stopień 
zaangażowania księży w to przedsięwzięcie96. 

Jeżeli w wielu przypadkach zadanie rozpoznania przygotowań polegało głównie na monitoro-
waniu nowych inicjatyw kurii, to lata osiemdziesiąte przyniosły wydarzenia, które zwróciły uwagę 
SB na konieczność reakcji na nowe niebezpieczeństwa w organizacji pielgrzymek na poziomie 
parafialnym. Głodówka Kazimierza Świtonia przed pielgrzymką mężczyzn w 1979 r. spowo-
dowała w następnym roku umieszczenie wśród zadań SB poznanie „wszelkich samorzutnych 
inicjatyw ze strony wiernych co do organizowania nielegalnych grup i pielgrzymek parafialnych, 
opracowywania petycji, listów do władz oraz rzeczywistych nastrojów wśród przygotowujących 
się do imprezy”. 

Wprowadzenie stanu wojennego, który sparaliżował życie codzienne obywateli, nie zakłóciło 
tradycji pielgrzymkowych, ale zwiększyło ciężar odpowiedzialności spoczywający na organi-
zatorach parafialnych. Pięć miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego, w skierowanym do 
proboszczów 26 maja 1982 r. liście bp Bednorz ponawiał prośbę o staranne przygotowanie 
pielgrzymek ze względu na obowiązujące przepisy stanu wojennego. Prosił o wyznaczenie służb 
porządkowych z opaskami, które będą pilnowały porządku w grupach pielgrzymkowych. Zalecał 
unikanie prowokacji i podkreślał, że uroczystości przyświecają cele religijne. W razie incydentów 
państwowe organa porządkowe były zobowiązane do zwracania się o pomoc do kościelnej służby 
porządkowej97. 

95 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Triduum przed pielgrzymką piekarską 1977 /Szkice nauk/, cz. IV, k. 11–13; 
ibidem, Wyciąg z notatki tajnego współpracownika „Jurek” z dnia 11 V 1977, b.d., cz. IV, k. 71–72; AAKat., KBB, E 7, 
Szkice nauk na Triduum przed pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców do Piekar – 1981, 13 V 1981, b.p.; ibidem, Triduum 
przez pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców Piekary 1983, 17 V 1983, b.p.; Zaproszenie do Piekar. Słowo pasterskie Biskupa 
Katowickiego przed tradycyjną pielgrzymką mężów i młodzieńców, 16 V 1987, „Wiadomości Diecezjalne” 1987, nr 5, s. 241. 
Triduum organizowano już w czasie pierwszych pielgrzymek stanowych w latach 40. i 50. AAKat., ARz, 146, Okólnik nr 
4, 9 IV 1949, k. 109; G. Olszowski, W służbie…, s. 216.
96 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Wyciąg z notatki TW „Czarny” z dnia 28 IV 1977, b.d., cz. IV, k. 54; ibidem, 
Wyciąg z notatki przekazanej przez TW „Dionizy” w dniu 23 IV 1977, 10 V 1977, cz. IV, k. 56; ibidem, Wyciąg z infor-
macji przekazanej przez TW „Jurek” w dniu 24 IV 1977, b.d., cz. IV, k. 57; ibidem, Wyciąg z notatki TW „Jarosz” z dnia 
23 IV 1977, b.d., cz. IV, k. 59.
97 APP, Pielgrzymki mężczyzn (materiały, programy) 1975–1997, List bp. Herberta Bednorza do proboszczów, 26 V 
1982, b.p.
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Manifestacyjna obecność w Piekarach opozycji politycznej powodowała, że wśród zadań 
zlecanych tajnym współpracownikom wywodzącym się spośród duchowieństwa funkcjonariusze 
SB umieszczali zadanie wywierania wpływu na religijny charakter nabożeństw i niezakłócanie 
porządku98. Również bp Zimoń, biorąc pod uwagę możliwości pozareligijnych manifestacji 
w pielgrzymkach, zalecał proboszczom dopilnowanie, aby pielgrzymki miały charakter religijny, 
a osoby zakłócające taki porządek były wykluczane z grup pielgrzymkowych99. 

5.3.2. Dezintegracja organizacji pielgrzymek 

Szansę w ograniczeniu lub zahamowaniu stanowego ruchu pielgrzymkowego funkcjonariu-
sze SB dostrzegali w bezpośrednich kontaktach z wytypowanymi organizatorami pielgrzymek 
parafialnych. Oficjalnie stosowaną formą osłabiania „wrogich postaw” duchowieństwa były 
rozmowy prowadzone przez urzędników administracji państwowej nadzorujących przestrzeganie 
obowiązującego prawa. Nierzadko spotkania odbywały się z wyraźnej inspiracji Służby Bezpie-
czeństwa, która dostarczała dowody „wrogich postaw kleru”100. Rozmowy takie miały charakter 
profilaktyczno-ostrzegawczy. Służyły nakłonieniu do przestrzegania obowiązujących przepisów, 
a tym samym uniknięcia kar. Pozwalały także na zorientowanie się w poglądach i zamiarach 
duchowieństwa, czasami ułatwiały „wymuszenie” rezygnacji z organizacji pielgrzymki i dekla-
rację lojalności wobec władz. Zdaniem katowickiego Wydziału IV w województwie katowickim 
w 1966 r.:

ogólnie kler parafialny w obu diecezjach [katowickiej i częstochowskiej – przyp. K.B.] w za-
sadzie zachował umiar w swoim postępowaniu, wbrew woli biskupów stara się współżyć z te-
renowymi władzami administracji państwowej, a przynajmniej nie zadrażniać tych stosunków. 
W odniesieniu do roku ubiegłego zwiększyła się ilość księży parafialnych wykazujących kry-
tyczny stosunek do wystąpień i zaleceń hierarchii Kościoła101. 

Krytyczna ocena kurii dotyczyła prawdopodobnie zaleceń, które stawiały księży w opozycji 
wobec decyzji władz świeckich, ale co najmniej w równej mierze sprawcą tej kłopotliwej sytuacji 
był aparat partyjno-państwowy, jego ustawy, dekrety czy lokalne decyzje skutecznie ograniczające 
swobodę religijną Kościoła rzymskokatolickiego.

Ważką rolę w przeciwdziałaniu parafialnej aktywności odegrali funkcjonariusze zajmujący 
się w terenie sprawami wyznaniowymi, którzy stosowali przede wszystkim niejawne metody 
nacisku na księży parafialnych. W uzasadnionych przypadkach pracownicy aparatu bezpieczeń-

98 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 14 VIII 1983, 8 VIII 1983, k. 142.
99 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka służbowa ppor. Z. Kędziora, 25 IV 1986, k. 89.
100 Na przykład przed majową pielgrzymką w 1960 r. kpt. Bolesław Michalik, zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa 
tarnogórskiej KP MO, przekazał sekretarzowi KP PZPR w Tarnowskich Górach informacje, które spowodowały, że ten 
zobligował przewodniczącego PPRN do spotkań z proboszczami i ostrzeżenie ich przed konsekwencjami nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów o zgromadzeniach. AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/1, Sprawozdanie Referatu ds. Bezpie-
czeństwa przy KP MO w Tarnowskich Górach za okres 1 IV 1960 do 30 VI 1960 do zastępcy komendanta SB KW MO 
w Katowicach, b.p; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Pismo mjr. Mariana Kalfasa do naczelnika Wydziału IV KW 
MO w Katowicach, 29 V 1968, b.p.
101 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/49, t. 2, Sprawozdanie z pracy Wydziału IV KW MO w Katowicach za 1966, 7 
I 1967, k. 207.
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stwa przeprowadzali rozmowy ostrzegawczo-profilaktyczne z duchowieństwem parafialnym. 
Do zorganizowania takiej akcji z polecenia kierownictwa Wydziału IV doszło przed pielgrzym-
ką mężczyzn w 1968 r. Jak wynika z zachowanej dokumentacji, na naradzie 23 maja 1968 r. 
funkcjonariuszom jednostek terenowych polecono przeprowadzenie rozmów ostrzegawczych 
z proboszczami, którzy wystąpili o zezwolenia na zorganizowanie pielgrzymek. Rozmowy takie 
odbyły się m.in. w Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach, Bytomiu, Katowicach i Siemianowicach. 
Podobnie jak w latach poprzednich władze administracyjne nie wydały ani jednego zezwolenia 
na ogólną liczbę 45 złożonych podań. Zachowana dokumentacja pozwala prześledzić różne 
reakcje księży w czasie spotkań z funkcjonariuszami SB. Niektórzy duchowni nie poddawali się 
presji i otwarcie wyrażali dezaprobatę dla posunięć władz nie wydających zezwoleń pielgrzym-
kowych102. W Rudzie Śl. spośród jedenastu parafii siedem ubiegało się o zezwolenie, ale po 
rozmowie profilaktyczno-ostrzegawczej żadna parafia nie zorganizowała pielgrzymki, a wierni 
udawali się do Piekar jedynie w luźnych grupach103. W Tarnowskich Górach przeprowadzono 
rozmowy z proboszczami ośmiu parafii, które złożyły podania i aż „sześciu proboszczów przy-
rzekło, że nie będzie organizować nielegalnych pielgrzymek do Piekar Śl.”104 24 maja 1968 r. 
na obszarze podlegającym KM MO w Katowicach SB przeprowadziła rozmowy profilaktyczne 
z pięcioma proboszczami. W efekcie spośród 24 parafii tylko sześć zorganizowało luźne grupy, 
które dopiero w Bańgowie połączyły się w jedną105. 

Nie zaniedbywano żadnej parafii, z której potencjalnie mogła wyruszyć nielegalna pielgrzym-
ka. Przykładowo 25 maja 1968 r., a więc w przeddzień pielgrzymki bytomska SB przeprowadziła 
rozmowę z administratorem jedynej parafii z terenu Bytomia należącej do diecezji katowickiej 
– z ks. Jerzym Józefowiczem z parafii św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach106. Ponieważ nie 
otrzymał on zgody na zorganizowanie pielgrzymki, został ostrzeżony, że w razie niedostosowa-
nia się do tej decyzji zarówno wobec niego, jak i świeckich organizatorów zostaną wyciągnięte 
konsekwencje107. Ogółem przed majową pielgrzymką mężczyzn w 1968 r. pracownicy SB 
przeprowadzili 34 rozmowy ostrzegawcze i w dniu pielgrzymki sprawdzali, czy proboszczowie 
dotrzymali słowa o respektowaniu decyzji odmownej. Postępowanie SB nie spotkało się z pozy-

102 Taką wątpliwość dotyczącą uzasadnienia odmowy wyrazili ks. Alojzy Pyrsz, dziekan dekanatu kochłowickiego i ks. Karol 
Orliński, proboszcz parafii św. Józefa, co SB odnotowała w meldunku. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Meldunek 
dotyczący sytuacji w mieście kpt. Mirosława Raka z KM MO ds. SB w Rudzie Śl., 28 V 1968, b.p. 
103 Ibidem, Meldunek dotyczący sytuacji w mieście do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Katowicach, 28 V 1968, b.p.
104 Dwóch pozostałych ks. Teodor Gałązka ze Strzybnicy i Teofil Szczerbowski z Radzionkowa oznajmiło, że „wypełnią 
swe obowiązki kapłańskie i ich parafie w formie „wycieczek zbiorowych” udadzą się na uroczystości kościelne”. Ibidem, 
Meldunek mjr Zenona Drębkowskiego, zastępcy komendanta powiatowego ds. SB w Tarnowskich Górach, 27 V 1968, b.p.
105 W KM MO w Katowicach w czasie rozmów zastrzeżenia zgłosił ks. Alfons Tomaszewski z Bogucic, który „wystąpił 
z całym szeregiem zastrzeżeń i żalów pod adresem władz na tle punktów katechetycznych, ksiąg inwentarzowych, zaka-
zów organizowania pielgrzymek, utrudnień w remontach budynków sakralnych itp.” i odwołał się od decyzji władz. Ks. 
Augustyn Rychlikowski z parafii św. Krzyża z Siemianowic stwierdził, że Kościół jest w widoczny sposób prześladowany 
w świetle różnych pochodów organizowanych z okazji tygodnia PCK, gdzie grupy swobodnie maszerują po ulicach i to 
z orkiestrą i nikt ich nie pyta o zezwolenie. Ibidem, Meldunek ppłk. Bolesława Dankowskiego do naczelnika Wydziału IV 
KW MO w Katowicach, 25 V 1968, b.p.
106 Ks. Jerzy Józefowicz administrował parafią w latach 1953–1981. Katalog archidiecezji katowickiej 2001, Katowice 2001, 
s. 494.
107 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Meldunek ppłk. Czesława Łukasika do naczelnika Wydziału IV SB KW MO 
w Katowicach, 27 V 1968, b.p.
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tywną oceną ze strony organizatorów. Ks. Stanisław Tkocz, ówczesny kanclerz kurii katowickiej, 
przeprowadzoną akcję skomentował jako „próbę zastraszenia przybraną w pozory »humanitarnej 
troski o zmniejszenie ilości karanych«”108. 

Jeszcze większe napięcie budziły rozmowy prowadzone pod koniec lat siedemdziesiątych 
i w latach osiemdziesiątych, kiedy podstawowym problemem dla władz była obecność w Pie-
karach opozycji demokratycznej. Funkcjonariusze zajmujący się sprawami wyznaniowymi byli 
zobowiązani do przeprowadzenia rozmów profilaktycznych z duchowieństwem w ramach tzw. 
zabezpieczenia operacyjno-politycznego piekarskich pielgrzymek. Do grupy stałych rozmówców 
należeli proboszcz piekarskiej parafii ks. Władysław Student oraz dziekani diecezji katowickiej. 
Psychologiczny aspekt tych rozmów polegał na tym, że funkcjonariusze SB najpierw zobowią-
zywali księży, ze względu na pełnione przez nich funkcje, do zapewnienia religijnego przebiegu 
pielgrzymki, a następnie uświadamiali im, jaka na nich spoczywa odpowiedzialność i jakie grożą 
im konsekwencje w przypadku złamania obowiązujących przepisów109. 

Interlokutorami funkcjonariuszy SB byli w tym czasie także niektórzy kapłani diecezji czę-
stochowskiej z terenu Zagłębia Dąbrowskiego, którzy zaangażowali się w organizację majowego 
pielgrzymowania stanowego do Piekar Śląskich. Na przykład 22 maja 1985 r. doszło do spot-
kania w mieszkaniu ks. prałata Brunona Magotta z inspektorem Grupy IV – Tadeuszem Że-
chowskim i rozmowy m.in. na temat przygotowań do męskiej pielgrzymki do Piekar Śląskich110. 
Kiedy przed pielgrzymką mężczyzn w 1986 r. SB pozyskała informację o nowej inicjatywie – 
uczestnictwie grupy młodzieży i studentów z ks. Janem Szkocem z parafii św. Tomasza Apostoła 
w Sosnowcu, przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą z księdzem, który zobowiązał się do religij-
nego charakteru pielgrzymki, a grupa znalazła się pod specjalną kontrolą funkcjonariuszy SB111.

Oceniając z perspektywy organizatorów pielgrzymek metodę rozmów profilaktyczno-ostrze-
gawczych, wydaje się, że do znacznie trudniejszych należy zaliczyć rozmowy z policją polityczną 
aniżeli z urzędnikami rad narodowych. Jeżeli bowiem administracja państwowa wzywała na 
rozmowy do urzędów w oznaczonym terminie i księża mieli możliwości przygotowania się do 
rozmowy lub mogli nie pójść do urzędu, to organa bezpieczeństwa nie stwarzały takich możliwo-
ści. Metoda funkcjonariuszy SB polegała na zaskakiwaniu swoich rozmówców nieoczekiwanymi 
wizytami czy podejmowaniem tematyki pielgrzymkowej przy okazji rozmów na inne tematy. 
Psychologiczna przewaga, jaką w tej sytuacji mieli funkcjonariusze SB, ułatwiała sondowanie 
i zdobywanie informacji, a także ułatwiała wymuszanie lojalności. 

Przykładem obrazującym takie działanie jest przeprowadzona 25 maja 1971 r. rozmowa z ks. 
Stefanem Kwiecińskim, dziekanem dekanatu Katowice Wschód i proboszczem parafii św. Anto-

108 Ibidem, Notatka informacyjna dotycząca oceny imprezy piekarskiej przez kurię, 30 V 1968, b.p.
109 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pieka-
rach Śl. w dniu 27 V 1979 /sprawa obiektowa krypt. „Piekary 79”/, 16 V 1979, cz. III, k. 2; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
030/225, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 29 V 1983, 15 
V 1983, k. 20; ibidem, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 14 
VIII 1983, k. 142.
110 Ł. Marek, M. Trąba, Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeń-
stwa, Katowice 2010, s. 119–120.
111 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja o sytuacji operacyjno-politycznej i sposobie zabezpieczenia piel-
grzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1986, 20 V 1986, k. 45. 
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niego w Dąbrówce Małej. Został on wypytany na plebanii o to, czy starał się o zezwolenie, czy 
parafianie udają się do Piekar, jaka będzie przypuszczalna frekwencja i kto spośród księży będzie 
z nimi w Piekarach112. W podobny sposób starszy inspektor Wydziału IV por. Wiktor Czucza 
pod koniec kwietnia 1986 r. przeprowadził rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z proboszczem 
parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach ks. Piotrem Kuczmierczykiem113. W kancelarii 
parafialnej, bez obecności osób postronnych, omówił sprawę obchodów 1, 3 i 4 maja, a także 
pielgrzymki do Piekar. Proboszcz zapewnił, że nie organizuje pielgrzymki, a parafianie wyjadą 
indywidualnie lub z parafią św. św. apostołów Piotra i Pawła114.

Szczególnym rodzajem rozmów były spotkania funkcjonariuszy SB ze współpracującymi 
z nimi księżmi i osobami świeckimi. Do podstawowych zadań informatorów/TW szczebla para-
fialnego należało charakteryzowanie swojej parafii, metod pracy duszpasterskiej, wskazywanie 
osób świeckich zaangażowanych w działalność religijną, informowanie o ważnych wydarzeniach 
w parafii, a więc i o pielgrzymkach115. 

Kiedy zbliżał się czas pielgrzymek, zadaniem terenowych komórek UB/SB było zwiększenie 
liczby spotkań z wybranymi informatorami/TW, „zwłaszcza tymi, którzy zamierzają uczestniczyć 
w organizowaniu pielgrzymek do Piekar Śl.”116 Przekazywane wiadomości podlegały weryfikacji 
– porównywano je z informacjami na ten sam temat przekazanymi przez inne źródła. Na przy-
kład na przełomie kwietnia i maja 1967 Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Tarnowskich 
Górach skierował do naczelnika Wydziału IV cztery meldunki, w których informacje o przygo-
towaniach do pielgrzymki pozyskano od TW „Magister”(1), TW „Kuratus” i TW „Kowalski” 
i które wzajemnie się potwierdzały117. Takie działania pozwalały również na sprawdzenie wiary-
godności i sumienności tajnych współpracowników. 

Inwigilacja przedpielgrzymkowa była prowadzona do ostatnich zjazdów w okresie PRL, 
również w tych dekanatach, gdzie tradycja pątnicza nie była zbyt silna. Prowadzony przez 
por. Mirosława Łukasińskiego, funkcjonariusza z RUSW w Żorach, TW „Adiunkt” dostarczał 
informacji z terenu dekanatu żorskiego jeszcze w maju i sierpniu 1989 r. W czasie spotkania 
12 maja 1989 r. poinformował, że z dworca PKP w Żorach odjedzie pewna grupa pielgrzymów 
specjalnym pociągiem, z mniejszych parafii nieliczni udadzą się własnymi środkami transportu, 
a możliwe jest wynajęcie autokaru przez żorską parafię św. Stanisława biskupa i męczennika. 
„Dziekan dekanatu żorskiego przewiduje, że ogółem wyjechać może około 600 wiernych”118. 
W czasie spotkania 20 lipca 1989 r. tajny współpracownik poinformował, że najważniejszym 
wydarzeniem w sierpniu będzie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z centralnymi 

112 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej w dniu 25 V b. r. z ks. Stefanem 
Kwiecińskim, k. 51.
113 Ks. P.iotr Kuczmierczyk kierował parafią w latach 1980–1993, Katalog archidiecezji katowickiej 2001…, s. 257.
114 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej 
z proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach ks. Piotrem Kuczmierczykiem, 29 IV 1986, k. 90–91.
115 Tezy do wykładu na temat: ”Teczka ewidencji operacyjnej na księdza” [w:] Metody pracy operacyjnej…, s. 335.
116 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Pismo do zastępcy komendanta powiatowego/miasta/MO ds. SB województwa 
katowickiego, 14 V 1973, k. 28.
117 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/100, Meldunek, 29 IV 1967, b.p.; ibidem, Meldunek, 20 V 1967, b.p.; ibidem, 
Meldunek, 22 V 1967, b.p.; ibidem, Meldunek, 27 V 1967, b.p.
118 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0055/1550, t. 2, Notatka ze spotkania z TW „Adiunkt” w dniu 12 bm., k. 13–14. 
Dziekanem dekanatu żorskiego był w tym czasie ks. Jan Szewczyk, proboszcz parafii św. św. apostołów Filipa i Jakuba. 
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uroczystościami na Jasnej Górze i pielgrzymką kobiet do Piekar Śląskich w przedostatnią nie-
dzielę sierpnia, ponieważ będą to pierwsze uroczystości obchodzone po przywróceniu 15 sierpnia 
jako dnia wolnego od pracy i święta państwowego 119. 

Trudno przecenić rolę tajnych współpracowników inspirujących księży uczestniczących w piel-
grzymce do obserwacji parafian, którzy „przez swój fanatyzm są predestynowani do wywoływania 
cudów, bądź innych ekscesów na tle religijnym” i izolowania ich od reszty uczestników120. Często 
informatorzy/TW byli autorami negatywnych opinii o pielgrzymkach wysondowanych wśród 
ich uczestników. Informator „Jabłonka” w swoim doniesieniu powoływał się na opinię świeckich 
pracowników kościelnych, którzy uważali, że zorganizowana 5 czerwca 1957 r. po raz pierwszy 
po czteroletniej przerwie uroczystość „nie miała charakteru religijnego i nic wspólnego z ideologią 
[sic!] Kościoła, a wyłącznie miała na celu zdobycie większej sumy pieniędzy”121.

Wygłaszane w doniesieniach opinie były często pochodną krytycznego stosunku inf./TW do 
działań Kościoła i biskupów. Autorem takiej informacji przekazanej organom bezpieczeństwa 
wraz z osobistą ich interpretacją był TW „Jesion”. Uczestniczył on 20 sierpnia 1978 r. w uroczy-
stościach piekarskich i nie omieszkał w czasie spotkania z prowadzącym go oficerem Wydziału 
IV podzielić się swoimi krytycznymi uwagami. Jego zdaniem 80% młodzieży szukało na piel-
grzymce rozrywki a nie przeżyć duchowych, wystąpienia biskupów o „wolne niedziele” uznał za 
„przeżytek nawet dla zagorzałych katolików”. Oszacował także frekwencję jako znacznie niższą 
w porównaniu z poprzednim rokiem mimo wysokiej oceny kurii122. 

Zróżnicowany stosunek duchowieństwa do stanowych pielgrzymek piekarskich wynikał nie 
tylko z naturalnej różnorodności charakterów i postaw, ale w dużym stopniu z systemowych 
działań aparatu bezpieczeństwa zmierzających do rozbicia jedności tego środowiska. Niemałą 
rolę w realizacji tego zadania odegrały różne rodzaje osobowych źródeł informacji.

5.4. Represyjne metody ograniczania działalności 
organizatorów

Organizacja pierwszych pielgrzymek stanowych do Piekar Śląskich w latach 1947–1952 
przypadła na szczególnie trudny czas dla Kościoła w Polsce, a także na Śląsku. Diecezja katowicka 
musiała się zmierzyć z coraz ostrzejszymi formami ograniczania swobód religijnych ze strony 
lokalnego aparatu partyjno-państwowego: z usuwaniem nauki religii i symboli religijnych ze 
szkół, planowaną ateizacją dzieci i młodzieży w tworzonych szkołach TPD, likwidacją organiza-
cji kościelnych, nagonkami prasowymi i działaniami represyjnymi wobec księży i świeckich123. 

119 AIPN Ka 0055/1550, t. 2, Notatka ze spotkania z TW „Adiunkt” w dniu 20 VII br., k. 11.
120 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościel-
nych w Piekarach Śl. w dniu 29 V 1977 /sprawa obiektowa krypt. „Piekary 77”/, 13 V 1977, cz. III, k. 2.
121 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/18, Doniesienie agenturalne nr [brak numeru – przyp. KB]/57/ spisane ze słów 
informatora, 5 VI 1957, b.p. Szerzej o inf. „Jabłonka” zob. A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowi-
ckiej…, s. 80, przypis119.
122 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Wyciąg z notatki TW „Jesion” z dnia 21 VIII 1978, cz. IV, k. 130.
123 Zob. szerzej A. Grajewski, Wygnanie…, passim; Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego…, s. 28–46, 117–253.
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Otwarta walka z religią i Kościołem wystawiała na trudną próbę duchowieństwo i świeckich 
katolików diecezji katowickiej.

W kręgu zainteresowania władz i działania aparatu bezpieczeństwa znalazły się również pie-
karskie pielgrzymki stanowe. Stanowiły one realną przeszkodę dla komunistów w prowadzonej 
przez nich walce „o rząd dusz”. Obdarzeni zaufaniem i autorytetem moralno-społecznym śląscy 
biskupi wyjaśniali tysiącom wiernych na piekarskiej kalwarii istotę nabrzmiałych problemów 
w stosunkach pomiędzy państwem a Kościołem. Odcięci od środków masowego przekazu, poza 
kościelną amboną właśnie tutaj uświadamiali zgromadzonym ich prawa, wskazywali metody po-
stępowania i domagania się poszanowania wolności religijnej. Otwarta walka władz państwowych 
z Kościołem na Śląsku prowadziła do stopniowo postępującej radykalizacji postaw obydwu stron. 
Ich działanie było oparte na zasadzie sprzężenia zwrotnego: nasilające się ograniczanie swobód 
religijnych zmuszało biskupów do publicznego zabierania głosu w tej sprawie, co wywoływało 
ostre reakcje lokalnych władz, informowanych i wspieranych przez organa bezpieczeństwa. 

Dominacja represyjnych metod działania wobec Kościoła była widoczna także w przedsię-
wzięciach wobec organizatorów piekarskich zgromadzeń. Oficjalnie miały one doprowadzić do 
wyeliminowania sytuacji uznanych przez aparat bezpieczeństwa za zagrożenia, w rzeczywistości 
chodziło o maksymalne ograniczenie masowego i publicznego charakteru tej formy duszpaster-
stwa. 

W latach 1947–1952 momentem szczególnie dramatycznym w historii pielgrzymek stano-
wych okazał się rok 1949. Zgodnie z odgórnymi wytycznymi MBP katowicki WUBP zmierzał 
wówczas do „odizolowania kleru od społeczeństwa” oraz „zmniejszenia dostępu do mas”. W jego 
rozumieniu służyć temu miała fala utrudnień, jaka spotkała organizatorów i uczestników mę-
skiej pielgrzymki 22 maja 1949 r. Lokalny aparat bezpieczeństwa możliwości izolacji upatrywał 
w utrudnieniach komunikacyjnych: zniesieniu zniżek kolejowych, zakazie udostępniania zakła-
dowego transportu do przewozu pielgrzymów, a także w ograniczeniu państwowych środków 
komunikacji w dniu uroczystości124. Ponieważ wiele parafii opłaciło specjalne kursy do Piekar 
Śląskich i nie zostało uprzedzonych o planowanych zmianach, komunikacyjny paraliż zaskoczył 
organizatorów125. Utrudnienia wystąpiły również w samym sanktuarium piekarskim. W nocy 
z 21 na 22 maja nieznani sprawcy zniszczyli kabel elektryczny. W dniu pielgrzymki, która zgro-
madziła tysiące pielgrzymów, wstrzymano dopływ wody i wydano zakaz handlu w Piekarach 
Śląskich, a w czasie uroczystości wyłączono prąd. Przezorni organizatorzy wcześniej przygotowali 
agregat, który umożliwił działanie głośników126. 

Po raz kolejny na masową skalę metodę kompleksowych utrudnień komunikacyjnych w dro-
dze do Piekar zastosowano 28 maja 1967 r., co było poniekąd odpowiedzią na zbyt wysoką 
frekwencję w czasie obchodów milenijnych, a także specyficznym odwetem za brak zrozumie-
nia przez bp. Bednorza dla sugestii płk. Ziętka o ograniczenie liczby uczestników piekarskich 

124 AIPN, MBP, 315, Raport miesięczny za okres od dnia 1 V do dnia 31 V 1949, k. 175.
125 AAKat., AL, 1713, Pielgrzymka katolickich mężów do Piekar Śl. dnia 22 V 1949, k. 339–340. Zob. A. Grajewski, 
Wygnanie…, s. 67. Również na Jasnej Górze wyłączano prąd w czasie kazań, nawet kilka razy w ciągu dnia i oo. paulini, 
podobnie jak w Piekarach, korzystali z prywatnego agregatu, J. Zbudniewek, Jasna Góra w latach 1945–1956…, s. 156.
126 Biuletyny dzienne Ministerstwa …, s. 266–267, Relacja Ludwika Wanota w zbiorach autorki; Wspomnienia o pielgrzymce 
męskiej piekarzanina L. Wanota…, s. 4–5.
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zgromadzeń127. Generalnie te jawne formy szykan uderzały w grupę księży i osób świeckich 
odpowiedzialnych za stronę organizacyjną; ograniczały ich możliwości sprawnego działania 
i podważały umiejętności organizacyjne. Poza tym w sposób naturalny eliminowały osoby starsze 
i mniej odporne fizycznie, a także zniechęcały do udziału w kolejnych uroczystościach tych, którzy 
stronili od utrudnień i konfrontacji z państwowymi służbami porządkowymi.

5.4.1. Przesłuchania i zarzuty 

Dobra organizacja i sprawny przebieg uroczystości stanowych były w dużym stopniu zasługą 
duchowieństwa i świeckich z piekarskiej parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartło-
mieja. Dlatego funkcjonariusze policji politycznej stosowali wobec nich jawne metody zastrasza-
nia, co miało skutecznie osłabić ich zaangażowanie w organizację pielgrzymek. 

Przykład takich działań został opisany w notatce anonimowego autora (prawdopodobnie ks. 
proboszcza Godźka) odnalezionej w czasie kwerendy przeprowadzonej przez autorkę w archiwum 
piekarskiej parafii maryjnej. Jak odnotował jej autor, w związku z męską pielgrzymką organi-
zowaną 22 maja 1949 r., proboszcz i księża tej parafii byli przez kilka godzin przesłuchiwani 
przez prokuratora w Tarnowskich Górach. Wiadomość ta wywołała poruszenie wśród parafian 
i zburzyła plany związane z przygotowaniami do uroczystości I Komunii św.128 Dodatkowe 
informacje na ten temat odnajdujemy w doniesieniu agenta „Maxymowicza”, który wysłuchał 
relacji pochodzącego z Piekar Śląskich ks. Hilarego Gwoździa, kanclerza kurii129. Katowicki 
kurialista poinformował go, że po uroczystościach aresztowano członków rady parafialnej pie-
karskiej parafii, chociaż „to nie owa rada organizowała tę uroczystość, a episkopat diecezjalny 
za zgodą ks. prymasa”130. Ludwik Wanot, uczestnik tamtych wydarzeń, zwrócił uwagę, że po 
pielgrzymce przesłuchano również osoby, które uruchomiły uszkodzoną aparaturę nagłaśnia-
jącą. Z przebiegu przesłuchania Ludwik Wanot wywnioskował, że starano się wówczas ustalić 
właściciela wojskowego agregatu prądotwórczego, dzięki któremu funkcjonowało nagłośnienie 
i możliwe było wysłuchanie kazania bp. Adamskiego131. 

Nie ulega wątpliwości, że zakrojona na tak szeroką skalę akcja przesłuchań różnych osób 
spotęgowała atmosferę zastraszenia nie tylko w wąskim środowisku probostwa, ale wśród wielu 
mieszkańców Piekar Śląskich. Opisana powyżej sytuacja nie pozostawiała organizatorom złudzeń 

127 AAKat., ARz, 646, Sprawozdanie z rozmowy między pułkownikiem Ziętkiem, przewodniczącym PWRN w Katowicach 
a bp. Herbertem Bednorzem odbytej w środę dnia 24 V 1967, 26 V 1967, k. 353–354.
128 APP, AKiK, XX, Dotyczy wezwań do urzędów, b.d., b.p. 
129 Gwóźdź Hilary (1903–1984), kanclerz kurii biskupiej od 1937, zastępca wikariusza generalnego od 1945, członek Die-
cezjalnej Rady Administracyjnej od 1946, a od 1947 – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Katowicach. Zwolniony 
z urzędu kanclerza w 1951, z zachowaniem nadzoru nad nieruchomościami diecezjalnymi w Katowicach i w Kokoszycach. 
Równocześnie dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego przy Księgarni św. Jacka i przy Ars Catholica oraz członek Rady 
Nadzorczej, a następnie członek Zarządu tych instytucji. Administrator parafii św. Barbary w Strumieniu od 1953. Powrót 
do Katowic i do poprzednich urzędów w 1957. W latach 1960–1970 wizytator parafii dziekańskich. Gwóźdź Hilary [w:] 
Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji…, s. 115.
130 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, Doniesienie „Maxymowicza” z 25 V 1949, k. 21–22, Informacja ta nie została 
odnotowana w zachowanej dokumentacji parafii, ani w dokumentacji archiwum archidiecezjalnego. Ojciec ks. Hilarego 
Gwoździa – Teodor Gwóźdź był członkiem rady parafialnej w piekarskiej parafii, co znajduje potwierdzenie w jej proto-
kółach z 1948. 
131 Relacja Ludwika Wanota w zbiorach autorki; Wspomnienia o pielgrzymce męskiej piekarzanina L. Wanota…, s. 4–5.
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co do intencji władz partyjno-państwowych. W następnych latach odpowiedzią ze strony koś-
cielnej na „ingerencje nieznanych sprawców” było wprowadzenie w sanktuarium dodatkowych 
zabezpieczeń: nocnych straży na terenie kalwarii, sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie 
nagłośnienia w razie wyłączenia prądu czy zamontowanie specjalnego zbiornika z wodą na 
probostwie132. 

Metodę zastraszania organizatorów pielgrzymek nie ograniczano do parafii piekarskiej. 
W tym samym czasie doświadczył jej również bp Bieniek i jego otoczenie w kurii katowickiej. 
Bezpośrednią przyczyną zainteresowania się osobą biskupa sufragana były wygłaszane przez 
niego kazania. Sekcja V Wydziału V krytycznie oceniła jego wystąpienie w czasie pielgrzymki 
w 1948 r., w którym biskup „ubolewał nad losem robotników”, ponieważ musieli oni pracować 
w niedzielę i nie mogli uczestniczyć w pielgrzymce133. Znacznie ostrzejszą reakcję wywołało 
kazanie bp. Bieńka wygłoszone 15 sierpnia 1948 r. w czasie popołudniowej nauki stanowej. 
Kaznodzieja przeciwstawił się licznym przejawom ateizacji życia w Polsce: w szkołach i w czasie 
kolonijnych wyjazdów wakacyjnych, pracy w niedzielę, usuwania praw Bożych z życia społeczeń-
stwa. Uświadamiał rodzicom zebranym na kalwaryjskim wzgórzu ich prawa do decydowania 
o wychowaniu dzieci. Władze państwowe zdecydowanie zareagowały na wystąpienie biskupa, 
zarzucając mu „wzniecanie niepokojów społecznych”. Napiętą sytuację na linii państwo-Kościół 
oraz ostrą reakcję władz wyciszyła dopiero korespondencja kurii134. 

W czasie sierpniowych uroczystości w 1950 r. bp Bieniek ponownie naraził się władzom. 
Wydział ds. Wyznań uznał, że bp sufragan „religijne nabożeństwo przemienił w wiec”. Podczas 
popołudniowej nauki stanowej hierarcha apelował przede wszystkim o obronę nauki religii 
w szkołach. WUBP uznał, że kazanie „nacechowane było wrogością i nienawiścią do Polski Lu-
dowej” i nadał dalszy bieg tej sprawie. Prokurator przesłuchał jedenastu świadków, a także kato-
wickiego sufragana135. W czasie wielogodzinnego przesłuchania prowadzonego przez prokuratora 
Boreckiego w obecności funkcjonariusza MBP 5 września 1950 r. biskupowi postawiono zarzut 
wykorzystywania ambony do celów politycznych. Tym razem do zakończenia sprawy prawdo-
podobnie przyczyniła się postawa bp. Bieńka, który wyraził gotowość poniesienia konsekwencji 
z pobytem w więzieniu włącznie136. Jednak zaangażowanie prokuratury w sprawę bp. Bieńka 
było mocnym uderzeniem w kurię katowicką starającą się złagodzić napięte stosunki z władzami. 
O nastrojach panujących w kurii Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wiedział od 
agenta „Maksymowicza”, który rozmawiał na ten temat z kanclerzem kurii ks. Gwoździem.

Sytuacja diecezji katowickiej w 1952 r. stawała się coraz trudniejsza, a negatywne opinie 
były formułowane na najwyższych szczeblach władzy. Minister Antoni Bida, dyrektor UdsW 
od 1950 r., w czasie spotkania z bp. Bieńkiem 28 marca 1952 r. wysunął zarzut politycznej 
działalności Kościoła. 

132 Nieufność wobec władz spowodowała, że po pielgrzymce sierpniowej w 1979 bp Herbert Bednorz ponownie polecił ks. 
Władysławowi Studentowi uniezależnić się od energii elektrycznej dostarczanej przez elektrownię i posiadać agregat prą-
dotwórczy. APP, Pielgrzymki kobiet, Pismo bp. Herberta Bednorza do dziekana Władysława Studenta, 22 VIII 1979, b.p. 
133 Bp Juliusz Bieniek. Senior diecezji katowickiej…, s. 67. 
134 AAKat., AL., 1713, Z przemówienia wygłoszonego na godzinie stanowej ojców i matek w Piekarach Śl. w dniu 
15 sierpnia 1948, k. 327–329; A. Grajewski, Wygnanie…, s. 49.
135 AIPN, MBP, 317, Sprawozdanie miesięczne z pracy aparatu WUBP w Katowicach za okres od 1–31 VIII 1950, k. 115.
136 Bp Juliusz Bieniek. Senior diecezji katowickiej…, s. 51, 75–76, 80.
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… Kościół, zwłaszcza na Śląsku, jest w swoim postępowaniu do władz nieustępliwy, omija 
władze, nie współpracuje z nimi przez ogłaszanie różnych komunikatów itd. Na nabożeństwa 
zaś kościelne – stwierdził dalej p. Minister – uczęszczają elementy niezadowolone z obecnej rze-
czywistości, które w ten sposób pragną zadokumentować swoje odmienne zapatrywania poli-
tyczne – i tym samym przekształca Kościół swoją działalność religijną na działalność polityczną. 

W odpowiedzi bp Bieniek wyjaśniał, że nieustępliwość dotyczy „naruszania prawa, prawdy 
i sprawiedliwości”. Podkreślił, że Kościół na Śląsku współpracuje w tych wszystkich sprawach, 
które są zgodne z prawem Bożym i pożyteczne dla ojczyzny137. 

Bezkompromisowa postawa bp. Bieńka nie zjednywała mu sympatii po stronie partyjno-
-państwowej. Czesław Stankiewicz, kierownik sekcji V Wydziału V WUBP w Katowicach 
zaliczył bp. Bieńka do „najbardziej zdecydowanych wrogów” ówczesnej rzeczywistości138. W po-
dobnym duchu biskupa sufragana oceniał Edmund Łata, kierownik katowickiego Wydziału ds. 
Wyznań. Wpływ na taką opinię miały także opisane powyżej epizody piekarskie, co zostało 
ujęte w następującym sformułowaniu: „w jego działalności do 1952 r. notowano często wyraźne 
antypaństwowe wystąpienia, inspirowanie awantur i nawoływanie do nieposłuszeństwa”. 

Władze komunistyczne bardzo często przeciwko księżom wysuwały zarzut „wrogich” czy 
„antypaństwowych postaw”. Doświadczył tego również proboszcz Godziek, kiedy podjęto pró-
bę uwikłania go w działania o charakterze politycznym. W dniu męskiej pielgrzymki 18 maja 
1952 r. w godzinach porannych na terenie sanktuarium zauważono napis „Precz z komunizmem”. 
Z polecenia piekarskiego proboszcza kościelny zamazał antypaństwowe hasło. Sprawa jednak, ku 
zaskoczeniu proboszcza, znalazła swój dalszy ciąg – prokurator wojewódzki postawił mu zarzut 
niezgłoszenia powyższego zajścia władzom. Trudno nie postawić pytania o to, kto zawiadomił 
prokuraturę o całym zdarzeniu, kto mógł o nim wiedzieć. Ks. Godziek podążał prawdopodob-
nie tym samym tokiem rozumowania i swoje podejrzenia wyartykułował wobec prokuratora 
w słowach „Lud przekonany jest o prowokacji”. Stanowiły one na tyle mocny kontrargument na 
postawiony mu zarzut, że w efekcie zaniechano dalszych działań prokuratorskich w tej sprawie139.

Z zarzutami o wrogiej postawie politycznej musiał się zmierzyć trzydzieści lat później ks. Piotr 
Płonka, wikary parafii INMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Wydział do spraw Wyznań 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 23 września 1986 r. wydał negatywną decyzję w spra-
wie propozycji mianowania go na stanowisko proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego 
w Piekarach Śląskich, czyli tzw. kościoła kalwaryjskiego. Kiedy kuria katowicka odwołała się 
od tej decyzji do UdsW, ten utrzymał ją w mocy. Wśród zarzutów, jakie stawiano wikariuszowi, 
był fakt organizowania spotkań okolicznościowych z udziałem przedstawicieli zdelegalizowanej 
NSZZ „Solidarność”, a także udzielenie pomocy 15 września 1985 r. dwóm mężczyznom kolpor-
tującym ulotki w czasie uroczystości rekoronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej140. Charakter 

137 AAKat., ARz, 653, Pismo bp. Juliusza Bieńka do prymasa Stefana Wyszyńskiego z 1 IV 1952 w załączeniu z „Notat-
kami do akt” w sprawie konferencji z p. ministrem Antonim Bidą z dnia 28 III 1952, b.p.
138 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/111, t. 1, Charakterystyka. Dotyczy: biskupa sufragana ks. Bieńka Juliusza, 16 VIII 
1949, k. 126–127.
139 AAKat., ARz, 653, Uwagi referenta dotyczące prośby o rozmowę proboszcza Antoniego Godźka w sprawie antyde-
mokratycznych napisów, 19 VI 1952, k. 106.
140 AP Kat., UW Kat., WdsW, 332, Notatka w sprawie działalności księdza Piotra Płonki wikariusza parafii NMP w Pie-
karach Śl., 8 X 1986, k. 10; Decyzja UdsW w sprawie utrzymania w mocy decyzji WdsW, 27 X 1986, k. 1.
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powyższych zarzutów wskazuje jednoznacznie na aparat bezpieczeństwa jako na autora informacji 
przekazanych WdsW.

5.4.2. Próby przymuszania do współpracy

Obok zastraszania za skuteczną metodę osłabienia operatywności organizatorów pielgrzymek 
funkcjonariusze policji politycznej uznawali pozyskanie takich osób do współpracy. Nie zawsze 
jednak wytypowane do pozyskania osoby godziły się na propozycje składane im przez UB/SB. 
Omówione poniżej okoliczności werbunku można uznać za przykłady szykan, ponieważ mimo 
wyraźnego oporu księża byli nękani i starano się ich różnymi sposobami przymusić do podjęcia 
współpracy. 

Dla jednostki UB w powiecie tarnogórskim spośród placówek parafialnych najważniejszą była 
piekarska parafia maryjna. Uwaga funkcjonariuszy wielokrotnie była skoncentrowana na osobie 
proboszcza Antoniego Godźka. Jak sam wspominał, szczególnie trudny czas nastąpił dla niego 
po wysiedleniu biskupów z diecezji w 1952 r. 

… byłem przez jeden miesiąc codziennie, jako zausznik x.x. Biskupów brany w godzinach od 
18-tej do 1-szej w nocy na przesłuchy do komisariatu Milicji w Piekarach Śl. albo Tarnowskich 
Górach, a potem do czasu „Gomułki” – 1956 ustawicznie nachodzony i nękany podatkami 
i różnego rodzaju szykanami141. 

Piekarski proboszcz wspominając powyższe zdarzenia z pewnością myślał również o kontak-
tach z funkcjonariuszami Referatu V PUBP w Tarnowskich Górach, którzy realizowali wówczas 
plan zwerbowania go do współpracy. Antoni Godziek znalazł się w grupie duchownych objętych 
akcją werbunkową na tzw. słowo kapłańskie. W charakterystyce przed werbunkiem starszy refe-
rent Józef Płatkowski zwrócił uwagę, że do tej pory „wrogo z ambony nie występował”, stosunek 
jego do ustroju Polski Ludowej jest bierny”, ale „był wiernie oddany biskupowi Adamskiemu”. 
Postrzegany był przez UB jako dobry materiał na informatora o „wrogiej działalności kleru 
i aktywu kościelnego na terenie Piekar Śląskich, gdzie to jest największe skupisko tego elemen-
tu i mogą oni prowadzić na szeroką skalę wrogą robotę polityczną”. Miał być tym cenniejszym 
pozyskaniem, ponieważ na terenie Piekar UB nie posiadało wówczas tzw. głębokiej agentury. 
Planowano wykorzystać także prob. Godźka do przekazywania informacji z pielgrzymek142. 
12 grudnia 1952 r., za zgodą szefa WUBP w Katowicach, rozmowę werbunkową z piekarskim 
proboszczem przeprowadzili szef PUBP Bonifacy Pendziński i starszy referent Józef Płatkowski. 
Uzyskali wówczas dokument „lojalności” z podpisem ks. Godźka o następującej treści: 

Obiecuję lojalnie spełniać obowiązki wobec władz państwowych zgodnie z przykazaniami 
Bożymi, prawami Kościoła i sumieniem kapłańskim. Rozmowę naszą zachowam w tajemnicy. 
Antoni Godziek143. 

141 APP, AKiK, VIII 02, Sprawozdanie duszpasterskie za lata 1947–1973, k. 372. 
142 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00144/2219 mf, Raport o uzyskanie sankcji na zawerbowanie w charakterze informa-
tora, k. 3–4.
143 Ibidem, Zobowiązanie do współpracy, 12 XII 1952, k. 6.
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Funkcjonariusze UB nadali ks. Godźkowi pseudonim „Twardy”. Z zachowanych raportów 
z późniejszych spotkań wynika, że funkcjonariusze napotykali na kategoryczną odmowę współ-
pracy ze strony piekarskiego proboszcza. Podpisanie dokumentu traktował on jedynie jako 
zobowiązanie do „lojalności wobec władzy i niesprzeciwiania się wydanym zarządzeniom”. Jego 
stanowczość sprawiła, że 11 sierpnia 1955 r. kierownik Sekcji III PUdsBP w Tarnowskich Górach 
por. Marian Kubiczek przekazał teczkę personalną informatora ps. „Twardy” naczelnikowi Wy-
działu VI WUdsBP, a teczkę pracy przesłał do archiwum144. Nie oznaczało to jednak zaniechania 
zainteresowania dziekanem piekarskiego dekanatu i kustoszem sanktuarium. W 1959 r. Referat 
ds. Bezpieczeństwa przy KP MO w Tarnowskich Górach zarejestrował sprawę ewidencyjno-ob-
serwacyjną dotyczącą ks. Godźka. Jako powód podano jego wystąpienia publiczne oraz informa-
cję agenturalną o rzekomym zainteresowaniu z jego strony „zagadnieniami zakładów pracy”145.

Przedstawiony powyżej mechanizm nacisku na podjęcie współpracy dotknął także ks. Gwoź-
dzia, który jako kanclerz kurii mógł stać się ważnym informatorem także w sprawach pielgrzy-
mek stanowych. Podobnie jak piekarski proboszcz, ks. Gwóźdź był wielokrotnie przesłuchiwany 
zarówno w roku 1951, jak i w roku 1952. Intencją katowickich funkcjonariuszy UB było pozy-
skanie go do współpracy, a stawiany przez niego opór starano się złamać strasząc go możliwością 
wykorzystania „posiadanych na niego materiałów” i osadzenia w więzieniu. Zakończone niepowo-
dzeniem zabiegi werbunkowe przełożyły się na założenie na ks. Gwoździa sprawy agenturalnego 
sprawdzenia o kryptonimie „Kanclerz”146.

Metodę nękania i wymuszania współpracy policja polityczna stosowała również w latach 
późniejszych. W kwietniu 1975 r. w Wydziale IV KW MO w Krakowie nakłoniono do współ-
pracy piekarskiego księdza, któremu nadano ps. „Kwiatkowski’ i zarejestrowano pod nr. 30524. 
Podpisał on zobowiązanie do współpracy z powodu przedstawionych mu materiałów kompromi-
tujących, ale później niezmiennie twierdził, że został do tego zmuszony i działał „pod wpływem 
presji i zastraszenia”. W 1976 r. został przekazany do Wydziału IV KW MO w Katowicach. Jak 
wynika z nielicznych zachowanych materiałów, unikał on spotkań z funkcjonariuszami SB lub 
przekazywał informacje ogólnikowe. W październiku 1977 r. kategorycznie odmówił współpracy 
i już wówczas kpt. Jan Folęga, przy poparciu kpt. Stefana Piotrowskiego, kierownika Grupy 
Bytom Wydziału IV, postulował zaniechanie dalszej współpracy a podtrzymanie jedynie luźnego 
kontaktu. W następnych latach w czasie nieoczekiwanych wizyt SB kapłan podtrzymywał swoje 
stanowisko, co spowodowało, że mjr Henryk Wróbel z MUSW w Piekarach Śląskich w marcu 
1984 r. zrezygnował z przejęcia go do swojej sieci agenturalnej. Niepowodzeniem zakończyło 
się czasowe zawieszenie współpracy i próby zdobycia nowych materiałów obciążających księdza. 
20 sierpnia 1988 r. SB RUSW w Tarnowskich Górach sprawę zakończyła i dokumentację złożono 
w archiwum Wydziału „C”147. 

Powyższe przykłady dotyczą osób, które były bezpośrednio zaangażowane w organizację zjaz-
dów stanowych i mogły stać się ważnymi źródłami informacji na ten temat. Według zachowanej 

144 Ibidem, Postanowienie o rozwiązaniu współpracy, 11 VIII 1955, k. 10.
145 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie z pracy Referatu ds. Bezpieczeństwa przy KP MO w Tarnowskich 
Górach za okres 1 VII – 30 IX 1959 do zastępcy komendanta ds. bezpieczeństwa KW MO w Katowicach, b.p. 
146 A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowickiej…, s. 69.
147 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00171/247, Teczka TW „Kwiatkowski”, passim.
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dokumentacji rejestracja jako inf. / tajnych współpracowników („Twardy”, „Kwiatkowski”), 
a w związku z tym nachodzenie przez funkcjonariuszy, nie skłoniło ich do poddania się presji 
lecz zmierzało do uwolnienia się spod nacisków UB/SB.

Punktem kulminacyjnym jawnej walki z Kościołem katolickim na Śląsku w czasach stali-
nowskich były wydarzenia z jesieni 1952 r. Katowickie władze partyjno-państwowe posunęły 
się wówczas do izolacji biskupów Kościoła katowickiego od wiernych. Bezpośrednią przyczyną 
decyzji władz stała się przeprowadzona przez kurię 1–2 listopada 1952 r. akcja petycyjna w obro-
nie usuwania nauki religii w szkołach, którą zdążyły podpisać 72 tysiące wiernych diecezji kato-
wickiej. Najmłodszy z katowickich biskupów – Herbert Bednorz został aresztowany i osadzony 
na miesiąc w więzieniu. Przesłuchania i szykany nie skłoniły go do wskazania autorów listu do 
rodziców148. Na mocy dekretu Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym z 6 listopada 1952 r. za prowadzenie „działalności godzącej w interesy państwa 
polskiego” katowiccy biskupi musieli opuścić diecezję katowicką na pięć lat149. Ta decyzja władz 
w sposób bezpośredni wpłynęła na przerwanie tradycji stanowego pielgrzymowania. Próby jej 
kontynuowania nie miały szansy powodzenia głównie ze względu na charyzmę, jaką wnosili na 
kalwaryjskie wzgórze ich pierwsi organizatorzy. Nie posiadali jej nasadzeni przez władze państwo-
we rządcy, którzy poza tym spotkali się z brakiem akceptacji ze strony większości duchowieństwa 
i wiernych diecezji katowickiej. Udział w uroczystościach piekarskich lojalnych wobec władz 
państwowych wikariuszy kapitulnych był także poddawany kontroli przez aparat bezpieczeństwa, 
jednak w sprawozdaniach informowano o spokojnym przebiegu uroczystości, nie odnotowywano 
„żadnej wrogiej działalności”, a w czasie kazań „wrogich wystąpień”150.

5.4.3. Kary administracyjne

Do represyjnego ograniczania ruchu pielgrzymkowego władze państwowe wykorzystywały 
również organa orzekające w sprawach o wykroczenia: kolegia karno-administracyjne, a póź-
niej kolegia do spraw wykroczeń151. Instancje te wymierzały kary organizatorom pielgrzymek 
jako oficjalną konsekwencję nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Ważną 
rolę dowodową w takich sprawach spełniały materiały operacyjne zgromadzone przez organa 
bezpieczeństwa152. Jak wynika z notatki służbowej ppłk. Pikuły decyzje o skierowaniu spraw 

148 J. Drob, Wizja duszpasterska biskupa Herberta Bednorza [w:] Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa 
katowickiego…, s. 174. W latach 1980–1989 ks. Jan Drob był kapelanem bp. Herberta Bednorza.
149 A. Grajewski, Wygnanie…, s. 129; A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowickiej…, s. 70–71.
150 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 1954 zastępcy szefa PUBP w Tarnowskich 
Górach do szefa WUBP w Stalinogrodzie, 4 X 1954, b.p.; AIPN, MSW, Dep. IV, 0445/116, Informacja nr 9/185 z 16 
VIII 1955 dotycząca przebiegu święta katolickiego w dniach 14 i 15 VIII b. d., k. 323.
151 Kolegia karno-administracyjne powoływano przy prezydiach rad narodowych na podstawie ustawy z 15 XII 1951 
o orzecznictwie karno-administracyjnym, Dz. U. 1951 nr 66 poz. 454 (kolegia I stopnia przy prezydiach gminnych, miej-
skich, dzielnicowych i powiatowych radach narodowych, kolegia II stopnia przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych). 
Nowelizacja ustroju tego organu orzekającego – od tej pory kolegiów do spraw wykroczeń – nastąpiła na podstawie ustawy 
z dnia 20 V 1971 o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, Dz. U. 1971 nr 12 poz. 118. Za: M. Fajst, Udział czynnika 
społecznego w wymiarze sprawiedliwości PRL, „Studia iuridica” 1998, t. XXXV, s. 54–56.
152 Na przykład w maju 1968 Referaty ds. SB z ośmiu miast województwa katowickiego otrzymały zadanie rozpoznania 
nielegalnych pielgrzymek i fotograficznego udokumentowania ich wyjścia. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Plan 
operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1968, 24 V 1968, b.p.
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o przestępstwa czy wykroczenia księży KW PZPR rozpatrywał „na wniosek i przy udziale kie-
rownictwa Służby Bezpieczeństwa KW MO w Katowicach”153.

W powszechnym odczuciu społecznym władze państwowe na szeroką skalę stosowały kary 
wobec organizatorów pielgrzymek. Jednak analiza danych z lat 1957–1964 wskazuje, że liczba 
spraw pielgrzymkowych skierowanych do kolegiów w województwie katowickim była stosun-
kowo niska w porównaniu z wnioskami dotyczącymi innych rodzajów wykroczeń. Jak wynika 
z zestawień w okresie 1957–1964, obejmującym czas reaktywacji pielgrzymek i dwuletniego 
stosowania ustawy o zgromadzeniach z 1962 r., na ogólną liczbę 1295 wykroczeń około 330 
przypadków, a więc tylko jedna czwarta dotyczyła szeroko rozumianej kwestii zgromadzeń 
publicznych (procesji, pielgrzymek, innych zgromadzeń)154. W tej liczbie odsetek spraw piel-
grzymkowych był również niewysoki. Na przykład w okresie od stycznia do sierpnia 1958 r. 
w województwie katowickim do kolegiów orzekających skierowano 88 spraw dotyczących tzw. 
działalności dewocyjnej (budownictwo sakralne, zbiórki pieniężne, nielegalne zgromadzenia, 
wrogie wypowiedzi itd.). Wśród nich jedynie trzy sprawy dotyczyły nielegalnej pomocy w or-
ganizowaniu pielgrzymek, procesji i innych zgromadzeń, a cztery bezpośredniej organizacji 
nielegalnych pielgrzymek, procesji, wycieczek155.

Osobnym zagadnieniem jest kwestia zasadności wniosków o ukaranie organizatorów piel-
grzymek i wysokość wymierzonych kar. Pewien pogląd na ten temat daje analiza skierowanych 
i orzeczonych spraw w okresie od 1 stycznia 1960 r. do 30 czerwca 1964 r. W przypadku 
nielegalnych zgromadzeń na dziewięćdziesiąt wniosków karą grzywny ukarano jedynie 35 du-
chownych, a więc nieco ponad jedną trzecią z ogólnej liczby wskazanych156. Jako wyjaśnienie 
tej rozbieżności może posłużyć wypowiedź Władysława Hermana, kierownika Wydziału Admi-
nistracyjnego KW PZPR w Katowicach: 

Główną przeszkodą w uczynieniu z polityki represyjnej ostrego i skutecznego narzędzia, 
ograniczającego wybujałe temperamenty reakcyjnego kleru, jest niemożność udowodnienia 
księdzu winy. 

Natomiast nie ukrywał on również, że instancje karno-administracyjne znacznie lepiej ani-
żeli sądy realizowały represyjną politykę aparatu władzy, ponieważ działały „sprawniej, szybciej 
i skuteczniej”. Świadczyć miała o tym liczba rozpatrzonych spraw oraz fakt częstego orzekania 

153 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 2, Notatka służbowa dotycząca podjętych wniosków odnośnie przestępstw 
i wykroczeń popełnionych przez kler rzymskokatolicki, 25 VI 1964, k. 242.
154 Ibidem, Informacja dotycząca faktów łamania przez kler świecki i zakonny praworządności w latach 1957–1964, 19 
VI 1964, k. 250. Należały tutaj także nielegalne zbiórki pieniędzy (290), naruszanie przepisów porządku publicznego 
(360), nieprzestrzeganie prawa budowlanego (95), nieprzestrzeganie przepisów prawa finansowego (220). Jeżeli w latach 
1957–1961 obserwowano nasilenie nielegalnych pielgrzymek oraz procesji, wrogich wystąpień w kościołach i w czasie 
uroczystości letnich, to w latach 1961–1964 wykroczenia dotyczyły głównie prawa finansowego, ksiąg inwentarzowych 
czy punktów katechetycznych.
155 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/9, Notatka w sprawie działalności dewocyjnej na terenie woj. K[atowi]ce za okres 
od stycznia do sierpnia br. /włącznie/, 29 VIII 1958, b.p.
156 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 2, Zestawienie liczbowe kar orzeczonych wobec kleru świeckiego i za-
konnego w trybie karno-administracyjnym i postępowaniu przymusowym w woj. katowickim za okres od 1 I 1960 do 
30 VI 1964, b.d., k. 104.
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kar sięgających górnej granicy wymiaru157. Te wysunięte przez Władysława Hermana oceny 
potwierdza analizowana powyżej statystyka z lat 1960–1964. Jeśli bowiem ukarano wtedy tylko 
35 księży, to aż 2/3 spośród nich wymierzono wysoką karę, bo powyżej 1000 zł.158 

Wydaje się, że dla opinii publicznej zawyżona wysokość orzeczonych kar, a także przyczyna 
ich wymierzania, nierzadko całkowicie nieadekwatna do zarzucanego przewinienia czy wykro-
czenia, były dowodami represyjnej polityki władz państwowych. Przykładem takiego zdarzenia 
jest sprawa zgłoszona do naczelnika Wydziału III SB KW MO w Katowicach przez zastępcę 
komendanta SB KP MO w Cieszynie, Władysława Syjotę. Poinformował on swojego przeło-
żonego o złożeniu do kolegium orzekającego zawiadomienia o organizacji 7 czerwca 1959 r. 
przez ks. Woźnika159 sztafety 36 motocykli na uroczystości piekarskie. Zdaniem oskarżających 
motocykliści naruszyli przepisy drogowe w czasie jazdy do Piekar. Syjota poinformował także, 
że w przygotowanie wyjazdu zaangażował się miejscowy członek PZPR, kierownik Komisji 
Komunikacyjnej, posiadający uprawnienia biegłego w sprawach wypadków drogowych. O jego 
postępowaniu cieszyńskie SB powiadomiło KM PZPR160. Staranne przygotowanie do „motocy-
klowej pielgrzymki” nie mogło przeszkodzić władzy w ukaraniu wszystkich, którzy mieli odwagę 
zaangażować się w to nietypowe przedsięwzięcie.

Indywidualna, często subiektywna ocena postępowania organizatorów pielgrzymek prowadzi-
ła do znacznego rozdźwięku w interpretacji pojęcia „wykroczenie” przez różnych funkcjonariuszy 
resortu spraw wewnętrznych czy administracji. Aleksander Merker, wizytujący w 1962 r. WdsW 
w Katowicach, zwrócił uwagę na nadużycia w postępowaniu karno-administracyjnym lokalnych 
urzędników. Bezpośrednim powodem takiej opinii stało się ukaranie grzywną świętochłowickiego 
proboszcza za rozpoczęcie pielgrzymki z półtoragodzinnym opóźnieniem161. Równie kontro-
wersyjna z punktu widzenia strony kościelnej decyzja dotyczyła ks. proboszcza Maksymiliana 
Kowalczyka z Szarleja. W 1963 r. został on ukarany grzywną za zorganizowanie pielgrzymki 
bez zezwolenia, mimo że nie prowadził i nie uczestniczył w takiej pielgrzymce. Jego przypadek 
został opisany, a proboszcz wymieniony z nazwiska w Biuletynie MSW z 3 czerwca t. r.162

Rozbieżności w klasyfikacji pielgrzymkowych wykroczeń organizatorów, a także stosowanych 
wobec nich represji dostrzeżono na szczeblu Departamentu IV MSW. 13 sierpnia 1964 r., a więc 
na kilka dni przed uroczystością Wniebowzięcia NMP i powszechnego w Polsce pielgrzymowania 
do sanktuariów maryjnych, płk. Henryk Piętek, wicedyrektor Departamentu IV MSW, skiero-
wał pismo do wydziałów IV komend wojewódzkich milicji obywatelskiej. Zostały one odgórnie 
zobowiązane do „ujednolicenia i uzgodnienia stosowanych represji” wobec przekraczających 

157 Ibidem, Uwagi do zestawień liczbowych dotyczących kleru rzymskokatolickiego w woj. katowickim, 28 VII 1964, 
k. 93–94.
158 Ibidem, Zestawienie liczbowe kar orzeczonych wobec kleru świeckiego i zakonnego w trybie karno-administracyjnym 
i postępowaniu przymusowym w woj. katowickim za okres od 1 I 1960 do 30 VI 1964, b.d., k. 104. 
159 Prawdopodobnie chodziło o ks. Adama Woźnika (1927–1988), w latach 1958–1960 wikarego w pszczyńskiej parafii.
160 AIPN Ka, WUSW Katowice, 094/46, t. 1, Meldunek nr 13 do naczelnika Wydziału III SB Wojewódzkiej Komendy 
Milicji Obywatelskiej w Katowicach, 11 VI 1959, k. 337. 
161 AAN, UdsW, 127/44, Sprawozdanie Aleksandra Merkera z wyjazdu służbowego do Katowic od 17 do 19 III 1962, 
k. 31.
162 AIPN, MSW Dep. IV, 0445/122, Biuletyn Informacyjny nr 5 MSW Dep. IV, k. 75.
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obowiązujące przepisy prawne. Linia wspólnego działania dotyczyła porozumienia pomiędzy 
SB, władzą administracyjną i MO163. 

Wydział Śledczy współpracujący z Wydziałem IV w KW MO w Katowicach przekazał 
w 1964 r. do KKO 46 wniosków, z których jedynie osiem dotyczyło naruszenia przepisów 
o zgromadzeniach (procesje, pielgrzymki)164. Zdaniem Wydziału IV w tym okresie znacznie 
zmniejszyła się liczba nielegalnych procesji i pielgrzymek w stosunku do 1963 r. Naczelnik 
Wydziału II i wiceprokurator wojewódzki R. Broda w sprawozdaniu oceniającym uroczystości 
religijne związane z Milenium na podstawie relacji prokuratora powiatowego w Tarnowskich 
Górach stwierdził, że 22 maja uroczystości miały bardzo spokojny przebieg i nie wyciągano 
żadnych konsekwencji karno-administracyjnych w stwierdzonych sprawach165.

Sygnalizowany przez aparat bezpieczeństwa w połowie lat sześćdziesiątych spadek przypad-
ków łamania ustawy o zgromadzeniach nie oznaczał całkowitego wyeliminowania niesprawiedli-
wych decyzji administracji państwowej. Na przykład ks. Feliks Hanusek z siemianowickiej parafii 
stanął 5 czerwca 1967 r. przed Kolegium orzekającym w Siemianowicach Śl., które na podstawie 
zeznań dwóch świadków (milicjantów) wymierzyło mu najwyższą karę 4500 zł grzywny za zorga-
nizowanie i udział 28 maja 1967 r. w pielgrzymce do Piekar Śląskich, pomimo braku zezwolenia. 
Determinacja skłoniła ks. Hanuska do napisania listu do płk. Ziętka, ówczesnego przewodniczą-
cego PWRN w Katowicach. Dzięki jego interwencji zawieszono egzekucję wyroku166. 

Wymierzanie surowych kar nie zahamowało ruchu pielgrzymkowego, księża odwoływali 
się od decyzji kolegiów i często nadal, przy akceptacji i udziale wiernych, organizowali grupy 
pielgrzymkowe. „Niesubordynacja pielgrzymkowych organizatorów” stawiała aparat władzy 
w sytuacji patowej. Generalnie świadczyła o nieskuteczności represyjnych metod postępowania 
wobec tych form praktyk religijnych. Konsekwencją takiej sytuacji były niektóre decyzje aparatu 
bezpieczeństwa nie przystające do obowiązujących procedur postępowania. Kiedy w dziesięciu 
parafiach na terenie powiatu tarnogórskiego przygotowywano się do nielegalnych pielgrzymek 
do Piekar Śląskich na uroczystości stanowe organizowane 25 maja 1969 r., w tarnogórskim Re-
feracie ds. SB w uzgodnieniu z Wydziałem IV w Katowicach zapadła decyzja o niepodejmowaniu 
oficjalnego przeciwdziałania im167. 

Problem braku efektów karania księży stał się na tyle poważny, że zajął się nim Wydział Ad-
ministracyjny KW PZPR w Katowicach. Analizując przebieg piekarskiej pielgrzymki z 30 maja 
1971 r., postawiono m.in. pytanie o rozstrzygnięcie w przyszłości kwestii stosunku władz do 
problemu nielegalnych pielgrzymek. Autorzy wysunęli dwa rozwiązania: pierwsze – niektórym 
księżom wydawać zezwolenia, a pozostałych karać w razie organizowania nielegalnej pielgrzymki, 

163 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/100, Pismo wicedyrektora Departamentu IV MSW płk. Henryka Piętka do zastępcy 
komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB w Katowicach, 13 VIII 1964, b.p.
164 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Sprawozdanie z pracy Wydziału IV KW MO za rok 1964, 7 I 1965, k. 331.
165 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1, t. 3, cz. 1, Ocena wydarzeń wskazujących na naruszenie prawa w związku z uro-
czystościami obchodu 1000-lecia chrztu Polski organizowanymi przez episkopat Kościoła rzymskokatolickiego na terenie 
województwa katowickiego, k. 41–43.
166 Ks. Feliks Hanusek poinformował wiernych o odmowie zgody, nie brał też udziału w pielgrzymce, którą w szyku 
procesyjnym samorzutnie zorganizowali wierni. ARz, 589, Pismo ks. Hanuska do płk. Jerzego Ziętka, przewodniczącego 
PWRN w Katowicach, 29 VIII 1967, b.p. 
167 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/55, t. 8, Meldunek mjr. Zenona Drębkowskiego, 21 V 1969, b.p.
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drugie – pozostać przy dotychczasowej praktyce niewydawania zezwoleń i niekarania. Jak pod-
kreślali autorzy propozycji, to drugie rozwiązanie nie prowadziło do sytuacji konfliktowych168. 
Represyjna polityka państwa wobec ruchu pielgrzymkowego wyzwalała bowiem sprzeciw 
społeczny, szczególnie tych, którzy w tych pielgrzymkach uczestniczyli. Łamanie tak niespra-
wiedliwego prawa spotykało się z przyzwoleniem społecznym, a jego nieskuteczność osłabiała 
działanie administracji państwowej. Funkcjonariusze SB – Marian Chwedczuk oraz Andrzej 
Filipek – sformułowali w 1987 r. krytyczne wnioski dotyczące działań administracyjno-karnych 
wobec stanowych pielgrzymek piekarskich w latach osiemdziesiątych. Ich zdaniem przyczyną 
niezadowalającej skuteczności przeciwdziałania im była zbyt ugodowa polityka władz admini-
stracyjnych województwa w stosunku do organizatorów pielgrzymek naruszających obowiązujące 
przepisy. Jako przykład podali postawę wojewody katowickiego generała dywizji Romana Pasz-
kowskiego, który „wobec nacisków kurialistów corocznie wydawał zezwolenia na udostępnienie 
dodatkowych środków lokomocji dla pielgrzymów”. Zarzucali władzom administracyjnym 
i organom bezpieczeństwa „brak konsekwencji, a nawet daleko idącą pobłażliwość przy pocią-
ganiu do odpowiedzialności organizatorów pielgrzymki za przekroczenie przepisów dotyczących 
zgromadzeń publicznych, jak i faktów negatywnych i wrogich wystąpień”169.

Aparat partyjno-państwowy nie zrezygnował z szykan i represji, korzystał jednak z tych mniej 
oficjalnych metod, niejednokrotnie znacznie bardziej dotkliwych. Księża, którzy nie respektowali 
obowiązujących przepisów czy po prostu nie rezygnowali z pielgrzymowania do Piekar, byli 
zaliczani do grupy „wrogiego kleru”, co generowało brak przychylności władz na innych płasz-
czyznach działalności duchowieństwa i było równoznaczne z innymi formami szykan. Należało 
do nich negatywne załatwianie wszelkich spraw zależnych od władz, np. odmowa wydania pasz-
portu, brak zgody budowlanej, brak zgody na inne formy zgromadzeń religijnych (np. procesję 
Bożego Ciała), kontrole i utrudnienia w administrowaniu parafią czy sprzeciw wobec awansu 
w hierarchii kościelnej itd.170 Wspomniany wcześniej ks. Feliks Hanusek uniknął konieczności 
uiszczenia wysokiej grzywny, ale Edmund Łata, kierownik WdsW zapowiedział, że będzie miał 
trudności, gdy będzie się ubiegał o probostwo171.

5.5. Manipulacyjne metody oddziaływania na organizatorów 

Doskonalenie metod pracy operacyjnej, a tym samym zwalczania Kościoła rzymskokatolickiego 
polegało na rzadszym stosowaniu jawnych metod represyjnych i coraz powszechniejszym stosowa-
niu metod profilaktycznych. Realizacja długofalowych i często skomplikowanych metod manipu-
lacyjnych, takich jak: dezintegracja, dezinformacja, kombinacja czy gra operacyjna, była możliwa 

168 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Notatka w sprawie przebiegu uroczystości w Piekarach Śl. w dniu 29–30 V 
1971, 15 VI 1971, k. 199.
169 AIPN, WSO MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 001708/3040, M. Chwedczuk, A. Filipek, Zagrożenia związane 
z funkcjonowaniem sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich…, k. 87.
170 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/1/, t. 3, cz. 2, Tezy do rozmów w sprawie polityki wobec kleru, b.d., k. 182–183.
171 AAKat., ARz, 589, Pismo ks. Feliksa Hanuska do płk. Jerzego Ziętka, przewodniczącego PWRN w Katowicach, 
29 VIII 1967, b.p. 
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dzięki coraz lepszemu przygotowaniu zawodowemu funkcjonariuszy policji politycznej. Wynikała 
także z konieczności kamuflowania działań, których celem było jak najwcześniejsze przeciwdziała-
nie planom Kościoła, a także coraz mocniej zaznaczającej swoje istnienie opozycji demokratycznej.

5.5.1. Organizatorzy i destruktorzy

Konfrontacja, jaka towarzyszyła walce o stanowe duszpasterstwo do Piekar Śląskich, inspiro-
wała obydwie strony do prowadzenia swoistej gry, która miała zwiększyć szanse sukcesu każdej 
z nich. Polegała ona na wzajemnym zdobywaniu informacji na temat reakcji i ocen działania 
przeciwnika. Niewspółmiernie większe możliwości posiadał aparat bezpieczeństwa, chociaż strona 
kościelna nie rezygnowała z okazji do zdobywania takich informacji. Kuria katowicka zdawała 
sobie sprawę z wagi, jaką do pielgrzymek piekarskich przywiązywał aparat partyjno-państwowy. 
Posiadała również wycinkową wiedzę na temat obecności jego przedstawicieli w czasie uroczysto-
ści stanowych w samych Piekarach. Ten aspekt kontrinwigilacji kościelnej ujawnił nieopatrznie 
agentowi „Maxymowiczowi” ks. Gwóźdź po pielgrzymce mężczyzn w 1949 r. 

Nie był pan przypadkowo w niedzielę w Piekarach? – szkoda! […] Do Piekar zjechali rów-
nież Kierownicy Bezpieczeństwa Wojew[ódzkiego], Komitetu Partyjnego, Województwa 
z Wojewodą… […] widzi pan, jaki paradoks, oni nas pilnowali, a my baliśmy się, żeby się 
im co nie stało… 

Traktowanie agenta „Maxymowicza” jako człowieka godnego zaufania skłoniło ks. Gwoździa 
także do prośby o informacje z rozmów prowadzonych na temat piekarskiej pielgrzymki w czasie 
narady przedstawicieli WUBP, partii i urzędu wojewódzkiego. W związku z burzliwym przebiegiem 
uroczystości władzom kościelnym zależało na wcześniejszym poznaniu zamierzeń władz partyjno-
-państwowych, zwłaszcza planów ewentualnych represji, co ks. Gwóźdź wyjaśniał następująco:

… chodzi o to, jak tam był ujęty ten przebieg i czy nie postawiono jakich specjalnych represji 
w stosunku do kurii lub kogoś z kleru lub instytucji kurialnej?172 

Nie udało się ustalić, jak kierujący „Maxymowiczem” WUBP ustosunkował się do tej kon-
kretnej prośby, natomiast rok później, kiedy ks. Gwóźdź skierował kolejną prośbę do „Maxy-
mowicza” związaną z prokuratorskim przesłuchaniem bp. Bieńka, agent w raporcie dla WUBP 
sugerował „dać jakiś materiał, aby go [ks. Gwoździa – przyp. K.B.] więcej upewnić co do moich 
możliwości”173. W bliżej niewyjaśnionych okolicznościach kuria katowicka znalazła się w posia-
daniu sprawozdania z przebiegu majowych uroczystości piekarskich w 1949 r. Ten szczegółowy 
dokument opracowany przez KP PZPR w Tarnowskich Górach pozwolił stronie kościelnej 
zorientować się w tym, jakie aspekty pielgrzymek interesują aparat władzy. Już wówczas odno-
towywano numery rejestracyjne samochodów, liczono pielgrzymów i duchowieństwo, emblematy 
religijne, analizowano treść kazań i organizację uroczystości174.

172 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, Doniesienie z dnia 25 V 1949 dotyczące kurii diecezjalnej w Katowicach, 
k. 21–22.
173 Ibidem, Raport z dnia 6 IX 1950 dotyczący kontaktu z ks. Hilarym Gwoździem, k. 87–88.
174 AAKat., ARz, 1658, Sprawozdanie o przebiegu zjazdu mężczyzn katolickich w Piekarach Śl. w dniu 22 V 1949, 24 
V 1949, k. 51.
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Znacznie częściej strona kościelna polegała na informacjach dostarczanych przez zaufane osoby 
świeckie i duchownych mających kontakt z władzami. Zdarzały się jednak sytuacje, że te poufne 
zadania były powierzane osobom współpracującym z aparatem bezpieczeństwa, co stwarzało 
policji politycznej dogodną sytuację do przeprowadzenia manipulacji. Znamiennym tego przy-
kładem mogą być wydarzenia po odbytej 25 maja 1969 r. pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców. 
Bp Bednorz polecił wówczas ks. Czesławowi Dominowi oraz TW „Nowakowi” dowiedzieć się, 
jak władze oceniają majowe uroczystości piekarskie. Zgodnie z instrukcjami kpt. Jerzego Dudka, 
inspektora Grupy I Wydziału IV, tajny współpracownik „Nowak” poinformował biskupa, że 
władze oceniają pozytywnie wystąpienie abp. Bolesława Kominka i redaktora Juliusza Grządzie-
la z USA. Aby utwierdzić biskupa w tej pozytywnej ocenie uroczystości, w tym samym czasie 
kierownik Edmund Łata z WdsW wydał przychylne decyzje na rzecz Kościoła katowickiego, 
m.in. zgodę na budowę plebanii175. W ten sposób m.in. utrwalano mechanizm sygnalizowanej 
nagrody za zgodny z oczekiwaniami władz przebieg piekarskiej uroczystości.

Organa bezpieczeństwa korzystały z opisanych powyżej okazji do manipulowania zachowa-
niami strony kościelnej, ale równie wnikliwie kontrolowały i starały się udaremniać wszelkie 
przypadki sympatyzowania czy przekazywania informacji Kościołowi katowickiemu przez osoby 
z aparatu partyjno-państwowego176. 

Prowadzona gra pomiędzy biskupami katowickimi a aparatem władzy dotyczyła nie tylko 
ogólnej oceny pielgrzymki, ale szczegółowych elementów – przede wszystkim wystąpień pub-
licznych na piekarskiej kalwarii. Obawę władz partyjno-państwowych wzbudzały kazania i oko-
licznościowe wystąpienia kierowane do wielotysięcznej grupy pielgrzymów przybyłych z terenu 
diecezji katowickiej oraz spoza niej i reprezentujących różne środowiska zawodowe. Po 1956 r. 
pierwszoplanową postacią – mówcą był bp Bednorz. Świadomy siły pielgrzymkowego przekazu, 
starał się również zwrócić na niego uwagę słuchaczy, wskazywał im misję, jaką mają do spełnienia 
po powrocie w rodzinne strony. 

Gdy stoję tu na ambonie, to wiem, że przemawiam nie ze skromnej, parafialnej ambony, ale 
z wyżej postawionej – diecezjalnej ambony, kierując słowa swoje do całej diecezji. Wy to, co 
tu słyszycie, rozniesiecie do wszystkich parafii i rodzin177.

W grudniu 1957 r. por. Perek z Grupy V Wydziału III opracował charakterystykę bp. Bed-
norza. Podkreślił w niej „duszpasterską specjalizację w zagadnieniach środowiska robotniczego” 
biskupa i odwołał się do 1951 r. Bp Bednorz zajmował się wówczas problemem religijności klasy 
robotniczej i opracował wytyczne do pracy duszpasterskiej w tym środowisku. Zostały one przy-
jęte przez komisję episkopatu do wykorzystania w pracy duchownych178. Te informacje mogły 
w pewien sposób tłumaczyć jego silne zaangażowanie w stanowy ruch pielgrzymkowy, jednak 

175 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/123, t. 3, Notatka służbowa kpt. Jerzego Dudka, inspektora Grupy I Wydziału 
IV, 12 VI 1969, b.p.
176 Zob. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, Raport z dnia 6 IX 1950 dotyczący kontaktu z ks. Gwoździem, k. 87–88; 
Ł. Marek, Przecieki i wycieki, „Biuletyn IPN” 2007, nr 4, s. 40–48; eadem, Kler to nasz wróg…, s. 212–214.
177 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Stenogram kazania bp. Herberta Bednorza wygłoszonego w Piekarach Śl. 
w dniu 17 VIII [19]75 o godz. 10.55, cz. IV, k. 86.
178 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/18, Charakterystyka dotycząca ks. biskupa Herberta Bednorza, 7 XII 1957, b.p. 
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z perspektywy katowickich struktur do spraw wyznaniowych zainteresowania problematyką 
robotniczą, podobnie jak kreatywność i aktywność bp. Bednorza na tym polu, nie były zaletą. 

Pomimo inwigilacji środowiska kurii katowickiej trudne do przewidzenia było zachowa-
nie katowickiego biskupa w Piekarach Śląskich i decyzje podjęte czasami w ostatniej chwili. 
Dezaktualizowały one wiedzę, jaką z wyprzedzeniem pozyskiwał Wydział IV. Po pielgrzymce 
mężczyzn w 1963 r. TW „Kurowski”179 poinformował kpt. Józefa Cichonia, starszego oficera 
operacyjnego Grupy I Wydziału IV, że bp Bednorz wygłosił kazanie zamiast ks. Konrada Szwedy. 
Swoją ostrożność biskup uzasadnił przed tajnym współpracownikiem obawą o to, „aby [ksiądz 
Szweda – przyp. K.B.] coś nietaktownego nie powiedział, co by drażniło władze”180. Chorzowski 
proboszcz zaliczany był do księży „wrogo ustosunkowanych do państwa polskiego”, mimo że 
w czasie wojny był więźniem obozów koncentracyjnych. Ks. Szweda był kaznodzieją już w czasie 
piekarskich uroczystości 15 sierpnia w 1959 r. i 28 maja 1961 r. Jego sytuacja w relacjach z wła-
dzą państwową była szczególnie trudna. Oskarżony o łapówkarstwo przy budowie kościoła św. 
Floriana w Chorzowie wiosną 1961 r. został skazany na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na okres trzech lat181. Wydaje się więc, że decyzja biskupa wynikała przede 
wszystkim z obawy o samego kapłana i jego „zawieszoną” sprawę z wymiarem sprawiedliwości. 

Bp Bednorz był sprawcą niejednego wystąpienia i niejednej decyzji dotyczącej Piekar Śląskich, 
które spowodowały rozdrażnienie władz. Do najbardziej spektakularnych można zaliczyć uro-
czystości milenijne obchodzone 22 maja 1966 r. Katowicki biskup nie poszedł wówczas w ślady 
częstochowskich organizatorów uroczystości milenijnych i nie spotkał się przed pielgrzymką 
nawet z przewodniczącym PWRN Ziętkiem w sprawie ich organizacji. Dopiero wysłanie do 
kurii i rozmowa z biskupem oficerów Wojewódzkiego Inspektoratu Ruchu Drogowego pozwo-
liły SB poznać szczegóły obchodów i plan obecności w Piekarach kopii jasnogórskiej ikony. Nie 
dziwiła więc krytyczna ocena kościelnych organizatorów obchodów, którym zarzucano „złą wolę 
i wyzywająca postawę” rzutującą także na postawy pątników182.

Rozczarowanie przyniósł również przebieg uroczystości. Nie sprawdziły się bowiem deklaracje, 
jakie bp. Bednorz miał złożyć posłowi Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Januszowi 
Makowskiemu, w których mówił o „chęci odcięcia się od niektórych wystąpień prymasa oraz 
niektórych biskupów” i o zabiegach, aby w kazaniu kard. Wyszyńskiego nie padły słowa budzące 
sprzeciw ze strony władz państwowych. Kazania obydwu hierarchów zostały uznane za „atakujące” 
władze, a całość uroczystości piekarskich stała się przyczyną „nieprzyjemności z Warszawy”, jakie 
spotkały I sekretarza KW PZPR Edwarda Gierka i przewodniczącego PWRN Jerzego Ziętka183. 

Na lata 1966–1967 Wydział IV zaplanował „okiełznać awanturnicze zapędy” bp. Bednorza 
poprzez dokumentowanie wrogich zachowań i wykorzystanie ich do represji lub rozmów ostrze-

179 H. Olszar, Zawartość teczek tajnego współpracownika o pseudonimach: „Kurowski” i „Wiktor” [w:] Kościół katolicki w czasach 
komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 2, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 
2008, s. 225–247.
180 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/18, Notatka służbowa kpt. Józefa Cichonia, 1 VI 1963, b.p.; ibidem, Notatka 
służbowa z odbytego spotkania z TW „Kurowski”, 22 VI 1963, b.p; H. Olszar, Zawartość teczek tajnego współpracownika…, 
225–247. 
181 Szweda Konrad [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji…, s. 403.
182 K. Banaś, Milenijne pielgrzymowanie do piekarskiego sanktuarium…, s. 80, 82.
183 Ibidem, s. 83–84; J. Myszor, Historia diecezji…, s. 532.
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gawczych. Trudno mówić o efektach, jeśli po pielgrzymce mężczyzn zorganizowanej 26 maja 
1968 r. ppłk Włodzimierz Kruszyński, I zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB, posiadał 
informacje, że bp Bednorz miał świadomość, że „zdenerwował władze”, ale „demonstrował nieco-
dzienną pewność siebie”. W przeciwieństwie do niego bp Kurpas i bp Bieniek byli zaniepokojeni 
sytuacją. Bp Bednorz zalecił jednak nie czynić niczego, co mogłoby znowu zdenerwować władze, 
uznając, że do niego należy decyzja, „kiedy i jak władze podenerwować”184. 

Dla powstrzymania zbyt ostrych wypowiedzi katowickiego biskupa Wydział IV zastosował 
metodę manipulacji jego postępowaniem poprzez TW „Nowak”. 26 maja 1971 r., na trzy dni 
przed męską pielgrzymką, tajny współpracownik zrealizował zadanie zlecone mu przez kpt. Je-
rzego Dudka, starszego inspektora Grupy I Wydziału IV. Przekazał bp. Bednorzowi informację 
o rzekomo mającym nastąpić odejściu gen. Ziętka i zastąpieniu go osobą z Warszawy, która 
„przyjmie twardy kurs przeciwko Kościołowi”. Podkreślił, że „władze bardzo interesują się Pie-
karami, a szczególnie osobami świeckimi”. Według doniesienia TW „Nowak” bp Bednorz po tej 
rozmowie zaprosił go do ogrodu, gdzie odczytał mu przygotowane kazanie. Tajny współpracow-
nik zwrócił uwagę biskupowi, jak i później SB, że kazanie jest „dosyć ostre”, ale mowa w nim 
nie o władzach a o ateizmie. Dlatego po rozmowie zdecydował się przedyskutować jeszcze swoje 
wystąpienie z biskupami, a także zrezygnował z wystąpienia górnika na temat budownictwa 
sakralnego, aby uchronić go przed szykanami185. Bp Bednorz podejmował wielokrotnie bardzo 
ryzykowne decyzje pielgrzymkowe, ale poczuwał się także do odpowiedzialności za los innych, 
także za przedstawicieli władzy, jeśli zależał on od jego postepowania.

Mimo odwagi w publicznym głoszeniu trudnych dla władz prawd o życiu w PRL katowicki 
biskup potrafił łagodzić wystąpienia niektórych mówców piekarskich. Dzień przed pielgrzym-
ką mężczyzn w 1973 r. dzięki rozmowie z TW „Nowak”, mjr Perek poznał poranną decyzję 
bp. Bednorza. Rozmawiał on z ks. Anzelmem Skrobolem, proboszczem parafii w Jastrzębiu 
Zdroju, i podjął decyzję, że nie wystąpi on w Piekarach. Zdaniem TW bp Bednorz obawiał się, 
że ks. Skrobol „jest zbyt impulsywny i mógłby użyć zbyt ostrych sformułowań pod adresem 
władz”186. Informacja ta potwierdziła się następnego dnia. Problem trudności w budownictwie 
sakralnym przedstawił w Piekarach ks. Czesław Podleski, który w ocenie SB „omówił tonem 
umiarkowanym trudności wynikające z braku odrębnego kościoła dla mieszkańców nowego 
osiedla i przedstawił, że dotychczasowe starania tamtejszej ludności nie przynoszą rezultatu”187.

W 1975 r. Wydział IV przeprowadził wnikliwą interpretację zmiany postawy katowickie-
go biskupa w ostatnich latach. Zdaniem SB „przyjął [on] taktykę i linię postępowania wobec 

184 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Notatka informacyjna dotycząca oceny imprezy piekarskiej przez kurię, 30 V 
1968, b.p.
185 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wyciąg z doniesienia TW „Nowak” z dnia 27 V 1971, 27 V 1971, k. 53.
186 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Doniesienie spisane ze słów TW „Nowak”, cz. IV, k. 50. Ks. Anzelm Skrobol po 
objęciu w 1969 jastrzębskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa od lat siedemdziesiątych był zaangażowany w starania 
o budowę kościołów na terenie nowych osiedli w Jastrzębiu Zdroju, gdzie pełnił funkcję dziekana dekanatu jastrzębskiego, 
kierował nielegalnym budownictwem i zdecydowany był na przyjęcie wszelkich form represji. Skrobol Anzelm [w:] Słownik 
biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji…, s. 361–362. Problem budownictwa sakralnego poruszył w swoim wystąpieniu 
9 IX 1973 w czasie uroczystości odpustowych w Pszowie. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/129, Informacja z przebiegu 
uroczystości kościelnych w Pszowie w dniu 9 IX 1973, 9 IX 1973, b.p. 
187 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/99, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 27 V 
1973, 27 V 1973, b.p.
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władz państwowych o wyraźnym obliczu dwulicowości”. Zewnętrznym objawem tej przemiany 
było „zaniechanie podczas publicznych wystąpień negacji zdobyczy ekonomiczno-społeczno-
-kulturowych PRL” oraz „wykazywanie dobrej woli i dążność do pertraktowania z władzami 
państwowymi w kwestiach spornych”. Zdaniem Wydziału IV w ostatnich latach bp Bednorz 
miał dojść do wniosku, że ustrój socjalistyczny jest trwały i swymi wartościami ekonomiczno-
-politycznymi oddziaływuje na kraje innych kontynentów świata. Zastrzegano się jednak, że 
nie jest on „sprzymierzeńcem i zwolennikiem ustroju socjalistycznego”. Wydział IV posiadał 
bowiem informacje, że wśród osób zaufanych prezentował on wrogą postawę wobec komuni-
zmu. Natomiast wybrana przez niego taktyka wynikała z poglądu, że za pośrednictwem dialogu 
może więcej zyskać dla Kościoła aniżeli drogą walki188. Zygmunt Pabiasz nie znalazł żadnego 
usprawiedliwienia dla postępowania katowickiego hierarchy, jego zdaniem posługiwanie się 
przez bp. Bednorza pojęciem „kościoła pielgrzymującego” było dowodem jego „obskurantyzmu, 
wstecznictwa i reakcji”189.

Już 30 maja 1976 r. bp Bednorz ponownie zaskoczył uczestników pielgrzymki mężczyzn 
a także funkcjonariuszy SB. Poza otwartą krytyką przypadków zwalniania pracowników nauko-
wych zaangażowanych w duszpasterstwo akademickie, odczytał skierowany do niego list polskich 
górników pracujących w Libii. Zwrócili się oni do bp. Bednorza z prośbą o skierowanie księży do 
posługi duszpasterskiej wśród pracujących za granicą Polaków. W PRL pracujący na kontraktach 
zagranicznych należeli do niedużej uprzywilejowanej grupy pracowników ze względu na wysokie 
zarobki i możliwość długiego pobytu za granicą. Swoim wystąpieniem na temat braku posługi 
duszpasterskiej wśród pracujących za granicą bp Bednorz w równym stopniu zaskoczył władze 
państwowe, jak i władze kościelne. Departament IV MSW pozyskał informacje, że zawiadomiony 
przez bp. Bednorza o tym liście kard. Stefan Wyszyński zlecił bp. Władysławowi Rubinowi190, 
delegatowi prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, wysłanie księży do posługi 
wśród pracujących w Libii Polaków191.

Zdaniem władz partyjno-państwowych katowicki hierarcha kreował się w tym czasie na 
przywódcę i obrońcę klasy robotniczej Śląska: w 1978 r. skrytykował związki zawodowe i inne 
organizacje, które powinny stawać w obronie robotników. Potwierdzeniem takiej opinii miały 
być słowa wypowiedziane w Piekarach w czasie majowej pielgrzymki w 1978 r.: 

ja biskup górników i hutników będę walczył i domagał się w waszym imieniu praw do wypo-
czynku i godnych zarobków192. 

Inwigilacja kurii katowickiej ujawniała niektóre motywy tak bezkompromisowego postępo-
wania bp. Bednorza. Miał on świadomość, że swoimi wystąpieniami w Piekarach i publiczną 

188 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, cz. 2, Ocena stanu zagrożenia terenu woj. katowickiego ze strony osób 
i środowisk pozostających w zainteresowaniu Wydział IV, 15 VIII 1975, k. 246.
189 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, s. 47. 
190 Rubin Władysław (1917–1990), bp sufragan gnieźnieński od 1964, delegat prymasa do spraw duszpasterstwa polonij-
nego, prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich (1980–1985). P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 385.
191 AIPN, MSW II, 0639/186, t. 2, Informacja dotycząca delegowania księży do pracy wśród specjalistów polskich pra-
cujących w Libii, k. 84.
192 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/8, t. 5, Polityczna ocena pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w Piekarach, 21 
VIII 1978, k. 65. 
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krytyką narażał się władzom politycznym. Uznawał jednak, że władzom należy przypominać 
„o najżywotniejszych interesach Kościoła”193. Ryzyko prowadzonej przez niego polityki wobec 
władz uświadamiali mu kurialiści, niektórzy jako tajni współpracownicy prawdopodobnie 
z polecenia SB. Może satysfakcjonował władze fakt akceptacji przez katowickiego biskupa słów 
krytyki za zbyt ostry i kategoryczny ton, ale równocześnie odpierał on zarzuty imperatywem 
wewnętrznym – „… ja tak musiałem”. Takiego wytłumaczenia użył po pielgrzymce zorganizo-
wanej 28 maja 1978 r., kiedy niektórzy księża pracujący w kurii zwrócili mu uwagę na zbyt ostry 
atak na związki zawodowe. Równocześnie ci, którzy współpracowali z SB, podzielili się swoją 
interpretacją postępowania biskupa – uważali, że użył on „chytrego wybiegu” – zawsze mógł 
się tłumaczyć, że nie atakował władz, „a jedynie wykazał pewne nieprawidłowości w działaniu 
Związków Zawodowych”194.

Narastające niepokoje społeczno-polityczne w Polsce pod koniec lat siedemdziesiątych i w la-
tach osiemdziesiątych rodziły, według aparatu władzy, niebezpieczeństwo zaangażowania się 
w nie Kościoła rzymskokatolickiego. W planach kontroli piekarskich pielgrzymek powtarzała 
się wówczas formuła, aby „nie dopuszczać lub minimalizować niekorzystne zaangażowanie 
biskupów, księży, katolików świeckich”, „rozpoznawać i ograniczać inicjatywy biskupów oraz 
duchowieństwa mające na celu rozbudowę działań wspierających znaczenie pielgrzymki w niepo-
żądanym dla władz państwowych kierunku, jak również zamiary i przygotowania osób świeckich 
do publicznych wystąpień”195. 

Wydarzeniem, które postawiło przed takim problemem katowicką policję polityczną, ale tak-
że wystawiło na próbę kurię katowicką i księży z bazyliki piekarskiej, była głodówka Kazimierza 
Świtonia i Zdzisława Bradela zorganizowana w bazylice piekarskiej na znak protestu przeciwko 
odmowie przyjazdu papieża do Piekar w 1979 r.196 Do inwigilacji piekarskiego duchowieństwa 
mjr Perek zwerbował TW ps. „Romek”, a także wykorzystano TW o ps. „Heniek”. Prowadzili 
oni rozmowy z prob. Studentem i to dzięki ich informacjom Wydział IV wiedział o zaniepokoje-
niu proboszcza i wikarych wydarzeniami, które mogą nastąpić w dniu pielgrzymki197. Katowicka 
SB, poza własnymi działaniami wobec głodujących, postanowiła w to zdarzenie wciągnąć organi-
zatorów pielgrzymki piekarskiej. Z inicjatywy władz lokalnych kustosz piekarskiego sanktuarium 
został poddany niespotykanym naciskom opinii społecznej. Protest przeciwko głodówce zgłaszały 
przychodzące na probostwo delegacje, a także zawierała je lawina 2863 telegramów o prawie 
identycznej treści nadesłanych do parafii w ciągu jednego dnia198. Strona kościelna znalazła się 
w impasie; trudno było przewidzieć reperkusje, jakie w dniu pielgrzymki mógł wśród tysięcy 
pielgrzymów wywołać protest Świtonia, z drugiej strony stanowił on wymowny gest poparcia 

193 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Informacja dotycząca przygotowań organizacyjnych kurii katowickiej do piel-
grzymki panien i niewiast w dniu 15 VIII [19]71, k. 2. 
194 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Informacja z przebiegu uroczystego nabożeństwa w katedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach w dniu 28 V 1978 oraz odnotowanych ocen na temat imprezy piekarskiej, 29 V 1978, cz. IV, k. 65.
195 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 25 V 1980. Sprawa obiektowa krypt. „Piekary 80”, 5 V 1980, cz. II, k. 1; ibidem, Plan operacyjno-
-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 17 VIII 1980, 13 VIII 1980, cz. II, k. 21.
196 Zob. szerzej rozdz. VI. 
197 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00233/3026, t. 1, Notatka służbowa mjr. Edmunda Perka, 27 V 1979, k. 22; AIPN 
Ka, WSW Katowice, 0024/76, t. 1, Raport do naczelnika Wydziału II KW MO, 3 VI 1979, k. 116.
198 APP, AKiK, VIII 02, Głodówka w bazylice, k. 463.
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dla starań Kościoła na Górnym Śląsku. Do Piekar Śląskich zostali przez Wydział III sprowadzeni 
rodzice Bradela, którzy chcieli uzyskać pomoc ks. Studenta i bp. Bednorza w przekonaniu syna 
do zaniechania głodówki. 

Według relacji SB bp Bednorz w czasie rozmowy z rodzicami Bradela nie poparł ich stano-
wiska, powiedział im o setkach telegramów popierających głodówkę, o tym, że każdy może 
przebywać w kościele i o tym, że „nie ma zamiaru mieszać się w prywatne sprawy wiernych”199. 
Argumentem przemawiającym za niemieszaniem się duchowieństwa w sprawy głodówki było 
dla bp. Bednorza podjęcie jej z powodów religijnych, a nie politycznych”200. Istotną dla zrozu-
mienia tej postawy bp. Bednorza jest informacja TW „Plastyk” przekazana mjr. Birnbachowi 
21 maja 1979 r. Według tajnego współpracownika bp Bednorz doceniał wysiłek katowickiego 
opozycjonisty, który stanął w obronie papieża, natomiast miał uwagi do ks. Woźnicy, że przed-
stawiał mu Świtonia jako „człowieka nieodpowiedzialnego”. Biskup katowicki podkreślał także 
niezależność swojego stanowiska zarówno od dyktatu władz kościelnych, jak i państwowych201.

Katowicka SB nie mogła liczyć na zaangażowanie strony kościelnej w działania zmierzające 
do przerwania protestu. Mjr Birnbach pozyskał od TW „Plastyk” informacje, według których 
bp Bednorz zachował neutralne stanowisko w sprawie głodówki, do czego również zobowiązał 
proboszcza bazyliki. Zalecał niedopuszczenie do jakiejkolwiek interwencji zarówno ze strony 
władz, jak i opozycji202. Według informacji SB bp H. Bednorz petycję Świtonia skierowaną 
do marszałka Sejmu w obronie osób wierzących ocenił pozytywnie i uznał za rzecz bardzo po-
trzebną203. 

Rok później po raz kolejny poddano „politycznej próbie” piekarskiego proboszcza Włady-
sława Studenta. Tym razem funkcjonariusze SB zastosowali wobec niego prowokację, której 
cel określono jako „uwrażliwienie na polityczną aktywność elementów antysocjalistycznych”. 
W rzeczywistości chodziło o sprawdzenie jego reakcji na potencjalne próby kolportażu ulotek 
i literatury bezdebitowej w czasie uroczystości pielgrzymkowych. 20 maja 1980 r. TW „Marek”, 
z polecenia Wydziału III A, z którym współpracował, udał się do ks. Studenta. W czasie rozmowy 
poinformował, że jest przedstawicielem KOR-u i poprosił o zgodę na kolportaż „Robotnika” pod-
czas zjazdu mężczyzn. Prowokacja zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ piekarski proboszcz 
nie wyraził swojej opinii na ten temat, natomiast odesłał TW po zgodę do bp. Bednorza204. 

Za pośrednictwem tajnych współpracowników SB starała się także „wyciszać” zbyt ostre 
w treści kazania bp. Bednorza i inspirować go do poruszenia w swoich wystąpieniach przygo-
towanych przez nią tematów. W planach „zabezpieczenia” stanowych pielgrzymek piekarskich 
w 1983 r. Wydział IV KW MO w Katowicach wprowadził takie zadanie dla TW „Zajączkowski” 

199 AIPN Ka, WUSW Katowice, 048/916, t. 1, cz. 2, Meldunek operacyjny z 23 V 1979, k. 55; ibidem, Meldunek ope-
racyjny z 24 V 1979, k. 56.
200 Ibidem, Meldunek operacyjny z 19 V 1979, k. 50.
201 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Informacja dotycząca aktualnego stanowiska bp. Bednorza w sprawie Świtonia, 
21 V 1979, cz. IV, k. 63. 
202 Ibidem, Informacja dottycząca aktualnego stanowiska bp. Bednorza w sprawie Świtonia, k. 63; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 048/916, t. 1, Meldunek operacyjny z 19 V 1979, k. 50.
203 Ibidem, t. 6, Notatka służbowa, 22 IV 1977, k. 102. 
204 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 25 V 1980 r. Sprawa obiektowa krypt. „Piekary 80”, 5 V 1980, cz. II, k. 5.
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i „Wiedeńczyk”. Mieli oni zainspirować biskupa, aby w czasie majowej i sierpniowej pielgrzymki 
wyeksponował w wystąpieniu „potrzebę jedności narodowej, dobrej pracy, ładu, spokoju i ugody 
społecznej205. 

Ważniejszym jednak zadaniem w tym czasie dla Wydziału IV było wykorzystanie okazji 
do osłabienia pozycji biskupa robotników i poróżnienia go z wiernymi. W czasie majowej 
pielgrzymki w 1983 r. zamiast dotychczasowego aplauzu dla jego wystąpień, katowicka SB 
planowała wystawienie go na publiczną krytykę. Taką okazję wychwycono, kiedy bp Bednorz 
przeniósł spotkanie z Janem Pawłem II z Piekar Śląskich na katowickie lotnisko na Muchowcu. 
Do katowickiej Służby Bezpieczeństwa dotarły informacje o głosach niezadowolenia z tej decyzji. 
Pojawiły się zapowiedzi gwizdów i protestów pod jego adresem w czasie pielgrzymki mężczyzn 
zaplanowanej na 29 maja 1983 r.

Wyznaczenie lotniska na Muchowcu, po wcześniejszym ogłoszeniu Piekar Śląskich jako miej-
sca spotkania, kustosz piekarskiego sanktuarium ks. Student osobiście uznał za błąd kurii206. 
Jednak w oficjalnych wystąpieniach tłumaczył i wyciszał rosnące emocje mieszkańców Piekar. 
W czasie przeprowadzonej 24 maja t. r. rozmowy w KM MO w Piekarach Śląskich funkcjonariu-
sze starali się podsycić jego niepokój o zachowanie pielgrzymów podczas uroczystości stanowych 
na kalwarii. Według relacji ks. Studenta wysunął on wówczas argument, że wszelkie incydenty 
będą prowokacją zorganizowaną „przez czynniki, którym zależy na niepokoju i rozbijaniu”207. 
Na trzy dni przed pielgrzymką – 26 maja piekarzanie przynosili do proboszcza plakaty szka-
lujące bp. Bednorza, które nieznani sprawcy porozklejali w Piekarach. W opinii mieszkańców 
akcja plakatowa była prowokacją milicji. W tym czasie wywodząca się spośród duchowieństwa 
i świeckich sieć agenturalna otrzymała zadanie pogłębiania w czasie rozmów z pielgrzymami 
atmosfery niechęci i niezadowolenia208. Dla organizatorów piekarskich uroczystości zachowanie 
tysięcy mężczyzn było trudne do przewidzenia. Jak wynika z relacji kościelnych, bp Bednorz 
poinformował zgromadzonych, że zmiana miejsca jest decyzją papieża, co nie wywołało żadnych 
incydentów, a uroczystości odbyły się w spokojnej atmosferze209. Autorytet papieża, uczestnika 
piekarskich zjazdów stanowych i bp. Bednorza, głównego kreatora i inicjatora tych spotkań, 
zdołał powstrzymać emocje pielgrzymów i nie przeciwstawić się ich decyzji. Te niepodważalne 
i powszechnie uznane autorytety pokrzyżowały plany policji politycznej.

Bp. Damiana Zimonia, następcę bp. Bednorza, wiele różniło od jego poprzednika – tempe-
rament, stosunek do księży, sposób układania relacji z władzami partyjno-państwowymi, a także 
koncepcja piekarskiego duszpasterstwa stanowego. Nie uchroniło to jednak nowego biskupa 
diecezji przed ostrzem krytyki ze strony SB. Już pierwsze jego kazanie wygłoszone w Piekarach 
Śląskich 18 sierpnia 1985 r. zostało poddane szczegółowej analizie i zaklasyfikowane do „wrogich 
wypowiedzi” hierarchii kościelnej. Informacja o tym, że bp Zimoń „zaatakował” w swoim wy-

205 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 29 V 1983, 15 V 1983, k. 20–21; ibidem, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości 
kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 14 VIII 1983, k. 142.
206 APP, AKiK, VIII 02, Pielgrzymka M i M’83, k. 613.
207 APP, Pielgrzymki mężczyzn (materiały, programy) 1975–1997, [Dokument bez tytułu], 4 VI 1983, b.p.
208 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 29 V 1983, 15 V 1983, cz. III, k. 23. 
209 APP, AKiK, sygn, VIII 02, Pielgrzymka M i M’83, k. 613.
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stąpieniu środki masowego przekazu, dotarła do Departamentu IV MSW i została umieszczona 
wśród wrogich wystąpień kleru za rok 1985210. Podobna ocena spotkała kazanie bp. Zimonia 
wygłoszone w czasie prowadzonej po raz pierwszy pielgrzymki mężczyzn 26 maja 1986 r. O jego 
„politycznej wymowie” poinformował w czasie rozmowy telefonicznej kanclerza kurii ks. Wiktora 
Skworca sam zastępca szefa ds. SB WUSW w Katowicach płk Birnbach211.

5.5.2. Plansze i dekoracje na kalwarii 

Jeżeli stosunkowo łatwo aparat partyjno-państwowy kontrolował i eliminował wszelkie 
elementy dekoracji religijnych na terenie obiektów pozakościelnych, to znacznie trudniejszym 
zadaniem było ingerowanie w dekoracje na terenie kościelnym. W latach czterdziestych i pięć-
dziesiątych funkcjonariusze UB zapoznawali się z wystrojem sanktuarium piekarskiego w dniu 
uroczystości. W meldunkach z pielgrzymek opisywali je, czasami oceniali atrakcyjność. Teore-
tycznie zdobycie wcześniejszych informacji na temat dekoracji, a także ingerencja w tę część 
przygotowań wydaje się zadaniem wyjątkowo trudnym ze względu na wąski krąg zaangażowa-
nych osób. Jak jednak wynika z zachowanych materiałów operacyjnych wytworzonych przez 
SB, od lat siedemdziesiątych katowicki Wydział IV z realizacją tego zadania nie miał większych 
problemów. W dokumentacji zachowały się liczne materiały wskazujące, że manipulacja treściami 
dekoracji odbywała się już na etapie ustalania ich koncepcji.

Do popularyzowania przewodniego tematu pielgrzymki i związanych z nim religijnych 
treści od lat pięćdziesiątych organizatorzy wykorzystywali przestrzeń kalwaryjskiego wzgórza 
w Piekarach. Nad głównym wejściem na kalwarię widniało powitalne hasło „Szczęść Boże piel-
grzymom”. Dekoracja główna z hasłem przewodnim pielgrzymki widniała na frontonie kościoła 
kalwaryjskiego. Wzdłuż głównej alei prowadzącej na szczyt wzgórza rozmieszczano plansze 
tematyczne nawiązujące do tematu przewodniego uroczystości. To właśnie ta część dekoracji 
w języku aparatu bezpieczeństwa nazywana „kościelną propagandą wizualną” wzbudzała jego 
największe zainteresowanie. W ocenie katowickiej SB, szczególnie od lat siedemdziesiątych, 
plansze miały często „negatywny wydźwięk” i „godziły w spokój społeczny”. Dlatego Wydział 
IV starał się corocznie poznać nowe propozycje organizatorów i w razie konieczności w sposób 
zakamuflowany ingerować w ich treść. Realizacja powyższego zadania była możliwa jedynie 
poprzez sieć agenturalną, spośród której takie możliwości posiadali przede wszystkim: TW 
„Nowak”, TW „Dąbrowski” vel „Plastyk” oraz TW „Wiedeńczyk”.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zadanie to zlecano TW „Nowak”, ówczesnemu pra-
cownikowi kurii. Natomiast najcenniejszych informacji na ten temat dostarczał współpracujący 
z SB od 1966 r. TW „Dąbrowski”(1) vel „Plastyk”. Mimo że był osobą świecką, uczestniczył 
w spotkaniach zespołów roboczych do spraw pielgrzymek stanowych, ponieważ opracowywał 
i wykonywał dekoracje na uroczystości piekarskie. To w jego posiadaniu były scenariusze dekora-
cji i szczegółowa treść plansz tematycznych. Katowicka SB mogła liczyć na ich szybkie poznanie, 

210 AIPN, MSW II, Dep. IV, 4722, Negatywne wystąpienia kleru w 1985 r. z poszczególnych województw, k. 40–48. 
211 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka, k. 56. 
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ponieważ tajny współpracownik systematycznie je udostępniał212. Jego informacje dotyczyły 
także innych propozycji plastycznych związanych z piekarskimi uroczystościami. W doniesieniu 
z 7 sierpnia 1971 r. poinformował prowadzącego go funkcjonariusza o przygotowaniu przez 
ks. Woźnicę i grupę zaufanych studentów z diecezjalnego ośrodka akademickiego plakatów 
w „systemie wyżymaczkowym”. Dokładnie je opisał i przedstawił plan dystrybucji213. W 1975 r. 
doniósł o przygotowaniach do jubileuszowej wystawy w krypcie katedry z okazji pięćdziesięcio-
lecia diecezji katowickiej. Doniesienia dotyczące dekoracji zawsze wchodziły w skład informacji 
przekazywanych z katowickiej SB do wojewódzkich władz partyjnych i Departamentu IV MSW 
w Warszawie, bowiem do tego elementu uroczystości przywiązywano dużą uwagę.

Wartość TW „Dąbrowski”(1) vel „Plastyk” wynikała nie tylko z samego faktu dostarczania 
przez niego cennych dokumentów kurialnych, ale także, a może przede wszystkim z jego moż-
liwości i umiejętności wpływania na zmianę treści haseł, zanim zostały ostatecznie zatwierdzone. 
Ściśle współpracując z SB kurialny plastyk umożliwiał ingerencję w propozycje kurii już na etapie 
wstępnych projektów. Kiedy w 1979 r. bp Bednorz zlecił mu przygotowanie cytatów na plansze 
do Piekar Śląskich, prowadzący go oficer SB zobowiązał tajnego współpracownika do przed-
stawienia „do wglądu” przygotowanego przez niego wyboru214. Zdaniem SB „Dąbrowski”(1) 
był skutecznym i ofiarnym współpracownikiem, co znajdowało odzwierciedlenie w „słabszej 
wymowie społecznej i mniej agresywnej formie ostatecznej wersji haseł”. W kwietniu 1972 r. 
ppłk Bolesław Dankowski, I zastępca komendanta ds. SB KM MO w Katowicach z uznaniem 
o jego działaniach meldował do Wydziału IV KW MO:

Zawdzięczać należy temu, że tegoroczne Piekary nie mają żądanej przez hierarchię antysocjali-
stycznej treści – konkretnemu i ukierunkowanemu działaniu agentury tut. jednostki. Agentura 
ta bezpośrednio wykonuje i opracowuje treści haseł i transparentów piekarskich i bije się o to, 
by te treści zostały zatwierdzone przez kurię215.

Obiektywnie analizując powyższy passus, trudno nie zgodzić się, że niełatwym zadaniem było 
przekonanie biskupa do wprowadzenia zmian w tekście, szczególnie jeśli był on jego autorem. 
W 1977 r. TW „Dąbrowski”(1) z polecenia SB miał usunąć lub zmienić dwa hasła autorstwa 
bp. Bednorza: „Wołamy o budowę kościoła potrzebnego na Osiedlu 1000-lecia w Katowicach” 
oraz hasła „Chcemy pracować dla ojczyzny, ale nigdy w niedzielę”. Nie zachowały się informacje 
na temat argumentów, jakich użył tajny współpracownik do wykonania zleconego mu zadania, 
natomiast według jego doniesienia biskup zobowiązał go do przygotowania alternatywnych 
haseł216. Analiza dokumentacji fotograficznej plansz kalwaryjskich z 29 maja 1977 r. potwierdza 
sukces jego ingerencji. Całkowicie pominięto sprawy budowy kościoła na Osiedlu Tysiąclecia 
sygnalizując w sposób ogólnikowy zagadnienia budownictwa sakralnego w następującej for-

212 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Notatka. Dekoracja na pielgrzymkę mężczyzn do Piekar 1971, 29 
V 1971, k. 58–59; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, [Scenariusz haseł i plansz 1973], cz. IV, k. 41–43; AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 030/121, Teksty dekoracji piekarskiej 1977, cz. IV, k. 2–3; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, 
Pielgrzymka mężczyzn do Piekar – niedziela 28 V 1978 – oprawa plastyczna, b.d., cz. IV, k. 22–26. 
213 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Wyciąg z doniesienia TW „Dąbrowski” z dnia 7 VIII 1971 r., k. 30.
214 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Notatka, 5 V 1979, cz. IV, k. 79.
215 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/218, Meldunek do naczelnika Wydziału IV KW MO, 26 IV 1972, cz. II, k. 4.
216 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Notatka ze spotkania z TW „Dąbrowski” z 14 V 1977, k. 73.
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mie: „Wołamy o dalszą budowę kościołów potrzebnych w wielu nowych miastach i osiedlach”. 
Natomiast hasło, w którym podjęto temat pracy w niedzielę, zostało ujęte w następującej wersji: 
„Chcemy pracować dobrze – ale w dni powszednie” (zob. Aneks, fot. 14 d). 

Zadanie ingerencji w hasła realizowali także inni tajni współpracownicy. Większa liczba gło-
sów sugerujących biskupowi zmiany ułatwiała wpłynięcie na jego decyzję. TW „Wiedeńczyk”, 
który w wielu wypadkach był ich współautorem, na spotkaniu 17 maja 1980 r. otrzymał zadanie 
„stonowania” w miarę możliwości wydźwięku niektórych haseł rozmieszczonych wzdłuż alei 
piekarskiej217. 

Służba Bezpieczeństwa manipulację treściami plansz nazywała „tonowaniem” czy „osła-
bianiem wymowy”. W rzeczywistości celem ingerencji była eliminacja ich chrześcijańskiego 
kontekstu. 25 maja 1980 r. na kalwarii zamiast hasła „Kieruj się nauką chrześcijańską przy 
korzystaniu z kina, teatru i telewizji” widniał tekst: „Czy najważniejszy gość w domu czy złodziej 
czasu rodzinnego? – Ucz siebie i swoje dzieci korzystać roztropnie i świadomie z telewizora”. 
Nowa wersja nabrała wymowy uniwersalnej, niekoniecznie opartej na wyborach chrześcijańskich, 
o które zabiegał Kościół. Manipulacja prowadziła do wypaczenia istoty żądań sformułowanych 
w pierwotnej propozycji. W przypadku kolejnego hasła „Jeśli musisz pracować w niedzielę, czyń 
coś, aby to zmienić” wersja ostateczna brzmiała: „Jeśli musisz pracować w niedzielę – uświęć 
resztę dnia! Pamiętaj o mszy św., bądź z rodziną”218. W propozycji SB przymus pracy w niedzielę 
nie musiał zostać wykluczony z życia katolika, mógł koegzystować z późniejszym wypełnianiem 
obowiązków wobec Boga i rodziny.  

Ingerencja w hasła plansz była istotnym elementem zakrojonych na szeroką skalę działań 
operacyjnych SB zmierzających do wyciszania postulatów, jakie przyświecały początkowym 
zamierzeniom organizatorów pielgrzymek. Realizację tego zadania systematycznie kontrolował 
KW PZPR, do którego przed pielgrzymkami docierała tajna korespondencja w tej sprawie. 
Na przykład płk Zygmunt Baranowski, zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB KW MO 
w Katowicach, w informacji o stanie przygotowań do pielgrzymki mężczyzn z 21 maja 1980 r. 
(adresowanej do tow.: H. Gałeczki, Z. Gorczycy i J. Korczyńskiego) opisał szczegółowo zaakcep-
towany przez bp. Bednorza scenariusz dekoracji piekarskiej kalwarii oraz dołączył teksty haseł. 
Poinformował o słabszej wymowie społecznej i mniej agresywnej ostatecznej wersji haseł „w wyni-
ku podjętych działań inspirujących”, a więc dzięki ingerencji poprzez tajnego współpracownika219. 

Dostępna dokumentacja SB wskazuje jednak, że taka inspiracja nie zawsze była możliwa 
i oficerom bezpieczeństwa pozostawała wtedy jedynie ocena „sytuacji zastanej”. Najczęściej 
przyczyna niepowodzenia wynikała z nieugiętej postawy bp. Bednorza. W czasie przygotowań 
do pielgrzymki męskiej wyznaczonej na 27 maja 1979 r., po porażce zabiegów o przyjazd Jana 
Pawła II do Piekar, bp Bednorz nie poddał się manipulacji i jak odnotował mjr Birnbach, „utrzy-
mał w mocy swoją pierwotną koncepcję” dekoracji kalwarii. W swej prostej symbolice miała ona 
odzwierciedlać duchową więź zgromadzonych z nieobecnym w Piekarach papieżem.

217 AIPN Ka, WUSW Katowice, 00171/1599, mf, Notatka dotycząca odbytego spotkania z TW „Wiedeńczyk”, k. 10.
218 AIPN Ka WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca przygotowań do pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śl. – 25 
V 1980, 21 V 1980, cz. III, k. 34.
219 Ibidem. 
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Na wieży umieszczony zostanie portret papieża na tle sztandarów biało-żółtego i biało-
-czerwonego, a pod nim napis „Duchowo obecny wśród nas”. Ponadto na trybunie będzie na 
specjalnym podwyższeniu tron papieski a na nim zostanie złożona przez delegację robotników 
wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Poza tym bp H. Bednorz polecił księżom organizatorom 
uroczystości rozwieszenie afiszy o treści: „Jan Paweł II zaprasza lud pracujący na pielgrzymkę 
– Jasna Góra, środa 6 czerwca 1979 r. godz. 17.00”, „Robotnicy wierni Ewangelii”, „Matko 
Boska robotników wspomóż”220 (zob. Aneks, fot. 9 a).

Nie powiodły się również próby manipulacji w 1983 r., kiedy Kościół i społeczeństwo do-
magały się zniesienia stanu wojennego, większych swobód społecznych i świętowały trzechsetną 
rocznicę odsieczy wiedeńskiej. 29 maja 1983 r. aparat bezpieczeństwa niektóre hasła na kalwarii 
uznał za niedwuznacznie polityczne w swej treści. Jeśli nawiązywały do przeszłości historycznej, 
trzechsetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej, to w kontekście aktualnej sytuacji w PRL: „Naszym 
historycznym zadaniem: Polska znów przedmurzem przed zalewem nowopogaństwa, mate-
rializmu praktycznego, pijaństwa, niemoralności”. Jeśli dotykały współczesności, były głosem 
w dyskusji nad niezbędnymi zmianami w życiu społeczno-politycznym Polski: „Trwała obecność 
katolików w życiu społecznym istotnym warunkiem porozumienia narodowego Polaków”, „Wo-
łamy o gest pojednawczy wobec uwięzionych w wyniku prawa stanu wojennego, aby wszyscy 
Polacy mogli święcić odwiedziny Papieża – rodaka w osobistej wolności”221 (zob. Aneks, fot. 14a). 
Analizę politycznej wymowy tych haseł SB prowadziła również z tego względu, że według po-
zyskanych informacji wyprzedzających miały one być wykorzystane także do dekoracji lotniska 
na Muchowcu w czasie spotkania z papieżem222. 

Trudno znaleźć przyczyny, które uniemożliwiały SB ingerencję w plansze tematyczne na 
kalwarii w latach osiemdziesiątych. Z pewnością jedną z nich było wyeliminowanie TW „Pla-
styk” z sieci współpracowników. Wydaje się jednak, że bardziej brzemienna w skutkach dla tej 
płaszczyzny operacyjnego działania SB była jednoznaczność i jasność stawianych tez, niemożność 
zastąpienia ich synonimami czy eufemizmami. Takim przykładem były tablice umieszczone na 
kalwarii wieczorem 23 maja 1986 r., oparte na wyliczeniach i niewielkiej ilości tekstu. Do grze-
chu społecznego zaliczono: grzechy przeciwko miłości bliźniego, sprawiedliwości, prawom osoby, 
wspólnemu dobru. Jako grzech przeciwko sprawiedliwości wyliczono: niesprawiedliwą płacę, 
nieuczciwą pracę, brak niezależnych związków zawodowych, nieobecność autentycznego dialogu 
w życiu społecznym, monopolizację środków społecznego przekazu, kłamstwo i fałsz223. Hasła 
na tablicach kalwaryjskich dotyczyły problemów, które występowały w postulatach wysuwa-
nych przez opozycję demokratyczną wobec władz partyjno-państwowych, a które wielokrotnie 
poruszali również hierarchowie Kościoła na kalwarii piekarskiej. 

Manipulowanie treściami haseł można uznać za pole najmniej wyczuwalnej przez organiza-
torów i spektakularnej ingerencji SB w przygotowania do pielgrzymek224. Odbywała się ona 

220 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Informacja, b.d., cz. III, k. 55. 
221 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, [zdjęcia], k. 32, 33, 87.
222 Ibidem, Negatywne elementy uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 29 V 1983, k. 127. 
223 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja dotycząca wydarzeń pozostających w zainteresowaniu Wydziału 
IV, 25 V 1986, k. 65; ibidem, Hasła pielgrzymki piekarskiej, b.d., k. 158–159.
224 Płk Zygmunt Baranowski, zastępca KW MO ds. SB w Katowicach w informacji o stanie przygotowań do pielgrzymki 
mężczyzn z 21 V 1980 r. dla „czynników partyjnych” (tow.: Huberta Gałeczki, Zdzisława Gorczycy i Janusza Korczyńskie-
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bowiem w czasie roboczych dyskusji pomiędzy osobami, które z racji pełnionych funkcji mogły 
czasami wypowiadać krytyczne opinie czy sugerować zmiany. Ponieważ w ostatecznej wersji 
tekst podlegał akceptacji przez bp. Bednorza, stanowiły więc przykład metody określanej jako 
inspiracja operacyjna. Wkładany w to pole manipulacji wysiłek SB i wyznaczonych tajnych 
współpracowników zazwyczaj przynosił wymierne korzyści i tym samym potwierdzał skuteczność 
zastosowanych metod.

5.5.3. Kompleksowe działania manipulacyjne na przykładzie wizyty 
abp. Luigi Poggiego

Doskonalenie pracy operacyjnej a także szczególne wyzwania, jakie przynosiły niektóre 
pielgrzymki, powodowały, że aparat bezpieczeństwa planował i realizował wobec organizatorów 
nie tylko pojedyncze, ale także kompleksowe działania nazywane w żargonie SB kombinacjami 
i grami operacyjnymi.

Do realizacji zaplanowanego na szeroką skalę zespołu skoordynowanych działań operacyjnych 
doszło w związku z obecnością 29 maja 1977 r. w Piekarach Śląskich – abp. Luigi Poggiego. 
Oprócz watykańskiego dyplomaty organa bezpieczeństwa machinie inspiracji, kombinacji, dez-
informacji i dezintegracji poddały wówczas także katowickiego biskupa – Herberta Bednorza. 
Miała ona na celu wyreżyserowanie właściwego – zgodnego z intencjami władz – przebiegu 
piekarskiej uroczystości, jak i całego pobytu gościa w diecezji katowickiej. W napływających 
informacjach o przygotowaniach do pielgrzymki Wydział IV wychwytywał treści o wydźwięku 
społeczno-politycznym: w proponowanych hasłach czy w planowanych wystąpieniach bp. Bed-
norza. Burzyły one wizerunek prężnego rozwoju diecezji katowickiej we współpracy z lokalnymi 
władzami, jaki miał wywieźć ze Śląska abp Luigi Poggi. 

Manipulacja decyzjami i zachowaniami bp. Bednorza została zlecona głównie trzem tajnym 
współpracownikom o pseudonimach: „Wirtuoz”, „Wiedeńczyk” i „Nowak”, którzy mieli bez-
pośredni dostęp do biskupa. 

Mjr Perek zlecił TW „Wirtuoz”, jednemu z najbliższych współpracowników bp. Bednorza 
w kurii katowickiej, specjalne zadania inspirujące. W czasie rozmów miał on przekonać biskupa 
do rezygnacji w Piekarach z okrzyków i oklasków ze strony pielgrzymów. Argument stanowiła 
sugestia, że inteligencja katolicka i niektórzy duchowni takie zachowania oceniają jako wieco-
wanie. Dla utrzymania poprawnych stosunków z władzami bp Bednorz, za namową TW „Wir-
tuoz”, miał także zrezygnować z tematu pracy górników w niedziele i święta oraz nie podać do 
publicznej wiadomości faktu przesłania do I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka listu na ten 
temat. Natomiast powinien „wyeksponować te wszystkie wartości, które przysparzają Narodowi 
i gospodarce dobra materialne”225. 

go) opisał szczegółowo zaakceptowany przez bp. Herberta Bednorza scenariusz wystroju plastycznego piekarskiej kalwarii, 
dołączył teksty haseł oraz zawarł informację o słabszej wymowie społecznej i mniej agresywnej formie ostatecznej wersji haseł 
„w wyniku podjętych działań inspirujących”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca przygotowań 
do pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śl. – 25 V 1980, 21 V 1980, cz. III, k. 34. 
225 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/185, Zadania specjalne realizowane przez TW „Wirtuoz”, 20 IV 1977, k. 4; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/121, Notatka z odbytego spotkania z TW „Wirtuoz”, b.d., cz. IV, k. 104–105.



5.5. Manipulacyjne metody oddziaływania na organizatorów

207

Natomiast TW „Nowak” jako gość misjonarz na godzinie stanowo-misyjnej powinien był 
w czasie swojego wystąpienia zaakcentować wielki rozmach budowy w ostatnich latach nowych 
obiektów sakralnych w diecezji katowickiej wyłącznie dzięki staraniom bp. Bednorza. Mjr Perek 
uprzedził go również, że zostanie mu zadane pytanie dotyczące porównania sytuacji katowickiego 
Kościoła z sytuacją w krajach zachodnich. TW „Nowak” miał w odpowiedzi wykazać, że Kościół 
w Polsce jest rozwojowy, a na Zachodzie przeżywa kryzys226. Tajny współpracownik powinien był 
wyliczyć takie osiągnięcia bp. Bednorza jak: uzyskanie zezwoleń na budowę nowych kościołów, 
przeniesienie WŚSD do Katowic, utworzenie filii Akademii Teologii Katolickiej w Katowicach227.

Misternie opracowany plan operacyjnej inspiracji bp. Bednorza nie przyniósł spodziewanego 
efektu. Nie udało się uniknąć jego krytycznych wobec władz wypowiedzi. Bp Bednorz w swoim 
wystąpieniu nie tylko żądał w imieniu robotników wolnej od pracy niedzieli, ale także mówił 
o ośmiogodzinnym dniu pracy. 

Nasi robotnicy wywalczyli sobie 8 godzinny dzień pracy u kapitalistów, dlatego słusznie ufają, 
że rządy robotnicze pomogą im zachować tę zdobycz społeczną. Nigdy nie zrezygnujemy 
z 8-mio godzinnego dnia pracy. Gdy w zeszłym roku skończyła się pielgrzymka mężczyzn 
w Piekarach, to nazajutrz gazeta najbardziej czytana na naszym terenie [„Trybuna Robotnicza” 
– przyp. K.B.] umieściła relacje, jak górnicy w niedzielę dzielnie pracowali w kopalniach228. 

Żądania katowickiego biskupa w imieniu własnym i innych hierarchów obecnych w Piekarach 
poparł w swoim kazaniu kard. Karol Wojtyła, a zgromadzeni pielgrzymi przyjęli te wypowie-
dzi oklaskami. Niepowodzenie planów wyciszenia skłoniło kierownictwo Wydziału IV SB do 
opracowania koncepcji działań dezintegracyjnych i dezinformacyjnych. Miały one uświadomić 
bp. Bednorzowi „niestosowność takich postaw” i doprowadzić do „zmiany w przyszłości charak-
teru pielgrzymki”. Do 9 czerwca 1977 r. do biskupów Bednorza i Domina, do kurii katowickiej, 
piekarskiej parafii oraz do „Gościa Niedzielnego” zaplanowano wysłanie anonimów i listów, któ-
rych autorzy wyrażali swoje niezadowolenie z utraty religijnego charakteru pielgrzymki stanowej. 
Autorami ośmiu oficjalnych listów podpisanych imieniem i nazwiskiem byli tajni współpracow-
nicy wywodzący się ze środowisk świeckich o pseudonimach: „Róża”, „Hieronim”, „Omega”, 
„Turysta”, „Anastazy”, „Łoś”, „Marcinkowski” i „Steiner”. Natomiast wywodzący się spośród du-
chowieństwa parafialnego TW „Jesion”, „Delegat” i „Marian” byli autorami trzech anonimów229. 

Drugi etap dezintegracyjnych i dezinformacyjnych działań przeprowadzono na początku 
czerwca 1977 r. Polegał on na przekazaniu bp. Bednorzowi rzekomej oceny jego wystąpienia 
w Piekarach Śląskich przez I sekretarza KW PZPR – Zdzisława Grudnia. I sekretarz KW PZPR 
w Katowicach w czasie narady aktywu partyjno-gospodarczego w Tychach nawiązał do piekar-
skiego wystąpienia bp. Bednorza i stwierdził, że „został niemile zaskoczony jego treścią i formą”. 

226 Ibidem, Notatka z odbytego spotkania z TW „Nowak”, cz. IV, k. 102–103.
227 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/185, Zadania specjalne realizowane przez TW „Nowak”, 20 IV 1977, k. 5.
228 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Stenogram powitania biskupa Herberta Bednorza wygłoszonego w Piekarach 
Śl. w dniu 29 V 1977 o godz. 9.30, cz. IV, k. 39. 
229 W dokumentach występują pewne rozbieżności: pseudonim jednego z TW brzmi „Maciejowski” a w drugim do-
kumencie „Marcinkowski”, poza tym pominięto w drugim dokumencie TW o ps. Turysta”. Ibidem, Koncepcja działań 
operacyjnych o charakterze dezintegracyjnym, b.d., cz. IV, k. 113; ibidem, Koncepcja działań operacyjnych o charakterze 
dezintegracyjnym, 6 VI 1977, cz. IV, k. 114. 
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Dotychczasowa ocena postawy bp. Bednorza była pozytywna, uważany był za śląskiego pa-
triotę, godnego partnera do rozmów. Jednak ostatnie wystąpienie stawia tę ocenę pod znakiem 
zapytania. Świadczy ono o złej woli ordynariusza, pełno w nim demagogii i szantażu. 

Przypomniał również o przyspieszonym zezwoleniu na budowę kościoła na Osiedlu Tysiąclecia. 
W opinii mjr. Perka bp Bednorz „silnie przeżył treść oceny swojego wystąpienia”, wyraził obawę 
o nieprzyjemności, jakie może mieć w Warszawie Zdzisław Grudzień, ale także zaniepokoił się 
ewentualnym zakazem zorganizowania pielgrzymki w następnym roku230. 

Wspomniana powyżej decyzja z 1977 r. o udzieleniu przed pielgrzymką zgody na budowę 
kościoła na Osiedlu Tysiąclecia wpisywała się w ciąg taktycznych rozwiązań, dla których mo-
mentem przełomowym, jak zauważył ks. Wiktor Skworc, był początek lat siedemdziesiątych. 

Do wielu rozmów biskupa katowickiego z przedstawicielami władz wojewódzkich zarówno 
administracyjnych, jak i partyjnych dochodziło zazwyczaj tuż przed pielgrzymką mężczyzn 
i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej. Wtedy też najczęściej wręczano biskupowi pewne 
koncesje budowlane, aby zneutralizować jego wystąpienia na pielgrzymce, które zawierały 
zawsze zapoznanie zebranych rzesz pielgrzymów z najważniejszymi problemami Kościoła na 
Śląsku. Taktyka władz nie wpłynęła na jednoznaczność piekarskich wystąpień bp. H. Bed-
norza, który dziękował władzom publicznie za zezwolenia otrzymane, a jednocześnie stawiał 
nowe żądania231. 

Trudno nie zauważyć niekonsekwencji w postawie lokalnych władz wobec katowickiego bisku-
pa. Programowe ograniczanie budownictwa sakralnego i zwalczanie nielegalnego budownictwa 
kościelnego wyraźnie kolidowało z ustępstwami, jakie następowały przed męską pielgrzymką pie-
karską. Ta „uległość” przedpielgrzymkowa zapewne wynikała z taktyki, jaką przyjmowały władze 
lokalne i stanowiła manipulację nastrojami uczestników zgromadzenia. Aparat władzy próbował 
w ten sposób zapobiec podejmowaniu problemu budownictwa sakralnego w Piekarach i wyciszał 
na czas pielgrzymki żądania Kościoła katowickiego popierane przez rzesze pielgrzymów. Z drugiej 
strony bp Bednorz wymuszał na władzach taką zgodę przed pielgrzymką, ponieważ miały one 
świadomość poparcia dla biskupa robotników wśród tysięcy pątników. Potwierdzenie słuszności 
powyższych tez stanowi informacja TW „Marian”, który wskazał na pozytywne aspekty decyzji 
w sprawie kościoła na Osiedlu Tysiąclecia.

„Miłym i bardzo zadawalającym akcentem pielgrzymki była wiadomość bp. ordynariusza 
o uzyskaniu zezwolenia budowy kościoła na osiedlu 1000-lecia w Katowicach – Chorzowie. 
Chyba wtedy rozległy się największe brawa. Żywo o tym już na miejscu w Piekarach mówiono 
po zakończeniu uroczystości, a jeszcze bardziej w parafiach”.

Tajny współpracownik pokusił się również o szerszą refleksję i „radę” taktyczną dla lokalnych 
władz: 

Według mnie, trzeba koniecznie przed tego typu zgromadzeniami okazać jakiś „gest” wobec 
władz kościelnych i wiernych dla chwilowego zadowolenia. W obecnej naszej trudnej sytuacji 
ekonomiczno-gospodarczej i nieco napiętej sytuacji politycznej, taki »ukłon« wobec święta 
pracy jest jak najbardziej na czasie232.

230 Ibidem, Informacja dotycząca realizacji zadania specjalnego, b.d., cz. IV, k. 52–53.
231 W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 1996, s. 22.
232 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Wyciąg z informacji TW „Marian” z dnia 10 VI 1977, b.d., cz. IV, k. 107.



5.5. Manipulacyjne metody oddziaływania na organizatorów

209

Podjęte przez aparat bezpieczeństwa kompleksowe metody oddziaływania na katowickiego 
biskupa przyniosły efekt krótkotrwały. Bp Bednorz nie zmienił swojego stanowiska w sprawie 
kluczowych problemów mieszkańców Śląska, o rozwiązanie których upominał się corocznie. 
Nieskuteczność podjętych przez SB działań dezintegracyjnych pokazała już kolejna pielgrzymka 
mężczyzn. 28 maja 1978 r. bp Bednorz i kard. Wojtyła ponownie poruszyli problem prawa ro-
botników do niedzielnego wypoczynku, a bezpośrednim powodem wzmocnienia głosu sprzeciwu 
był czterobrygadowy system pracy. 

Bez względu na intencje władz, ich decyzje były po myśli bp. Bednorza. Jako legalista starał 
się rozpoczynać budowę kościołów po otrzymaniu zezwolenia, a jedną ze skutecznych metod ich 
uzyskiwania były naciski na władze w czasie piekarskich pielgrzymek stanowych. 

5.5.4. Frekwencja 

Największe kontrowersje i rozbieżności statystyczne pomiędzy aparatem partyjno-państwo-
wym a stroną kościelną dotyczyły oceny frekwencji w czasie stanowych pielgrzymek piekar-
skich233. Sytuacja ta wynikała z faktu, że frekwencja pielgrzymkowa stanowiła mocny argument 
w relacjach pomiędzy lokalnymi władzami a Kościołem katowickim. 

Precyzyjne obliczenie osób zgromadzonych na niewielkim obszarze kalwarii, a także prze-
mieszczających się po innych obiektach sanktuarium, ulicach i chodnikach było obiektywnie 
trudnym zadaniem. Wymagało zastosowania odpowiedniego aparatu badawczego, a następnie 
analizy metodologicznej, do czego żadna ze stron nie była profesjonalnie przygotowana.

Już od pierwszych powojennych pielgrzymek piekarskich dochodziło do poważnych rozbież-
ności statystycznych. W podawanych przez różne źródła państwowe informacjach dotyczących 
uroczystości 15 sierpnia 1946 r. różnice sięgały 100 tys. osób. Według Wydziału Społeczno-
-Politycznego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgromadziło się w Piekarach Śląskich 300 tys. 
osób, gdy tymczasem „Dziennik Zachodni” podawał liczbę 200 tys. pielgrzymów234. Znacznie 
większe różnice występują w obliczeniach dotyczących stanowej pielgrzymki mężczyzn z 22 maja 
1949 r.: kuria katowicka podała liczbę 150 tys. uczestników, anonimowy pielgrzym – 80 tys., 
KP PZPR w Tarnowskich Górach – 60–70 tys., a Biuletyn MBP – jedynie 20 tys.235 W tym 
przypadku wykazywanie tendencji spadkowej wyraźnie występuje po stronie politycznych 
przeciwników Kościoła.

Pomimo różnic statystycznych pomiędzy danymi kościelnymi a partyjno-państwowymi, 
generalnie obydwie strony uznawały, że w latach 1947–1952 frekwencja na pielgrzymkach 
piekarskich była wysoka. Władze partyjno-państwowe podtrzymywały taką opinię odnosząc się 
do uroczystości organizowanych w czasie wygnania katowickich biskupów. Okazją do porów-

233 O fałszowaniu raportów dotyczących frekwencji w czasie uroczystości na Jasnej Górze pisze m.in. D. Thiriet, Marks czy 
Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950–1956), Warszawa 2002, s. 110–112.
234 AP Kat., UWŚl, Wydz. Społ.-Polit., 35, Sprawozdanie sytuacyjne nr 8, k. 36; Lud śląski ślubuje wierność Polsce, „Dziennik 
Zachodni” 1946, nr 223, s. 1. 
235 AAKat., AL, 1713, Pielgrzymka katolickich mężów do Piekar Śl. dnia 22 V 1949, k. 339; AAKat., ARz, 1658, 
Sprawozdanie o przebiegu zjazdu mężczyzn katolickich w Piekarach Śl. w dniu 22 V 1949, 24 V 1949, k. 51; Represje 
wobec duchowieństwa górnośląskiego…, s. 205; Biuletyn dzienny MBP nr 118 (278), 24 V 1949 [w:] Biuletyny dzienne MBP 
1949–1950, wybór i oprac. Ł. Kamiński, Warszawa 2004, s. 266. 
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nań była np. uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zorganizowana 15 sierpnia 
1955 r. przez rządcę diecezji ks. Jana Piskorza. Według UB w Piekarach Śląskich zgromadziło 
się wtedy około 30 tys. pielgrzymów. Frekwencja ta znacznie odbiegała od wcześniejszych stan-
dardów, czego nie omieszkano odnotować w sprawozdaniu z pielgrzymki. „W uroczystościach 
tych za czasów pobytu Adamskiego brało zawsze udział około 80 tys. osób”236. 

Kiedy 2 czerwca 1957 r. katowiccy biskupi ponownie zainicjowali stanowe zjazdy piekarskie, 
frekwencja stała się podstawową płaszczyzną lokalnej konfrontacji na linii państwo-Kościół. Była 
ona jednak odzwierciedleniem ogólnej tendencji do konfrontacji i rywalizacji państwa z Kościo-
łem katolickim na polu zgromadzeń masowych wynikającym z obchodów Tysiąclecia Państwa 
Polskiego i Milenium Chrztu Polski. W przypadku piekarskich zgromadzeń stanowych trwała 
ona praktycznie do lat osiemdziesiątych, ponieważ lokalne władze przeciwstawiały religijnym 
zgromadzeniom organizowane w tym samym terminie masowe imprezy sportowo-kulturalne 
czy propagandowo-polityczne.

Obydwie strony stosowały prosty mechanizm: organizatorzy kościelni zabiegali corocznie 
o jak najwyższy udział wiernych, natomiast władze partyjno-państwowe starały się ten udział 
maksymalnie ograniczyć. Odzwierciedleniem wysiłków miały być dane statystyczne dotyczące 
frekwencji.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, Kościół podawał przybliżoną liczbę pielgrzymów na 
podstawie obserwacji stopnia zaludnienia kalwarii i okolicznych terenów237. Tylko raz organa 
bezpieczeństwa zdobyły informację, że Kuria katowicka zleciła kilku studentom przeprowadzenie 
obliczeń. Przyjęto wówczas założenie, że na jeden metr kwadratowy powierzchni przypada pięć 
osób238. Ppłk Bolesław Dankowski, I zastępca komendanta miejskiego ds. SB w Katowicach, 
poinformował o tym naczelnika Wydziału IV po pielgrzymce majowej w 1971 r. Jego zdaniem 
nie ujawniono jednak danych, które ks. Gawor przekazał bp. Bednorzowi239. Szacunkową liczbę 
zgromadzonych wiernych bp Bednorz często ogłaszał w czasie pielgrzymki, a także podawał 
w telegramie kierowanym do papieża. Także w kronice piekarskiej parafii zapisywano zazwyczaj 
dane dotyczące frekwencji i rozdanych Komunii św. 

Informacje podawane przez Wydział IV SB były efektem obliczeń prowadzonych corocznie 
przez wyznaczone grupy funkcjonariuszy. Liczyli oni pielgrzymów w chwili wyjścia z parafii, na 
szlakach pielgrzymkowych, a także w wyznaczonych punktach obserwacyjnych w Piekarach 
Śląskich. Wspomagali ich w tym działaniu także patrolujący funkcjonariusze MO. 

Zestawienie wyników liczenia wiernych na pielgrzymkach stanowych od momentu reaktywo-
wania uroczystości do początku lat osiemdziesiątych, a więc przez ponad trzydzieści lat, pozwala 
zaobserwować, jakie zmiany pod względem frekwencji zachodziły w tradycji pielgrzymek stano-
wych. Wyraźnie widać, kiedy zdecydowaną „przewagę” zyskały majowe pielgrzymki mężczyzn 

236 AIPN, MSW Dep. IV, 0445/116, Informacja nr 9/185 z 16 VIII 1955 dotycząca przebiegu święta katolickiego w dniach 
14 i 15 VIII b. d., k. 332.
237 Ks. Władysław Student w kronice parafialnej odnotował: „1) U mężczyzn jest większe zagęszczenie na 1 m kwadra-
towy 2) U mężczyzn tłumy sięgają daleko za kościół kalwaryjski i to także bardzo zagęszczone”. APP, AKiK, VIII 02, 
Pielgrzymka kobiet i panien ’84, k. 719. 
238 Według takich obliczeń kalwaria piekarska mogła pomieścić około 500 tys. pielgrzymów, ponieważ jej powierzchnia 
wynosi około 10 ha.
239 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Meldunek, 1 VI 1971, k. 131. 
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i młodzieńców, a także momenty znacznego osłabienia pątnictwa stanowego i późniejszego 
ponownego ożywienia. Przede wszystkim jednak zestawienie frekwencji wykazanej przez stronę 
kościelną z danymi liczbowymi podawanymi przez aparat bezpieczeństwa jednoznacznie wskazuje 
na prawie coroczne znaczące rozbieżności pomiędzy nimi (zob. Tabela nr 7). 

Ta b e l a  n r  7
Zestawienie frekwencji na pielgrzymkach mężczyzn i kobiet według ustaleń 

Kościoła i SB w latach 1957–1989

Rok
Pielgrzymka mężczyzn Pielgrzymka kobiet

Kościół SB Kościół SB
1 2 3 4 5

1957 150.000 25.000 200.000 b.d.

1958 30.000 b.d. [12.000 Komunii św.] 40.000/50–55.000240

1959 [5.500 Komunii św.] 20.000 150.000 60.000

1960 100.000 30.000 [20.000 Komunii św.] 25.000

1961 60.000 25.000 [15.000 Komunii św.] 15.000

1962 b.d. 18.000 b.d. 10.000

1963 100.000 53.000 80.000 b.d.

1964 100.000 65.000 [18.000 Komunii św.] 16.000

1965 250.000 120.000 b.d. 15.000

1966 400 000/300 000 130.000 30.000/50–60.000241 10.000

1967 150.000 15.000 80.000 5.000

1968 150.000 18.000 [18.000 Komunii św.] 5.000

1969 150.000 15.000 b.d. 5.500

1970 150.000 30.000/16.000 [20.000 Komunii św.] 6.000

1971 [13.000 Komunii św.] 45.000 [30.000 Komunii św.] 10.000

1972 150.000 38.000 b.d. 5.000

1973 150.000 25.000 80–90.000 5.000

1974 b.d. 30.000 b.d. 4.000

1975 b.d. 25.000 b.d. 10.000

1976 b.d. 35.000 b.d. 8.000

1977 200.000 50.000 80.000 6.000

1978 200.000 b.d. [25.000 Komunii św.] 8.000

1979 200.000 60.000 b.d. 23.000

1980 b.d. 70.000 b.d. 18.000

1981 500.000 200.000 b.d. b.d.

240 Liczbie 40 tys. pątników przeczy podana przez kpt. Michalika obecność 50–55 tys. w Piekarach. Zob. AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 056/9, Meldunek dotyczący przebiegu uroczystości w dniu 15 VIII 1958 w Piekarach Śl., b.p.
241 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/82, Doniesienie TW „Kuratus”, b.d., b.p.
242 Liczbę 135 tys. pielgrzymów podali autorzy pracy dyplomowej Marian Chwedczuk i Andrzej Filipek, AIPN, WSO 
MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 001708/3040, Zagrożenia związane z funkcjonowaniem sanktuarium maryjnego 
w Piekarach Śląskich…, k. 48.
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c . d .  Ta b e l i  n r  7
1 2 3 4 5

1982 b.d. 200.000/180.000 b.d. b.d.

1983 b.d. 70.000 b.d. 14.000

1984 250–300.000 90.000 b.d. 25.000

1985 b.d. 120.000 b.d. 12.000

1986 b.d. 110.000/135.000242 b.d. 15.000

1987 b.d. 80.000 b.d. 22.000

1988 [30.000 Komunii św.] b.d. b.d. b.d.

1989 [37.500 Komunii św.] b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Dane kościelne z lat 1957–1989: APP, AKiK, VIII 01, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 6 XI 1935 do 
31 XII 1965, k. 376, 384, 398, 408, 420, 430, 441, 452, 463, 477, 505, 513, 522, 527, 544; APP AKiK, Kronika parafii 
INMP w Piekarach Śl. od 1 I 1966 do 21 VIII 1988, VIII 02, k. 25, 49; 86, 100, 147, 162, 186, 228, 246, 275, 292, 
322, 377, 379, 401, 410, 441, 446, 529, 691, 922; APP AKiK, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 12 IX 1988 
do 26 V 1996, VIII 03, k. 38; AAKat., ARz, 221, Pismo bp. Herberta Bednorza do Radia Watykańskiego Sekcja Polska, 
30 V 1979, k. 132; Dane SB z lat 1957–1958: AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie z pracy Referatu 
ds. Bezpieczeństwa przy KP MO Tarn. Góry za okres od dnia 1 IV do dnia 30 VI 1957 r., k. 131; ibidem, Sprawozdanie 
z pracy Referatu ds. Bezpieczeństwa przy KP MO w Tarn. Górach za okres od 1 VII 1958 do dnia 30 IX 1958, k. 232; 
Dane SB z lat 1959–1974: AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, 
k. 24, 26; Dane z lat 1975–1989: AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Informacja z przebiegu uroczystości kościel-
nych w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1975, 26 V 1975, cz. IV, k. 70; ibidem, Informacja dotycząca kościelnych uroczystości 
w Piekarach Śl. w dniu 17 VIII 1975, 17 VIII 1975, cz. IV, k. 84; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Informacja 
z przebiegu tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 30 V 1976, 30 V 1976, b.p.; 
ibidem, Informacja dotycząca kościelnych uroczystości w Piekarach Śl. w dniu 15 VIII 1976, 15 VIII 1976, b. p.; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/121, Informacja z przebiegu tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do 
Piekar Śl. w dn. 29 V 1977, b.d., cz. IV, k. 36; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Informacja dotycząca przebiegu 
tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymki kobiet i młodzieży żeńskiej do Piekar Śl. w dniu 20 VIII 1978, 20 VIII 1978, cz. IV, 
k. 96; [dot. 1977 i 1978]; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Informacja dotycząca przebiegu tradycyjnej pielgrzymki 
kobiet i młodzieży żeńskiej w Piekarach Śl. w dniu 19 VIII 1979, k. 130, [dot. 1978 i 1979]; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
030/209, Informacja dotycząca przebiegu pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1980, b.d., cz. IV, 
k. 107 [dot. 1979 i 80]; ibidem, Informacja dotycząca przebiegu tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymki kobiet i dziewcząt do 
Piekar Śl. w dniu 17 VIII 1980, 17 VIII 1980, cz. IV, k. 164; AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/107, t. 12, Informacja 
dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. katowickim, 30 V 1982, k. 117; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/225, Informacja dotycząca wydarzeń pozostających w zainteresowaniu Wydziału IV, 29 V 1983, cz. IV, 
k. 115; AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 42, Informacja nr 118/83 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w Piekarach Śl. za okres 10–15 VIII 1983, 15 VIII, b.p., dokument nr 125; ibidem, Informacja nr 0101/84 
dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Piekar Śl. w dniu 28 V 1984, 28 V 1984, k. 295; ibi-
dem, Informacja nr 0167/84 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Piekar Śl. w dniu 20 VIII 
1984, 20 VIII 1984, b.p. dokument nr 362; ibidem, Informacja nr 0118/85 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Piekar Śl. dn. 27 V 1985, 27 V 1985, b.p., dokument nr 117; ibidem, Informacja nr 0182/85 dot. 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Piekar Śl. w dniu 19 VIII 1985, 19 VIII 1985, b.p., dokument 
nr 182; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja dotycząca wydarzeń pozostających w zainteresowaniu Wydziału 
IV, 25 V 1986, k. 65; ibidem, [brak tytułu], 17 VIII 1986, k. 263; AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/163, Informacja 
nr 22 o ważniejszych wydarzeniach na odcinku wyznaniowym w woj. katowickim w okresie 25 V – 31 V 1987, 1 VI 1987, 
k. 71 [dla 1986 i 1987]; ibidem, Informacja nr 33 o ważniejszych wydarzeniach na odcinku wyznaniowym w województwie 
katowickim w okresie 10 VIII – 16 VIII 1987, 17 VIII 1987, k. 102.

W pierwszych trzech latach po reaktywowaniu stanowego pielgrzymowania (1957–1959) 
więcej pątników uczestniczyło w zjazdach sierpniowych, co mogło być efektem przyzwyczajenia 
wiernych do kontynuowanego przez rządców diecezji sierpniowego świętowania, a zaniechania 
spotkań majowych. Później zdecydowana przewaga uczestników pielgrzymek majowych utrzy-
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mała się do końca PRL: do połowy lat siedemdziesiątych (z wyjątkiem lat 1965–1966) obliczenia 
strony kościelnej oscylowały w granicach 100–150 tys. pielgrzymów, by później utrzymywać się 
na poziomie 200 tys. i więcej.

W tym samym okresie dane przedstawione przez SB tylko w latach 1965–1966, 1981–1982 
i 1985–1986 przekroczyły poziom 100 tys. uczestników, a w latach 1981–1982 nawet 200 tys., 
ale mimo to były to szacunki przynajmniej o połowę mniejsze aniżeli podawała strona kościelna. 
Według SB w latach 1967–1969 nastąpił gwałtowny spadek uczestnictwa, który znajdował so-
cjologiczne uzasadnienie w „zmęczeniu” pielgrzymów uroczystościami z lat 1965–1966. W maju 
1967 r. z piekarskiego dekanatu dotarły do tarnogórskiej SB informacje o prognozach miejsco-
wych księży na temat frekwencji w czasie zjazdu mężczyzn i młodzieży męskiej. Ich zdaniem 
frekwencja miała być dwukrotnie niższa niż w czasie obchodów milenijnych i mogła osiągnąć 
poziom najwyżej 100 tys. osób. Głównej przyczyny tego spadku upatrywano w „przesycie” uro-
czystościami, jakie miały miejsce w latach 1965–1966. Księża zwracali jednak uwagę również na 
przyczynę mentalną, która może spowodować poważny spadek frekwencji. Bp Bednorz ogłosił 
wiernym w liście pasterskim, że poruszy problem sportu i kultury fizycznej, ale także pijaństwa, 
chuligaństwa i awanturnictwa na stadionach sportowych, co nie było mile przyjmowane przez 
społeczeństwo mieszkające na Śląsku243. 

W kronice piekarskiej zarówno dla pielgrzymki mężczyzn w roku 1967, jak i w 1969 odnoto-
wano udział 150 tys. pielgrzymów. Natomiast w 1968 r. w telegramie do Pawła VI kuria podała 
liczbę 200 tys. pątników. Potwierdzeniem rozmijania się z rzeczywistością przez organizatorów 
pielgrzymek miała być dla SB reakcja niektórych księży na tę ostatnią informację o 200 tys. 
pielgrzymów zgromadzonych na pielgrzymce 26 maja 1968 r. 

Księża z kurii, jak i parafialni ironizują na temat owych „200 tys.”, że to chyba razem z nie-
boszczykami, którzy kiedyś do Piekar chodzili244. 

W kronice piekarskiej odnotowano wówczas jedynie 150 tys. pątników. Identyczna roz-
bieżność sięgająca 25% pomiędzy informacjami z telegramów a zapisami w kronice piekarskiej 
wystąpiła również w maju 1970 r. (w telegramie do papieża podano 200 tys., a w kronice 
piekarskiej odnotowano 150 tys.). W opinii niektórych duchownych bp. Bednorzowi chodziło 
o efekt propagandowy, dlatego jako wytrawny taktyk w relacjach z władzami świadomie zawyżał 
podawane do publicznej wiadomości dane.

Dane SB dla pielgrzymek mężczyzn w latach 1967–1969 w porównaniu z danymi kościel-
nymi były przeciętnie dziesięciokrotnie mniejsze (odpowiednio 15 tys., 18 tys., 15 tys.). Brak 
zaufania do danych liczbowych podawanych przez aparat bezpieczeństwa wynika z rozbieżności, 
jakie występują w dostępnych dokumentach dotyczących tej samej uroczystości a wytworzonych 
przez różne organa proweniencji partyjno-państwowej. Poważne nieścisłości dotyczą pielgrzymki 
kobiet zorganizowanej 15 sierpnia 1960 r. Zastępca komendanta wojewódzkiego ds. bezpieczeń-
stwa Jan Gajek podał 60 tys. pątniczek. Do KC PZPR w Warszawie dotarła informacja o 40 
tys. z komentarzem, że jest to liczba niższa niż rok wcześniej. Natomiast Pabiasz w swojej pracy 

243 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/100, Meldunek mjr. Zenona Drębkowskiego, 27 V 1967, b.p.
244 Ł. Marek, Kler to nasz wróg…, s. 365.
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podał jedynie 25 tys. uczestniczek piekarskiego zgromadzenia. Charakterystycznym przykładem 
podobnych rozbieżności są także dane dotyczące pielgrzymki mężczyzn z 31 maja 1970 r. We-
dług Pabiasza w Piekarach zgromadziło się 30 tys. osób, natomiast 1 czerwca t. r. płk Stanisław 
Opitek, I zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w informacji do Zdzisława Grudnia 
podał jedynie 16 tys. pielgrzymów, podobnie jak kierownik USW Zbigniew Przęślica245.

Największe rozbieżności w obliczeniach dotyczą uroczystości milenijnych; według prasy 
zachodniej na kalwarii zebrało się 200 tys. osób, Pabiasz podaje 130 tys., WdsW – 140 tys., 
natomiast strona kościelna wskazywała na 400 do 500 tys. uczestników246.

Do drugiej połowy lat siedemdziesiątych Wydział IV, w przeciwieństwie do strony kościelnej, 
konsekwentnie wykazywał niską frekwencję na pielgrzymkach stanowych. Zwłaszcza zjazdy 
kobiece miały gromadzić jedynie kilka tysięcy osób. Zaufanie do danych katowickiej policji 
politycznej w tym okresie podważa pismo kpt. Birnbacha z 14 września 1978 r. skierowane do 
naczelnika Wydziału „B”. Naczelnik Wydziału IV podaje w nim, że dwa razy w roku – w maju 
i sierpniu „liczba pątników wynosi kilkadziesiąt tysięcy wiernych” i zabiega o założenie specjal-
nego punktu obserwacyjnego w Piekarach Śląskich ze względu na pielgrzymki247. Kolejnych 
argumentów podważających informacje SB dostarcza analiza porównawcza danych z zapisów 
kronikarskich o ilości rozdanych Komunii św. z obliczeniami frekwencji przez SB. Jak wynika 
z zestawień np. w latach 1968, 1970–1971 na pielgrzymce kobiet rozdano kilkakrotnie więcej 
Komunii św. aniżeli wynosiła liczba uczestniczek pielgrzymki podana przez katowicki Wydział IV. 

Statystyczna „rywalizacja” została przerwana przez stronę kościelną w latach osiemdziesiątych. 
Już w 1978 r. po pielgrzymce mężczyzn proboszcz Student skonstatował, że zawsze stawiane jest 
pytanie o to, ilu było pielgrzymów. Tym razem powstrzymał się od własnej oceny i powołał się 
na katolicką prasę zachodnią („Rupertusblatt”), w której oszacowano zgromadzenie mężczyzn 
na około 200 tys. pielgrzymów248.

W następnych latach kustosz piekarskiego sanktuarium dzielił się refleksją:

Pierwsze pytanie, jakie ktokolwiek stawia to: »Ilu ich było? «, »Ilu było mężczyzn w tym roku 
na pielgrzymce”« Oczywiście, jest to ciekawe, a równocześnie mówiące o zewnętrznej formie 
życia religijnego naszych mężczyzn i młodzieńców. Myślę jednak, że jeszcze ważniejsze jest 
to – ilu mężczyzn i młodzieńców w pełni uczestniczy we mszy św. , a takich jest ponad 30 
tysięcy, którzy przyjęli Komunię św.249

Kiedy od lat osiemdziesiątych notowano gwałtowny wzrost pielgrzymów także spoza diecezji 
katowickiej, piekarski proboszcz podkreślał w swoich zapiskach kronikarskich, że prowadzenie 
szczegółowych statystyk nie ma większego znaczenia. Również w telegramach do papieża i do-

245 AAN, KC PZPR, 237/XIV-181, Uroczystości maryjne, k. 150; AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, 
Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, k. 24; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/3, t. 2, Informacja z przebiegu diecezjalnej 
pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 31 V 1970, 31 V 1970, k. 75–76; AIPN, MSW II, 7630, 
Informacja z przebiegu tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl. 31 V 1970, 4 VI 1970, k. 45–47.
246 Stefan Wyszyński podał ponad 300 tys. S. Wyszyński, Zapiski milenijne. Wybór z dziennika „Pro memoria” z lat 1965–1967, 
wybór i oprac. M. Okońska, M. Plaskacz, A. Rastawicka, Warszawa 1996, s. 93.
247 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/421, Uzasadnienie założenia punktu „Wydziału B” na terenie Piekar Śl. – pismo 
naczelnika Wydziału IV KW MO do naczelnika Wydziału „B”, 14 IX 1978, k. 30.
248 APP, AKiK, VIII 02, Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców 28 V 1978, k. 441.
249 Ibidem, Piekary 88, k. 922.
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stojników kościelnych unikano już konkretnych danych liczbowych, stosując określenia opisowe: 
„nieprzeliczone rzesze”, „przepotężna rzesza mężczyzn i młodzieńców” czy „niezliczona rzesza 
mężczyzn i młodzieńców”250. Odnosząc się do pielgrzymki mężczyzn zorganizowanej 26 maja 
1985 r. ks. Student w sposób opisowy ocenił, że w Piekarach zgromadziło się najwięcej pielgrzy-
mów od dwudziestu lat, czyli od rekoronacji obrazu 13 czerwca 1965 r.251 Również z wyliczeń 
SB wynikało, że była to imponująca rzesza ludzi – około 120 tys. osób. Ks. prob. Student unikał 
podawania konkretnych liczb, co uzasadnił po pielgrzymce męskiej w 1986 r. następująco: 

Powiedzieć trzeba, że jest ich [pielgrzymów – przyp. K.B.] co roku więcej, jednak nie można 
określić w jakiej liczbie, gdyż o pomyłkę tutaj bardzo łatwo tak in plus jak i in minus. Ważne, 
że jest ich bardzo dużo, bardzo!252 

Zaprezentowana powyżej tabela nr 7 jest dowodem takich, prawdopodobnie zamierzo-
nych „pomyłek”. W przypadku Kościoła katowickiego zawyżona czasami liczba uczestników 
prawdopodobnie służyła podkreśleniu siły, jaką to zgromadzenie stanowiło, pomimo przeszkód 
i utrudnień ze strony władz. Dla aparatu bezpieczeństwa zbyt liczny udział wiernych był sygna-
łem nie tylko małej skuteczności przeciwdziałania, ale przede wszystkim świadczył o religijności 
i przywiązaniu społeczeństwa do Kościoła. Dzięki doniesieniom tajnych współpracowników 
aparat bezpieczeństwa zazwyczaj przed pielgrzymką znał prognozy organizatorów dotyczące 
frekwencji. Przekazywał je w przedpielgrzymkowych meldunkach swoim zwierzchnikom służ-
bowym i partyjnym. Następnie śledził obliczenia strony kościelnej i konfrontował z własnymi. 
Organizacja imprez mających odciągnąć wierzących od pielgrzymki była zarazem pułapką poka-
zującą na przykładzie frekwencji jej nieskuteczność, a raczej pokazującą zawsze zbyt dużą liczbę 
osób, które oparły się takim propozycjom i wybrały uroczystości religijne. W obiegowej opinii 
funkcjonariuszy MO liczenie frekwencji na masowych imprezach państwowych i kościelnych 
odbywało się zgodnie z zasadą: „Na imprezach państwowych frekwencja wyżej, na kościelnych 
frekwencja niżej”, co nie za bardzo miało związek ze starannością czy przyjętą metodą liczenia253. 
Masowy udział społeczeństwa w zjazdach piekarskich był zewnętrznym miernikiem efektów wal-
ki „o rząd dusz” pomiędzy katowickim Kościołem a lokalnymi władzami partyjno-państwowymi. 

Przez trzydzieści dziewięć lat organizacji piekarskich pielgrzymek stanowych w PRL głównym 
motorem działania Kościoła na Śląsku był imperatyw obrony wiary, śląskich tradycji masowego 
kultu maryjnego, a także prawa do sprawiedliwości społecznej. Występujące czasowo trudności 
organizacyjne czy spadek frekwencji nie osłabiły fenomenu, jakim były piekarskie zgromadzenia 
stanowe. W walce o „rząd dusz” władze partyjno-państwowe wykorzystywały każdą okazję do 
osłabienia autorytetu katowickich biskupów i duchowieństwa. Uderzenie w inicjatorów i orga-
nizatorów miało być jednym ze sposobów ograniczenia ruchu pielgrzymkowego.

250 Podziękowanie Ojcu św. Janowi Pawłowi II za list do pielgrzymów piekarskich, 27 V 1984, „Wiadomości Diecezjalne” 1984, 
nr 7, s. 189–190; Telegram biskupa katowickiego do Ojca Świętego Jana Pawła II, „Wiadomości Diecezjalne” 1986, nr 5, s. 19; 
Telegram biskupa katowickiego ks. Damiana Zimonia do Ojca św. Jana Pawła II, „Wiadomości Diecezjalne” 1987, nr 5, s. 255.
251 APP , AKiK, VIII 02, 60 lat istnienia diecezji katowickiej. Pielgrzymka męska’85, k. 761.
252 Ibidem, M’86, k. 840.
253 Relacja Romana Huli z 7 II 2011 w zbiorach autorki.
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Uczestnicy stanowych zgromadzeń piekarskich 
pod kontrolą aparatu bezpieczeństwa

Oprócz organizatorów piekarskich pielgrzymek pod specjalnym nadzorem organów bezpie-
czeństwa znajdowali się uczestnicy tych uroczystości: osoby świeckie i duchowne, goście z kraju 
i z zagranicy, głęboko wierzący pielgrzymi, a także osoby poszukujące Boga, sprawiedliwości. 
Te zróżnicowane grupy uczestników zazwyczaj inicjowały i wnosiły na piekarską kalwarię nowe 
treści religijne, społeczne jak i polityczne, nadawały religijnym spotkaniom wielowymiarowy 
charakter odzwierciedlający ducha czasu. 

Wśród zgromadzonych w Piekarach najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy świeccy, którzy 
przez dziesięciolecia podtrzymywali stanową tradycję piekarską i przekazywali ją kolejnym – 
młodszym pokoleniom. To oni byli i są główną siłą tej tradycji i gwarantem jej kontynuacji. To dla 
wspólnoty religijnej z robotnikami przyjeżdżali do Piekar Śląskich inni uczestnicy: hierarchia 
kościelna i goście zagraniczni. Obecność gości zagranicznych w Piekarach Śląskich spełniła rolę 
forpoczty w normalizacji stosunków międzynarodowych Polski z innymi krajami Europy Za-
chodniej i świata. Natomiast obecni na majowych pielgrzymkach od końca lat siedemdziesiątych 
XX w. przedstawiciele opozycji demokratycznej zwracali uwagę zgromadzonych na społeczno-
-polityczne problemy kraju.

Każda z tych grup stanowiła wyzwanie dla organów bezpieczeństwa, które wykorzystując 
różnorodne metody i środki pracy operacyjnej zmierzały do ograniczenia, a nierzadko wyelimi-
nowania ich z udziału w stanowych zjazdach piekarskich.

6.1. Świeccy uczestnicy stanowych zjazdów

Fenomen piekarskich pielgrzymek stanowych, zwłaszcza męskich, tworzyły tysiące pątników 
– robotników przybywających corocznie do piekarskiego sanktuarium z różnych miejscowości 
Górnego Śląska – największego regionu przemysłowego w Polsce. To ich odzew na zaproszenie 
biskupa decydował o frekwencji pielgrzymkowej, to od ich zaangażowania zależał przebieg 
uroczystości a zarazem siła tego zgromadzenia. Analizując prawie czterdziestoletnią historię 
piekarskich zjazdów stanowych w powojennej Polsce, można zdecydowanie stwierdzić, że nawet 
w kryzysowych okresach dla tej formy kultu robotnicy stosunkowo licznie gromadzili się przed 
obrazem Matki Boskiej Piekarskiej. 

Bp Herbert Bednorz doceniał i często publicznie podkreślał tradycję masowej obecności ro-
botników w Piekarach Śląskich. Rzadziej rozwijał temat udziału w stanowych zgromadzeniach 
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piekarskich inteligencji Górnego Śląska, ponieważ nie była ona na tych uroczystościach zbyt 
licznie i oficjalnie reprezentowana. Taka sytuacja znajduje również potwierdzenie w obserwacjach 
i statystykach prowadzonych przez aparat bezpieczeństwa. W analizach przekroju społecznego 
piekarskich pielgrzymek w latach sześćdziesiątych zwracano uwagę na fakt, że inteligencja sta-
nowiła „nieliczny procent” zgromadzonych przy zdecydowanej przewadze środowiska robotnicze-
go1. Główna przyczyna rzadkiego udziału inteligencji pracującej w piekarskich uroczystościach 
wynikała z realnego zagrożenia, jakim była utrata zajmowanego stanowiska a nawet pracy przez 
osoby, którym postawiono zarzut publicznego manifestowania swoich poglądów religijnych. 
Nomenklaturowy system władzy wykluczał zajmowanie kierowniczych stanowisk przez tzw. 
klerykałów, a jeśli nasilały się przypadki wyłamywania członków partii z areligijnych postaw, 
spotykały się one ze sprzeciwem instancji partyjnych2. Nie mogli liczyć na awans zawodowy ci, 
którzy nie kryli się ze swoją wiarą i nie należeli do partii. Urząd do spraw Wyznań krytykował 
występowanie osób cywilnych na pielgrzymkach, deklarując „pociąganie do odpowiedzialności” 
pracowników aparatu państwowego, którym zostanie udowodnione uczestnictwo w takich 
uroczystościach3. Mimo publicznych zapewnień o wolności religijnej w Polsce przed osobami 
wierzącymi i bezpartyjnymi postawiono barierę nie do pokonania. 

Temat trudnej sytuacji wierzących i praktykujących przedstawicieli inteligencji biskupi podjęli 
publicznie w czasie pielgrzymek majowych w połowie lat siedemdziesiątych. Poruszeni przypad-
kami zwolnień pracowników katowickich uczelni z powodu zaangażowania w duszpasterstwo 
akademickie bp Herbert Bednorz i kard. Karol Wojtyła jednym głosem w czasie pielgrzymki 
30 maja 1976 r. napiętnowali zwalnianie ludzi nauki ze względu na ich postawę religijną. Bi-
skup katowicki zaprotestował przeciwko zaistniałej sytuacji, co spotkało się z natychmiastową 
reakcją słuchaczy:

… na kilku wyższych uczelniach w Katowicach zwolniono paru młodych asystentów, którym 
zarzucano nie przewinienia w pracy, ale włączenie się w duszpasterstwo akademickie. Przeciwko 
temu jak najostrzej, tu w Piekarach protestujemy /oklaski/. Łącznie z tym protestem żądamy 
wolności dla duszpasterstwa akademickiego… /oklaski/. 

Również na słowa kard. Wojtyły w tej sprawie pątnicy zareagowali oklaskami:

… biskup katowicki przedstawił tutaj fakty, które świadczą o oczywistym zgwałceniu zasad 
wolności sumienia i wolności religii. Jeżeli się ludzi degraduje z tego powodu, że są wierzący 
i wyznają Chrystusa, że uczęszczają do kościoła, jeżeli się ludziom zamyka drogę awansu na-
ukowego, to jest hańba! /oklaski/, bo nauka ma służyć prawdzie /oklaski/. I my z tego miejsca 

1 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/14, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl., 30 V 1960, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego 
zjazdu mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1963, 26 V 1963, k. 410.
2 Zob. szerzej A. Paczkowski, System nomenklaturowy [w:] Centrum Władzy w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski, Warsza-
wa 2003, s. 115–139; Ł. Marek, Zwalczanie „klerykalizmu” wśród członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa 
katowickiego po Październiku 56, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2008, nr 1, s. 347–365; K. Banaś, Za-
ufani towarzysze i „klerykałowie” [w:] „Przewodnia siła Narodu”. Z dziejów partii komunistycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim 1945–1990, red. T. Kurpierz, Katowice 2010, s. 113–123.
3 Notatka Urzędu do Spraw Wyznań: sprawa lojalnego stosunku do państwa i władzy, 1960 [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół 
katolicki a państwo…, t. 2, s. 42.
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mamy prawo żądać, ażeby zachowywano konstytucję, ażeby szanowano Kartę Praw Człowieka, 
podpisaną przez rząd naszego państwa! /oklaski/, prawo równości obywatelskiej4.

W czasie tej uroczystości wspomniano również o „szkoleniu ateistycznym” dla kadry kierow-
niczej w Rybnickim Okręgu Węglowym. Odmowa udziału w nim była równoznaczna z utratą 
stanowiska5.

Do problemu dyskryminacji zawodowej osób wierzących kard. Karol Wojtyła nawiązał w cza-
sie homilii piekarskiej wygłoszonej 29 maja 1977 r., co pracownicy Wydziału „T” odnotowali 
w stenogramie jego wystąpienia w następujących słowach:

[…] czy można mówić o jedności wówczas, kiedy są w społeczeństwie ludzie mający wszystkie 
dane po temu, wszystkie kwalifikacje, żeby być powiedzmy dyrektorami, może biura projek-
tów, może kopalni, może szkoły, może jeszcze dalej, którym się stale odpowiada: „Nie możesz 
nim być, bo się przyznałeś, że jesteś wierzącym”. /oklaski/ Nam wprawdzie mówi się potem, 
że to nie odgrywa żadnej roli, ale my mamy dość już tych frazesów. My byśmy chcieli /okla-
ski/, my byśmy chcieli, żeby ci wierzący, ci, którzy mają odwagę tam w tym gabinecie, w tej 
komórce powiedzieć: „ja jestem wierzący” – mogli potem zostawać dyrektorami, ministrami, 
rektorami uczelni, przełożonymi w kopalniach, warsztatach pracy. My byśmy chcieli, żeby to 
nie był frazes, żeby to była rzeczywistość /oklaski/6. 

Osoby na kierowniczych stanowiskach, które wykazywały zaangażowanie w piekarski ruch 
pielgrzymkowy, były śledzone i „rozpracowywane” przez organa bezpieczeństwa. Wśród zacho-
wanych dokumentów potwierdzających takie działania znajduje się pismo z 1951 r. skierowane 
do szefa PUBP w Rybniku. Otrzymał on zadanie „wzięcia w opracowanie” inżyniera Augustyna 
Spyry ze względu na jego kontakty z bp. Adamskim. Bezpośrednią jednak przyczyną „rozpra-
cowywania” było jego zainteresowanie udziałem w męskiej pielgrzymce górników z rybnickiej 
KWK „Jankowice”, której sam był pracownikiem7. 

Powodem inwigilacji osób z nadzoru kierowniczego w zakładach pracy mógł być również 
ich przychylny stosunek do praktyk religijnych podlegających im pracowników. Taki zarzut 
w 1966 r. został sformułowany wobec kierownika oddziału przewozów w bytomskiej KWK 
„Miechowice”. W przeddzień uroczystości milenijnych TW „Bohdan” przekazał funkcjonariu-
szom SB w KM MO w Zabrzu informację, że wymieniony kierownik jest „negatywnie ustosun-
kowany do PRL, poglądów mocno klerykalnych i na zakładzie pracy prowadzi agitację na rzecz 
kleru, wyjazdów na pielgrzymki itp.” Dowodem takiej postawy miała być jego zgoda na urlop 
pracowników udających się na uroczystości do Częstochowy, a zdaniem tajnego współpracownika 
podobne zezwolenie dawał osobom planującym pielgrzymowanie do Piekar Śląskich. Doniesienie 
TW „Bohdan” zobligowało zabrzańską jednostkę SB do przekazania tych informacji bytomskiej 

4 AIPN, MSW II, 0639/186, t. 2, Informacja dotycząca publicznego oświadczenia bp. Herberta Bednorza i kard. Woj-
tyły na temat zwalniania pracowników naukowych wyższych uczelni w Katowicach za współpracę z duszpasterstwem 
akademickim, k. 81–82.
5 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Informacja z przebiegu tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn 
i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 30 V 1976, 30 V 1976, b.p.
6 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Stenogram kazania księdza kard. Karola Wojtyły wygłoszonego w Piekarach 
Śląskich w dniu 29 V 1977 o godz. […], cz. IV, k. 44.
7 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/28, t. 5, Pismo do szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ryb-
niku, 11 V 1951, k. 181. 
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komórce SB, której kontroli podlegała KWK „Miechowice”, z wyraźnym wskazaniem – „zain-
teresowania się” kierownikiem8. 

Jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych wykryte przez organa bezpieczeństwa przypadki 
przychylności dla kościelnych organizatorów pielgrzymek ze strony osób piastujących ważne 
stanowiska kierownicze rozpatrywano na posiedzeniach instancji partyjnych. Henryk Sikora, 
zastępca szefa ds. SB WUSW w Katowicach, na posiedzeniu egzekutywy KW PZPR 23 maja 
1985 r. poinformował o karygodnym postępowaniu tow. Aleksandra Rodaka, dyrektora Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowych. Wyraził on bowiem zgodę na podstawienie dodatkowych sześciu 
pociągów do przewozu pielgrzymów9. Wydział Administracyjny KW PZPR otrzymał polecenie 
wyjaśnienia tej sytuacji: przeprowadzenie rozmowy z dyrektorem i ewentualnego skierowania 
sprawy do Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Partyjnej. Natomiast Wydział Ekonomiczny 
wraz z Wydziałem Administracyjnym KW PZPR zobligowano do przeprowadzenia rozmów ze 
wszystkimi przewoźnikami, aby w przyszłości „uniknąć tego typu spraw”10. Powyższe zdarzenie 
przypomina zarzut, jaki w 1949 r. Julia Brystygier postawiła „niektórym czynnikom administra-
cji kolejowej”, ponieważ ich zgoda na dodatkowe wagony czy zniżki kolejowe przyczyniała się do 
umasowienia kościelnych uroczystości11. Władze partyjne tym samym podtrzymały stosowaną 
od lat czterdziestych metodę utrudniania pielgrzymom podróży do piekarskiego sanktuarium 
państwowymi środkami lokomocji, mimo że od dłuższego czasu oficjalnie współpracowały 
z Kościołem katolickim w organizacji religijnych zgromadzeń (np. pielgrzymek Jana Pawła II).

Informacje o udziale inteligencji w uroczystościach piekarskich bp Bednorz przekazywał 
w listach pasterskich przed pielgrzymkami, w słowach powitania zgromadzonych na kalwarii 
czy w kazaniach12. Okazją do poruszenia tego tematu w czasie wystąpienia 30 maja 1971 r. stał 
się artykuł z niemieckojęzycznej prasy, w którym napisano o największej w świecie pielgrzymce 
robotników i wielkich tłumach inteligentów katolickich z profesorami wyższych uczelni na cze-
le13. Rok później 28 maja 1972 r. biskup powitał „lud pracujący wraz z technikami, inżynierami, 

8 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 18, Meldunek mjr. Mariana Kalfasa, zastępcy komendanta ds. bezpieczeństwa 
KM MO w Zabrzu do naczelnika Wydziału IV KW MO w Katowicach, 21 V 1966, k. 130–131.
9 Dyrektor Aleksander Rodak już wcześniej przychylnie traktował prośby kurii w sprawie dodatkowych pociągów, czego 
potwierdzenie znajdujemy w korespondencji do niego bp. Herberta Bednorza z 1982 r. AAKat., KBB, B 8, List bp. Her-
berta Bednorza do dyrektora inż. Aleksandra Rodaka, 6 X 1982, b.p.
10 AP Kat., KW PZPR, 3, Protokół nr VIII/85 z posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Katowicach w dniu 23 V 1985, 
k. 87.
11 J. Żaryn, Ofensywa kleru a nasze zadania…, s. 109.
12 W liście pasterskim przed męską pielgrzymką w 1970 bp Bednorz napisał: „Gdy byłem na wizytacji pod Raciborzem, 
a więc w jednej z najodleglejszych parafii całej diecezji, zagadnął mnie nieznany mężczyzna oświadczając: jestem ekonomistą 
z zawodu, byłem w tym roku w Piekarach! Odbyłem już 15 razy pielgrzymkę do Piekar. Zawsze ją przeżywam z wielką 
radością. Ten inteligent pójdzie oczywiście i w tym roku do Piekar, bo Piekary stały się w naszym świecie męskim potężnym 
»zawołaniem«, po którym poznają się katoliccy mężczyźni, gdziekolwiek się spotkają. […] Jeden z naukowców śląskich 
mówił mi przed miesiącami »z natury swej nie lubię koło siebie wielkich tłumów, ale mimo to wybiorę się do Piekar na 
pielgrzymkę mężczyzn, bo jeszcze mam dobrze w pamięci wspaniałe przeżycia z uroczystości milenijnych 1966 r. w Pie-
karach. Chętnie je odnowię«. AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/3, t. 2, List pasterski bp. Herberta Bednorza odczytany 
w kościołach 24 V 1970 (odpis), k. 59.
13 Chodzi prawdopodobnie o artykuł w katolickim tygodniku „Würzburger Katholisches Sonntagsblatt”. AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 07/191, Stenogram kazania powitalnego wygłoszonego przez ks. bp. ordynariusza Herberta Bednorza 
w dniu 30 V 1971 o godz. 10.10. w Piekarach Śl., k. 72.
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dyrektorami i profesorami na czele”14. Jeśli nawet inteligencja zawodowa i naukowa stanowiła 
w porównaniu z robotnikami nieliczną reprezentację w Piekarach, również z przyczyn obiektyw-
nych jako mniejsza statystycznie, to bp Bednorz wykorzystywał okazję do zbliżenia tych grup na 
płaszczyźnie religijnej. Powszechnym bowiem zjawiskiem były trudne polityczno-służbowe relacje 
w zakładach pracy pomiędzy kadrą kierowniczą a robotnikami. Przywołanie postaci „jednego 
kierownika nowoczesnej kopalni”, który prosił o modlitwę, ponieważ musiał się poddać operacji 
i nie mógł przyjść na pielgrzymkę, stało się dla bp. Bednorza okazją do wygłoszenia słów zachęty 
do wzajemnej życzliwości:

Prośba ta świadczy o tym, że my w Piekarach, w swej potężnej masie, u stóp NMP złożymy 
[powinno być „tworzymy” – przyp. K. B.] we wspólnocie katolicką wspólnotę, w której jedni 
drugim sprzyjają, w której jedni drugich darzą szczerą miłością. Ona nas powiąże i zespoli. 
I dlatego będziemy modlić się jedni za drugich15.

Kościół katowicki swoim działaniem podkreślał wspólnotowy charakter piekarskich zgroma-
dzeń, ich reprezentatywność i integralność społeczną, ale także wskazywał drogę do powrotu 
do Kościoła dla tych, którzy zbytnio się od niego oddalili. Takie treści zawierało wystąpienie bp. 
Bednorza wygłoszone 25 maja 1980 r.:

Jeśli oni [klasa robotnicza – przyp. K.B.] odeszli od Chrystusa i Jego Kościoła, niech do Nich 
wrócą. Jeśli zostali wierni Chrystusowi Panu w Jego Kościele, niech przy nim wytrwają /
oklaski/. My wszyscy robotnicy, technicy, inżynierowie, witam inżynierów także warszawskich, 
którzy przybyli na naszą pielgrzymkę. Witam dyrektorów różnych naszych wielkich przedsię-
biorstw /oklaski/, profesorów naszego uniwersytetu i akademii /oklaski/, lekarzy, prawników 
i innych. Serdecznie wszystkich witam, zachęcam do tego, byśmy wszyscy wytrwali przy 
Chrystusie16. 

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w momencie pierwszych oznak nie-
zależności w życiu społeczno-politycznym proces integracji na piekarskim wzgórzu objął także 
przybywających tutaj mieszkańców różnych regionów kraju, przedstawicieli różnych grup za-
wodowych i wiekowych. Diecezjalna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców w ostatnią niedzielę 
maja przeradzała się stopniowo w ogólnopolską pielgrzymkę świata pracy z jej zróżnicowanym 
składem społeczno-zawodowym. W obrazowy i wyrazisty sposób ujął to 25 maja 1986 r. przed-
stawiciel robotników w swoim wystąpieniu powitalnym: 

14 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/21, t. 2, Stenogram kazania wygłoszonego przez bp. Herberta Bednorza w dniu 28 
V 1972 r. o godz. 10.28 w Piekarach Śl., k. 68.
15 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/79, Stenogram powitania wygłoszonego przez bp. Bednorza w Piekarach Śl. w dniu 
28 V 1967 o godz. 10.00, b.d., k. 24.
16 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Stenogram wystąpienia bp. Bednorza w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1980 r. 
o godz. 10.43, k. 81. Powyższy fragment w nieco innej formie został opublikowany w dokumentacji kościelnej. Wydaje 
się jednak, że z piekarskiego wzgórza padły słowa nagrane przez Wydział „T”, jest bowiem rzeczą normalną, że mówcy 
w czasie publicznych wystąpień dokonują pewnych odstępstw od treści przygotowanych na piśmie. Por. „Jeśli ona [klasa 
robotnicza – przyp. K.B.] odeszła od Chrystusa i Jego Kościoła, niech do Nich wróci. Jeśli została wierna Chrystusowi 
Panu w Jego Kościele, niech przy Nim wytrwa. My wszyscy, robotnicy, technicy, inżynierowie, dyrektorzy, profesorowie, 
lekarze, prawnicy i inni, których serdecznie tu witam, tak uczynimy. Będzie to jeden z głównych owoców naszej dzisiejszej 
pielgrzymki piekarskiej”. Przemówienie ks. bp. ordynariusza Herberta Bednorza Piekary – 25 V 1980 [w:] Piekary ’80. Odnów 
oblicze tej ziemi…, s. 16.
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Oto melduje się spracowany i wierny lud Śląska, Zagłębia i wielu regionów Polski, górnicy 
i hutnicy, rolnicy i rzemieślnicy, inteligencja. Są przełożeni i podwładni, zdrowi i inwalidzi 
pracy, pokolenie starszych i młodych, którzy przejmują z radością wspaniałą tradycję majowego 
pielgrzymowania do Piekar17.

Specyficzny „obiekt”, jakim dla funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa były tysiące bez-
imiennych pielgrzymów, wymuszał stosowanie różnorodnych metod ułatwiających jego ob-
serwację i kontrolę. W pierwszym rzędzie działania organów bezpieczeństwa były skupione na 
możliwych do uchwycenia grupach: społecznych, zawodowych, wiekowych czy opozycyjnych. 
Aby odpowiedzieć na pytanie, kim byli gromadzący się w Piekarach ludzie, funkcjonariusze 
policji politycznej prowadzili różnorodne statystyki. Efekty tej pracy pozwalały wysnuwać 
wnioski na temat składu osobowego wielotysięcznej zbiorowości pątniczej. Podstawowy podział 
piekarskich pielgrzymów wprowadzili kościelni organizatorzy uroczystości wyznaczając oddzielne 
zjazdy stanowe dla mężczyzn i młodzieńców oraz dla kobiet i dziewcząt. Tym samym i dla funk-
cjonariuszy UB/SB płeć i wiek stały się podstawowymi kryteriami uwzględnianymi w analizie 
składu osobowego pielgrzymek. Według obliczeń SB, prowadzonych po reaktywowaniu zjazdów 
w 1957 r. do lat osiemdziesiątych, liczba mężczyzn w majowych pielgrzymkach stanowych 
kształtowała się średnio na poziomie 70–90% ogółu zgromadzonych, natomiast w sierpniowych 
udział kobiet wahał się w granicach 60–75% wszystkich pielgrzymów18. Pozostałą część uczest-
ników stanowiło młodsze pokolenie pątników w różnym wieku oraz kobiety (na pielgrzymkach 
męskich) i mężczyźni (na pielgrzymkach kobiet). Te dane liczbowe odzwierciedlały faktyczny 
podział majowych i sierpniowych zjazdów piekarskich ze względu na płeć. 

W sprawozdaniach pielgrzymkowych Wydziału III, a od 1962 r. Wydziału IV do końca lat 
sześćdziesiątych umieszczano również dane uszczegółowione. Dotyczyły one przede wszystkim 
podziału wiekowego. Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa nie wypracowali jednak jednoli-
tych kryteriów i przedziały wiekowe, według których podawano dane, bardzo często się zmienia-
ły. Na przykład: na pielgrzymce kobiet 15 sierpnia 1959 r. wśród osób dorosłych wyróżniono te 
w wieku do 25 lat i powyżej 25 lat, a na pielgrzymce mężczyzn 28 maja 1961 r. podział wiekowy 
tworzyły dwie grupy: 25–35 lat i 35–65 lat. Natomiast 26 maja 1963 r., poza dziećmi w wieku 
szkolnym, wprowadzono podział osób dorosłych na poniżej i powyżej pięćdziesiątego roku życia. 
Ta zmienność kryteriów uniemożliwiała analizę porównawczą danych w dłuższym przedziale 
czasowym, mogła natomiast wynikać z doraźnych zainteresowań czy celów. Niezależnie od po-
wyższej niekonsekwencji statystycznej poważną wątpliwość budzi sama praktyczna umiejętność 
prawidłowego rozróżnienia wieku i precyzyjnego ustalenia tak szczegółowych danych wykaza-
nych przez organa bezpieczeństwa przy sześćdziesięciu tysiącach uczestników w sierpniu 1959 r., 
25 tysiącach obecnych w Piekarach 28 maja 1961 r. czy przy 55 tysiącach osób 26 maja 1963 r.19 

17 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Stenogram z uroczystości kościelnych w Piekarach w dniu 25 V 1986. Powitanie 
przybyłych przez przedstawiciela robotników, b.d., k. 160.
18 Obliczenia własne na podstawie meldunków pielgrzymkowych aparatu bezpieczeństwa.
19 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Meldunek specjalny do naczelnika Wydziału III Służby Bezpieczeństwa KW MO 
w Katowicach, 15 VIII 1959, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/14, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych 
związanych ze zjazdem mężów i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 28 V 1961, 29 V 1961, b.p.; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 
26 V 1963, 26 V 1963, k. 410.
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Poza wiekiem zastrzeżenia merytoryczne dotyczą danych odnoszących się do statusu spo-
łecznego pątników. Na przykład w sprawozdaniu z 27 maja 1962 r. zdaniem SB „godnym 
podkreślenia” był fakt, że 15% młodzieży w Piekarach to „młodzież nie studiująca, lecz pracu-
jąca zawodowo”, a w czasie pielgrzymki męskiej 26 maja 1963 r. skład socjalny tworzyło 40% 
chłopów i 60% robotników20. Wydaje się rzeczą wątpliwą, aby obserwacja wyglądu mogła 
w tym przypadku gwarantować rzetelność tak precyzyjnie podanych wyników. Jednorazowe 
wprowadzenie tych kryteriów do statystyk może dowodzić, że miały one służyć doraźnym celom 
i potwierdzeniu określonych tez. Przykładowo: wykazanie nieobecności w Piekarach młodzieży 
– przyszłej inteligencji można było odczytać jako pozytywny efekt prowadzonej przez państwo 
polityki wyznaniowej: usunięcia nauki religii ze szkół, planowej i systematycznej laicyzacji oraz 
socjalistycznego wychowania młodego pokolenia.. Szczegółowe i sztucznie tworzone kryteria 
nie wytrzymały próby czasu. Od lat siedemdziesiątych w sprawozdaniach zachowano jedynie 
statystykę ogólną, uwzględniano w niej płeć i udział młodzieży21. 

Przez cały okres PRL organa bezpieczeństwa zwracały uwagę na grupy wyróżniające się swoim 
wyglądem, zachowaniem i pełnioną funkcją w zbiorowości. W przemieszczających się pielgrzym-
kach starano się policzyć osoby w strojach ludowych (górale beskidzcy, Ślązacy), zawodowych 
(górnicy, hutnicy, kolejarze), organizacyjnych (powstańcy śląscy, harcerze, ministranci), więźniów 
obozów koncentracyjnych, a także orkiestry (często w strojach zawodowych) oraz osoby niosące 
symbole religijne: krzyże, figury i obrazy, sztandary kościelne i zawodowe. Ożywienie religijne, 
jakie nastąpiło po „odwilży” politycznej 1956 r., wśród robotników Śląska wyrażało się m.in. 
w fundowaniu i poświęcaniu sztandarów zakładowych oraz występowaniu z nimi w czasie uro-
czystości kościelnych. Do stałej praktyki UB/SB należało prowadzenie szczegółowej statystyki 
elementów wystroju i uświetnienia tych grup. Dane do opracowania funkcjonariusze groma-
dzili w czasie przemarszu pielgrzymów na trasach do Piekar oraz podczas procesji na kalwarię, 
a następnie uwzględniali w meldunkach i sprawozdaniach z uroczystości. Efektem ich pracy jest 
m.in. zapis z sierpniowej pielgrzymki kobiet w 1959 r., kiedy naliczyli:

25 sztandarów Sodalicji Mariańskiej, 7 sztandarów Krucjaty Eucharystycznej, 8 sztandarów 
przedstawiające (sic!) wizerunki świętych, 1 sztandar górniczy /ze Świerklańca/, 1 sztandar 
straży pożarnej22. 

W latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych te informacje świadczyły o bo-
gactwie tradycji i stopniu zaangażowania parafii w przygotowanie pielgrzymki. Ale były one dla 
aparatu władzy także dowodem nierespektowania faktu, że zawieszenie działalności stowarzyszeń 
i organizacji przykościelnych w 1949 r. wykluczyło możliwość publicznego prezentowania ich 

20 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych związanych ze zjazdem mężów 
i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1962, 27 V 1962, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Meldunek 
specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1963, 26 V 1963, k. 410.
21 Zob. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/184, Dalekopis do dyrektora Departamentu IV MSW w Warszawie – Informa-
cja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 16 VIII 1970, rozdz. II, k. 5–7; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
056/129, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1974, 26 V 1974, b.p.; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/207, Informacja dotycząca przebiegu tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymki kobiet i młodzieży 
żeńskiej do Piekar Śl. w dniu 20 VIII 1978, 20 VIII 1978, cz. IV, k. 96. 
22 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Meldunek specjalny do naczelnika Wydziału III Służby Bezpieczeństwa KW 
MO w Katowicach, 15 VIII 1959, b.p.
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sztandarów i symboli. Zahamowanie tego aspektu religijnej manifestacji pielgrzymkowej nastą-
piło dopiero po wprowadzeniu w 1962 r. ustawy o zgromadzeniach. Powszechny brak zezwoleń 
na organizację pielgrzymek spowodował, że pątnicy przemieszczali się w luźnym szyku na trasie 
do Piekar. W dość naturalny sposób udało się wtedy władzy wyeliminować w większości grup 
pielgrzymkowych religijny wystrój i zbiorowy śpiew na trasach przemarszu. Sytuacja ta nie 
dotyczyła jednak kalwarii piekarskiej, na której pątnicy rozwijali przyniesione ze sobą sztandary 
i aktywnie uczestniczyli w uroczystości. Sukces władz państwowych był połowiczny i czasowy 
tym bardziej, że w latach osiemdziesiątych nastąpił spontaniczny powrót do tradycji. Tym razem 
uczestniczyli w niej także przedstawiciele innych regionów kraju, poszerzając symbolikę zwłaszcza 
o elementy związane z NSZZ „Solidarność”.

Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa swój nadzór rozciągali również nad tymi pątnikami, 
którzy jechali do Piekar różnymi środkami lokomocji. Ze względu na formę przemieszczania się 
wyróżniali wśród piekarskich pielgrzymów tych, którzy indywidualnie lub zbiorowo korzystali 
z prywatnych środków lokomocji (wozy drabiniaste, samochody ciężarowe i osobowe, motocykle, 
rowery) i tych, którzy korzystali z komunikacji państwowej (kolej, autobusy, tramwaje). Rozwój 
przemysłu motoryzacyjnego w latach sześćdziesiątych zbiegł się w czasie z rygorem nieudzielania 
zezwoleń na organizację pielgrzymek pieszych, dlatego wielu pątników przyjeżdżało indywidu-
alnie do Piekar Śląskich, coraz częściej prywatnymi samochodami i motocyklami. 

Metodą, która utrudniała a nawet uniemożliwiała dotarcie do sanktuarium w dniu pielgrzym-
ki, były szczegółowe kontrole pojazdów zmierzających w kierunku Piekar Śląskich. Oficjalnie 
kontrolę prowadzili umundurowani funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy uzasadniali ją 
koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych oraz troską o bezpieczeństwo 
podróżujących. Nieoficjalnie stanowiły one efekt współpracy terenowych jednostek MO i UB/
SB mających na celu przeciwdziałanie pielgrzymkom. Rozliczne sposoby opóźniania, utrud-
niania a nawet dotarcia do sanktuarium 22 maja 1949 r. zostały opisane przez kilka różnych 
stron: w sprawozdaniu kościelnym, w doniesieniu agenta „Maxymowicza” na podstawie relacji 
ks. Gwoździa oraz przez anonimowego uczestnika wydarzeń23. Paraliż państwowych środków 
komunikacji (autobusów, tramwajów), a także drobiazgowe kontrole pojazdów prywatnych 
i zawracanie ich pod byle pretekstem spowodowały, że bardzo wiele osób musiało zrezygnować 
z dalszej podróży. Niektóre z drogowych akcji kontrolnych znajdują potwierdzenie w zachowa-
nej dokumentacji aparatu bezpieczeństwa i pokazują możliwości bezpośredniego ograniczania 
frekwencji pielgrzymkowej. Na przykład w dzień milenijnych uroczystości w 1966 r. funkcjo-
nariusze Inspektoratu Ruchu Drogowego z terenu Cieszyna w porozumieniu z jednostką powia-
tową SB sprawdzili na podlegającym im terenie stan techniczny 120 pojazdów. Z tej liczby aż 
27 zostało zawróconych z trasy, co skutecznie uniemożliwiło udział w pielgrzymce osobom nimi 
podróżującym24. Rzadko w takich sytuacjach dochodziło do oporu ze strony pątników25. Zdawali 

23 AAKat., AL., 1713, Pielgrzymka katolickich mężów do Piekar Śl. dnia 22 V 1949, k. 339–340; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 056/6, Doniesienie z dnia 25 V 1949 dotyczące kurii diecezjalnej w Katowicach, b.d., k. 21; List anonimowego 
„Informatora” do konsulatu brytyjskiego w Katowicach w sprawie utrudnień podczas pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich, 1 VI 
1949 [w:] Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego…, s. 205–206; zob. także A. Grajewski, Wygnanie…, s. 67.
24 K. Banaś, Milenijne pielgrzymowanie do piekarskiego sanktuarium…, s. 84.
25 Warto odnotować nietypowe wydarzenie, do jakiego doszło w dniu męskiej pielgrzymki 26 V 1968 na jednej z ulic 
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oni sobie sprawę z celu, jaki przyświecał takim działaniom i ze swojej bezradności wobec milicji. 
Tymczasem jednostki terenowe SB w kolejnych latach wykazywały się w tajnych raportach swoją 
operatywnością i skutecznością działania26.

W przekonaniu o świadomej ingerencji władz w ruch pielgrzymkowy utwierdzały duchow-
nych i świeckich wydarzenia, w których przeciwnicy polityczni otwarcie ujawniali swoje intencje. 
Zdarzenia takie miały jednak charakter incydentalny. Ks. Józef Szubert, proboszcz parafii Ścięcia 
św. Jana w Rudzie Śląskiej – Goduli, zawiadomił kurię o przeszkodach w dniu męskiej pielgrzym-
ki 28 maja 1967 r. Na trasach przemarszu grup pielgrzymkowych w Rudzie Śl. powstały blokady 
z autobusów i ludzi. Przez megafony nakazywano powrót do domów, ponieważ – jak tłumaczono 
„Pielgrzymki i uroczystości żadnej w Piekarach nie będzie, a jeśli będzie, to będzie tam wielka 
draka”. Hutnikom z Nowego Bytomia zabrano emblemat – koło zębate, motocyklistom grożono 
wypuszczeniem benzyny w razie kontynuowania jazdy, a pielgrzymów idących poboczem (ze 
względu na brak chodników) spychano autobusami w kierunku przydrożnych rowów. Z powodu 
tych przeszkód wiele osób nie zdążyło na główne uroczystości i dla nich odprawiono mszę przy 
ołtarzu polowym przed kościołem27. Z opóźnieniem na kalwarię przyjechał wtedy także kard. 
Karol Wojtyła. W swoim kazaniu na naukach stanowych w sposób ogólnikowy, ale w pełni 
zrozumiały dla słuchających go pielgrzymów, tłumaczył się ze swojego spóźnienia. 

Jeżeli chodzi o to moje spóźnienie, to przyczyna jego była na drodze, a wy wiecie, jakie to teraz 
bywają na drodze przyczyny spóźnienia. Czasem ktoś chce wszystko za dokładnie wiedzieć 
/oklaski/, jeszcze mu nie wystarczy, że ma to wszystko w ręku, jeszcze mu nie wystarczy, jeszcze 
musi wiedzieć imię, nazwisko, datę urodzenia, wszystko za mało28.

Podobną metodę utrudniania udziału w religijnych uroczystościach, a nawet zakłócania ich 
przebiegu zastosowano w województwie katowickim tydzień wcześniej 21–22 maja 1967 r. 
w czasie obchodów milenijnych w Sosnowcu, a także 10–11 czerwca 1967 r. w czasie świętowania 
Milenium w diecezji łódzkiej29. Przeszkody na trasach pielgrzymkowych dotykały podróżują-
cych niezależnie od celu, jaki im przyświecał. Spóźnieni na kalwaryjskie wzgórze przyjeżdżali 
hierarchowie Kościoła, jak i tajni współpracownicy. 27 maja 1979 r. ze względu na trudności 
komunikacyjne nie dotarł na czas do Piekar tajny współpracownik o pseudonimie „Tadeusz”, 
o czym zawiadomił w doniesieniu agenturalnym, tłumacząc w ten sposób niepunktualne roz-
poczęcie zleconych mu zadań30.

Chorzowa. Zatrzymany przez funkcjonariusza milicji motocyklista, pracownik huty „Baildon”, odmówił zmiany kierunku 
jazdy i okazania dowodu osobistego. Nie ukrywał, że udaje się na pielgrzymkę do Piekar Śl. i pytał o uprawnienia milicji do 
tego, aby mu nie pozwolić tam jechać. Pokazał legitymację ORMO i zażądał numerów służbowych funkcjonariuszy, czym 
wywołał zbiegowisko. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Notatka informacyjna zastępcy komendanta Miejskiej MO 
ds. SB w Chorzowie mjr. Władysława Piskorza do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Katowicach, 27 V 1968, b.p.
26 Ibidem, Notatka informacyjna mjr. Pawła Klisia, zastępcy komendanta Powiatowej MO ds. SB w Pszczynie do naczelnika 
Wydziału IV SB KW MO w Katowicach, 22 V 1968, b.p.
27 AAKat., ARz, 217, Pismo ks. Józefa Schuberta do Kurii Diecezjalnej z dnia 31 V 1967 w sprawie pielgrzymki męskiej 
do Piekar, b.p. 
28 K. Banaś, Niepublikowany tekst piekarskiej nauki stanowej arcybiskupa Karola Wojtyły…, s. 171.
29 Ł. Marek, Precz! – Niech żyje! W 40. rocznicę uroczystości milenijnych w Sosnowcu, Sosnowiec 2007, s. 20–23; eadem, Kler to 
nasz wróg…, s. 400–403; K. Lesiakowski, Obchody milenijne w diecezji łódzkiej 1966–1967 [w:] Władze komunistyczne wobec 
Kościoła katolickiego w Łódzkiem 1945–1967, red. J. Wróbel, L. Próchniak, Warszawa 2005, s. 168–169, 172–176.
30 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Informacja agenturalna nr 9/79, 29 V 1979, k. 103–104.
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Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakiej liczbie osób w ten właśnie sposób corocznie unie-
możliwiano dojazd do Piekar, a jaka z powodu potencjalnych utrudnień sama rezygnowała 
z udziału w pielgrzymce już na etapie przygotowań. Według informacji kurii katowickiej 28 maja 
1967 r., a więc w roku szczególnie nasilonych represji, w czterech piątych udaremniono dojazd 
pojazdami prywatnymi. Aparat bezpieczeństwa w swoich sprawozdaniach z 28 maja 1967 r. nie 
podał jednak danych dotyczących liczby pojazdów, które dotarły do Piekar Śląskich, natomiast 
frekwencję ocenił jedynie na piętnaście tysięcy osób. Opisane powyżej przeciwdziałania wpłynęły 
więc znacząco na obniżenie frekwencji. Symptomatyczny jest jednak gwałtowny spadek pry-
watnych środków lokomocji w maju 1968 r. (760 motocykli i 405 samochodów) w porównaniu 
z majem 1966 r. (2700 motocykli i 900 samochodów – zob. Tabela nr 8), co mogło być również 
konsekwencją sytuacji z 1967 r. 

Ta b e l a  n r  8
Statystyka pojazdów mechanicznych na pielgrzymkach mężczyzn w Piekarach Śl. 

w latach 1963–1983 

rok Motocykle Samochody osobowe

1963 3.100 462

1964 łącznie 10.000 pojazdów

1965 4.000 800

1966 2.700 900

1967 b.d. b.d.

1968 760 405

1969 800 500

1970 400 700

1971 4.800 2.000

1972 860 1.000

1973 850 1.350

1974 953 1.299

1975 350 1.250 

1976 800 1.500

1977 900 2.200

1978 b.d. b.d.

1979 b.d. 4.000

1980 800 5.000

1981 b.d. b.d.

1982 5.000 pojazdów

1983 3.500 pojazdów

Źródło: Lata 1963–1974: AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, k. 19; 
Lata 1975–1983; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. 
w dniu 25 V 1975, 26 V 1975, cz. IV, k. 70; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Informacja z przebiegu tradycyjnej 
diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 30 V 1976, 30 V 1976, b.p.; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/121, Informacja z przebiegu tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. 
w dn. 29 V 1977, b.d., cz. IV, k. 36; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca przebiegu pielgrzymki 
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mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1980, b.d., cz. IV, k. 107; AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/107, 
t. 12, Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. katowickim, 30 V 1982, k. 117 [dot. 
1979 i 80]; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Informacja dotycząca wydarzeń pozostających w zainteresowaniu 
Wydziału IV, 29 V 1983, cz. IV, k. 115, [dot. 1982 i 83]. Opracowanie własne. 

Do standardowych informacji w meldunkach policji politycznej należały statystyki pojazdów 
mechanicznych, którymi do piekarskiego sanktuarium przyjeżdżali pielgrzymi. Zaprezentowa-
na powyżej tabela zawiera dane z dwóch dekad stanowego pielgrzymowania, kiedy nastąpiły 
najbardziej charakterystyczne zmiany w transporcie indywidualnym pielgrzymów. Statystyka 
dotyczy pielgrzymek męskich, ponieważ w przypadku pielgrzymek kobiet korzystanie z pojaz-
dów mechanicznych zależało w dużym stopniu od takich obiektywnych czynników jak: rzadkie 
posiadanie prawa jazdy czy samochodu przez kobiety i w związku z tym konieczność skorzystania 
z pomocy kierowcy itp.

Powyższe zestawienie z lat 1963–1983 pokazuje skokowe zmiany i nieprzewidywalność 
napływu pojazdów mechanicznych do sanktuarium w dniu męskiej pielgrzymki. Największa 
ich liczba została odnotowana przez SB w czasie zjazdu 31 maja 1964 r., pomimo że dopiero 
w dwóch kolejnych latach odbyły się szczególne uroczystości, które zgromadziły rekordową liczbę 
pielgrzymów. Jeśli od 1966 r. obserwowano spadek motocykli, to 30 maja 1971 r. odnotowano 
rekordową ich liczbę w całym badanym okresie – 4.800 pojazdów31. Do końca lat siedemdzie-
siątych funkcjonariusze SB prowadzili oddzielną statystykę dla motocykli i samochodów, ale 
zarysowująca się przewaga samochodów osobowych ostatecznie doprowadziła do wprowadzenia 
danych pod jedną nazwą „pojazdy”. 

Warto dodać, że mniejsza frekwencja na pielgrzymkach kobiecych znajduje odzwierciedlenie 
również w obliczeniach SB dotyczących wykorzystania w dniu tych uroczystości samochodów 
i motocykli. Jeżeli w maju 1976 r. zewidencjonowano osiemset motocykli i rowerów oraz 1500 
samochodów, to na sierpniowej pielgrzymce było ich odpowiednio 130 i 960. Natomiast 25 
maja 1980 r. na pielgrzymce męskiej odnotowano pięć tysięcy samochodów, gdy na pielgrzymce 
kobiet jedynie 140032. Skokowe zmiany w statystyce uniemożliwiały Służbie Bezpieczeństwa 
opracowanie prognoz na rok następny, a pozwalały jedynie na analizy sytuacji w danym roku 
już po uroczystościach piekarskich. 

Oprócz obliczeń statystycznych do obligatoryjnych zadań operacyjnych, głównie Wydziału 
„B”, należało fotografowanie i ewidencjonowanie numerów rejestracyjnych pojazdów zaparkowa-
nych na terenie Piekar Śląskich lub na wyznaczonych parkingach (zob. Aneks, fot. 19 a, b, c, d, 
fot. 20 a, b). Zakres pracy wywiadowców Wydziału „B” rozszerzał się proporcjonalnie do rozwoju 
motoryzacji i zwiększającej się liczby pojazdów w czasie pielgrzymek. Obserwacji i ewidencji 
podlegały nie tylko pojazdy zgromadzone na wyznaczonych parkingach, ale także parkujące na 
poboczach, jezdniach czy prywatnych podwórkach. Jak wynika z zachowanych źródeł, do połowy 

31 Możliwe, że przyczyną takiego wzrostu była prośba bp. Herberta Bednorza skierowana w liście do proboszczów, aby przy-
pomnieli zmotoryzowanym parafianom o możliwości wykorzystania posiadanych środków lokomocji. AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 07/191, List biskupa katowickiego Herberta Bednorza do proboszczów diecezji katowickiej, 15 V 1971, k. 23. 
32 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Informacja dotycząca kościelnych uroczystości w Piekarach Śl. w dniu 15 VIII 
1976, 15 VIII 1976, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca przebiegu tradycyjnej diecezjalnej 
pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. w dniu 17 VIII 1980, 17 VIII 1980, k. 165.
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lat siedemdziesiątych spisywano numery rejestracyjne samochodów prywatnych i państwowych, 
taksówek, a także samochodów z zagranicy. Wykazy numerów rejestracyjnych były rozsyłane do 
jednostek terenowych SB, których zadaniem było ustalenie danych osobowych ich właścicieli, 
a w niektórych przypadkach także ich ewentualną przynależności do partii33.

Treść oraz objętość zachowanych dokumentów z 29–30 maja 1971 r. pozwala poznać wysiłek 
a także organizacyjną mobilizację funkcjonariuszy SB. Według informacji ppłk. Pikuły liczbę 
zaparkowanych samochodów oszacowano wtedy na dwa tysiące, z których zidentyfikowano 1685 
pojazdów. Z tej liczby 1560 pochodziło z województwa katowickiego34. W katowickiej SB prze-
prowadzono analizę „terenowego przekroju statystycznego” rozpoznanych pojazdów w rozbiciu 
na powiaty i miasta wraz z uwzględnieniem innych województw. Uwadze bezpieki nie umknęli 
także taksówkarze dowożący pielgrzymów35. Tych ostatnich 30 maja 1971 r. ujawniono 148, 
odnotowując ich numery rejestracyjne i boczne36. O żmudnej pracy wykonanej przez funkcjona-
riuszy SB świadczy 49 stron zestawień, wyliczeń i notatek zachowanych w sprawie obiektowej 
krypt. „Bazylika 71”. Do osiemnastu jednostek SB przesłano wykazy numerów rejestracyjnych 
samochodów pochodzących z podlegającego im terenu37. Identyczną akcję przeprowadzono 
15 sierpnia t.r. w czasie pielgrzymki kobiet, chociaż jej rozmiary były skromniejsze, ze względu 
na znacznie mniejszą liczbę pojazdów38. 

Kierownictwo SB KW MO w Katowicach oczekiwało od jednostek terenowych wymier-
nych efektów przeprowadzonej akcji. Były one zobowiązane do ustalenia właścicieli pojazdów 

33 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 18, Pismo zastępcy komendanta KM MO ds. bezpieczeństwa w Rudzie Śl. 
do naczelnika Wydziału IV KW MO w Katowicach, 2 VI 1966, k. 8; Pismo ppłk. Bolesława Dankowskiego z KM MO 
w Katowicach do naczelnika Wydziału IV KW MO w Katowicach, 2 VI 1966, k. 332–336; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
056/100, Wykaz samochodów osobowych będących w dniu 28 V 1967 na parkingach w pobliżu klasztoru w Piekarach Śl., 
29 V 1967, b.p.; ibidem, Wykaz samochodów osobowych będących w dniu 28 V 1967 na parkingach w pobliżu klasztoru 
w Piekarach Śl., [Tychy], b.d., b.p.; ibidem, Wykaz samochodów osobowych będących w dniu 28 V 1967 na parkingach 
w pobliżu klasztoru w Piekarach Śl., [Katowice], 22 VI 1967, b.p.; ibidem, Wykaz samochodów osobowych będących w dniu 
28 V 1967 na parkingach w pobliżu klasztoru w Piekarach Śl., [Bielsko], b.d., b.p.; ibidem, Wykaz samochodów osobo-
wych będących w dniu 28 V 1967 na parkingach w pobliżu klasztoru w Piekarach Śl., [Zabrze], b.d., b.p.; ibidem, Wykaz 
samochodów osobowych będących w dniu 28 V 1967 na parkingach w pobliżu klasztoru w Piekarach Śl., [Chorzów], b.d., 
b.p.; ibidem, Wykaz samochodów osobowych będących w dniu 28 V 1967 na parkingach w pobliżu klasztoru w Piekarach 
Śl., [Sosnowiec], b.d., b.p.; ibidem, Wykaz samochodów osobowych będących w dniu 28 V 1967 na parkingach w pobliżu 
klasztoru w Piekarach Śl., [Ruda Śl.], b.d., b.p.; ibidem, Wykaz samochodów osobowych będących w dniu 28 V 1967 na 
parkingach w pobliżu klasztoru w Piekarach Śl., [Pszczyna], b.d., b.p.; ibidem, Wykaz samochodów osobowych będących 
w dniu 28 V 1967 na parkingach w pobliżu klasztoru w Piekarach Śl., [Bytom], b.d., b.p.; ibidem, Wykaz samochodów 
osobowych będących w dniu 28 V 1967 na parkingach w pobliżu klasztoru w Piekarach Śl., [Rybnik], b.d., b.p.
34 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Informacja dotycząca terenowego przekroju statystycznego pojazdów mecha-
nicznych zaparkowanych na terenie Piekar Śl. podczas uroczystości kościelnych w dniach 29–30 V 1971, 7 VI 1971, 
k. 133–134.
35 W 1968 dyżurnego oficera SB i I sekretarza KM PZPR w Bytomiu sukcesywnie informowano o samochodzie osobowym 
z Bytomia, który przez dwie godziny dowoził pielgrzymów z ul. Witczaka. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Meldunek 
zastępcy Komendy Miejskiej MO ds. SB w Bytomiu do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Katowicach, 27 V 1968, b.p.
36 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Zestawienie taksówek, b.d., k. 162–163.
37 Ibidem, Pismo ppłk. Lucjana Pikuły do zastępcy komendanta powiatowego /miasta/ MO ds. SB województwa katowi-
ckiego, 11 VI 1971, k. 135–161.
38 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Wykaz samochodów spisanych na parkingach przy ul. Maja [i] Gawlicy, 15 VIII 
1971, k. 68; ibidem, Wykaz samochodów spisanych na parkingach, 15 VIII 1971, k. 69; ibidem, Wykaz zarejestrowanych 
samochodów na parkingu przy ul. Bytomskiej, 15 VIII 1971, k. 70; ibidem, Wykaz samochodów parkujących w podwór-
kach, na jezdniach i innych, 15 VIII 1971, k. 71; ibidem, Notatka służbowa, 16 VIII 1971, k. 73; ibidem, Wykaz spisanych 
samochodów „Taxi” z punktu przy KMO Piekary Śl. /z kierunku Bytomia/, 15 VIII 1971, k. 76. 
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i „pisemnego poinformowania I Sekretarzy KP/KM PZPR na swym terenie o niektórych oso-
bach, zwłaszcza zajmujących odpowiednie stanowiska w administracji państwowej lub pozycję 
społeczną”. Odpisy notatek skierowanych do I sekretarzy partii miały dotrzeć do Wydziału IV 
KW MO w Katowicach, który w ten sposób znał listę tzw. klerykałów wskazanych instancjom 
partyjnym. Dwa lata wcześniej – po majowej pielgrzymce mężczyzn w 1969 r. – I sekretarze 
KP/KM PZPR wraz z przedstawicielami SB powinni byli również uzgodnić wyciągnięcie „ewen-
tualnych wniosków” wobec ustalonych właścicieli samochodów, a katowickie kierownictwo SB 
oczekiwało informacji o podjętych decyzjach39. W ten sposób mobilizowano do aktywności 
jednostki terenowe SB, ale pośrednio wymuszano również reakcję ze strony lokalnych instancji 
partyjnych. Nie zawsze jednak szybkość reakcji w podległych jednostkach SB zadowalała kie-
rownictwo w województwie. W 1971 r. prawdopodobnie nie spieszono się z realizacją zadania, 
o czym może świadczyć ponaglające pismo ppłk. Pikuły wysłane 6 sierpnia t.r. do trzynastu 
jednostek powiatowych SB. Żądał w nim „natychmiastowej realizacji czynności” wskazanych 
w piśmie z 11 czerwca i przypominał o obowiązku przesłania odpisów notatek skierowanych do 
lokalnych instancji partyjnych40.

Niektórzy zmotoryzowani pielgrzymi byli świadomi prowadzonej wobec nich inwigilacji 
i starali się zmniejszyć szanse rozpoznania i udokumentowania ich pobytu w Piekarach. Sygnałem 
świadczącym o tym może być obserwacja poczyniona przez I sekretarza KP PZPR w Tarnowskich 
Górach w czasie pielgrzymki kobiet 19 sierpnia 1973 r. Jak wynika z jego notatki, zmotoryzowa-
ni pątnicy unikali wyznaczonych parkingów, a zatrzymywali się w miejscach nawet znacznie od-
dalonych od sanktuarium41. Taka ostrożność nie oznaczała jednak rezygnacji z przyjazdu do sank-
tuarium. Z perspektywy czasu wydaje się w pełni uzasadniona teza, że Służba Bezpieczeństwa, 
nawet we współpracy z MO, nie była w stanie zatrzymać napływu do piekarskiego sanktuarium 
z różnych miejsc diecezji katowickiej kilkuset czy kilku tysięcy prywatnych środków lokomocji. 
Na przeszkodzie stała nie tylko ich stale rosnąca liczba, konieczność stosowania niejawnych 
metod działania, ale także żmudne procedury od momentu wykonania dokumentacji do czasu 
wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji. Osoby obawiające się „nieprzyjemności” wynikających 
z identyfikacji pojazdu lub nimi już dotknięte z pewnością rezygnowały z udziału w pielgrzymce. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że instancje partyjno-państwowe nie dysponowały argumentami 
nacisku na rezygnację z udziału w pielgrzymce wobec osób nie zajmujących eksponowanych 
stanowisk, nie należących do partii, a dotyczyło to większości pątników. 

Od lat czterdziestych w kręgu szczególnego zainteresowania organów bezpieczeństwa znajdo-
wał się transport zakładowy, który początkowo dość powszechnie był udostępniany pracownikom 
udającym się na pielgrzymki. Z tego też powodu Departament V MBP obligował wojewódzkie 

39 O tej formie lokalnej współpracy SB i partii ppłk Kruszyński poinformował Jana Lesia, sekretarza KW PZPR przesyłając 
także wykaz samochodów. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Pismo I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO do 
spraw Służby Bezpieczeństwa do sekretarza KW PZPR w Katowicach towarzysza Jana Lesia, 29 V 1968, b.p. W tym 
samym dniu do terenowych jednostek SB (w Sosnowcu, Rudzie Śl., Katowicach, Tarnowskich Górach, Chorzowie, Cieszynie, 
Rybniku) wykazy samochodów osobowych zaparkowanych w Piekarach Śl. przesłał płk Lucjan Pikuła. 
40 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Pismo naczelnika Wydziału IV ppłk. Lucjana Pikuły do zastępców komendanta 
powiatowego /miasta/ MO ds. SB w 13 jednostkach powiatowych, 6 VIII 1971, k. 187.
41 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/18, t. 19, Informacja I sekretarza KP PZPR w Tarnowskich Górach Jerzego Parkit-
nego z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 19 VIII 1973, b.p.
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urzędy bezpieczeństwa publicznego do wychwytywania przypadków wykorzystywania przez 
pielgrzymów środków transportu należących do instytucji państwowych42. O znacznej skali „po-
mocy” udzielanej przez pracowników państwowych organizatorom masowych uroczystości może 
świadczyć fakt, że w liście KC PZPR z lipca 1958 r. podjęto ten temat podkreślając konieczność 
zaprzestania udzielania ulg i pomocy materialnej „akcjom klerykalnym”43. W ślad za central-
nymi wytycznymi Wydział Administracyjny KW PZPR w Katowicach deklarował wyciąganie 
surowych konsekwencji i usuwanie ze stanowisk osób odpowiedzialnych za jakikolwiek rodzaj 
przychylności wobec organizatorów pielgrzymek: 

Kto da państwowy transport na pielgrzymkę musi zejść ze swego stanowiska i być karany 
administracyjnie za nielegalne wykorzystanie państwowych środków transportu. Kto daje 
zniżki kolejowe itp. winien ponosić takie same konsekwencje. Ostre wnioski trzeba wyciągnąć 
do [sic!] aparatu państwowego za popieranie pielgrzymek, do aktywu naszych społecznych 
organizacji umożliwiających pielgrzymki44. 

Poddanie państwowych środków transportu rygorystycznej kontroli przyniosło oczekiwane 
efekty, co wyraźnie odczuli sami pielgrzymi. Bp Bednorz odnosząc się do tego problemu, powołał 
się na jedną z rozmów z pielgrzymami, którzy stwierdzili:

W pierwszych latach powojennych dostaliśmy z huty autobus do Piekar. Teraz od dawna już 
tego nie ma […]45.

Zachowane dokumenty SB dotyczące transportu wskazują, że od połowy lat siedemdziesią-
tych nie prowadzono już szeroko zakrojonej szczegółowej ewidencji prywatnych samochodów 
czy motocykli. Jednak do końca lat osiemdziesiątych w planach „zabezpieczenia” pielgrzymek 
stanowych nie zrezygnowano z tego zadania w odniesieniu do tych pojazdów, które nosiły „ce-
chy przynależności do instytucji państwowych” (zakładów pracy, organizacji, biur podróży czy 
państwowych firm przewozowych), a także zaparkowanych na terenie piekarskiego probostwa, 
a więc należących do organizatorów lub gości (zob. Aneks, fot. 19c). Przygotowywane wówczas 
wykazy ograniczały się do kilku lub kilkunastu numerów rejestracyjnych46.

W dniu pielgrzymki funkcjonariusze policji politycznej interesowali się również pątnikami, 
którzy wyróżniali się jako reprezentanci środowisk społecznych, zawodowych czy regionalnych. 
Tajnym i różnorodnym działaniom operacyjnym ze strony SB podlegały małe reprezentacje 
społeczności pielgrzymów lub pojedyncze osoby. Przez cały okres PRL organizatorzy piekarskich 

42 Instrukcja nr 25 Departamentu V MBP dla szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie obchodów święta 
WNMP 15 sierpnia 1949 r. [w:] Metody pracy operacyjnej…, s. 125–126.
43 List Komitetu Centralnego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki wobec Kościoła, lipiec 1958 [w:] P. Raina, Kościół 
w PRL. Kościół katolicki a państwo…, t. 1, s. 644. 
44 AP Kat., KW PZPR, Wydział Administracyjny, 47, Tezy, b.d., k. 17.
45 W dalszej części wypowiedzi bp. Bednorza „…ale mimo to co roku jesteśmy w Piekarach”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 
085/3, t. 2, List pasterski bp. Herberta Bednorza odczytany w kościołach 24 V 1970 (odpis), k. 59.
46 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/9, Wykaz ustalonych samochodów państwowych zaangażowanych do transportu 
pielgrzymek, [1959], b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191 i 07/192; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Wykaz 
samochodów przystosowanych do przewozu większej ilości osób oraz niektóre samochody osobowe, 29 V 1977, cz. IV, 
k. 83–87; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Komunikat z zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach 
Śl. d/s. krypt. „Berło” prowadzonego dn. 28 V 1978 /niedziela/ od godz. 9.00–13.00, 30 V 1978, cz. IV, k. 75; ibidem, 
[Wykaz] pojazdów instytucji uspołecznionych przybyłych do Piekar Śl. z pielgrzymką w dniu 20 VIII 1978, cz. IV, k. 115. 
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zgromadzeń religijnych zabiegali o podtrzymywanie tradycji udziału grup w strojach regio-
nalnych i zawodowych oraz zachowanie procesji z symbolicznymi darami. Natomiast władze 
partyjno-państwowe zdecydowanie sprzeciwiały się wykorzystywaniu strojów zawodowych czy 
sztandarów pracowniczych w czasie religijnych uroczystości. Funkcjonariusze SB byli zobowiązani 
informować instancje partyjne m.in. o przygotowaniach orkiestr zakładowych do udziału w uro-
czystościach, co stanowiło podstawę do przeciwdziałania tym zamiarom. Na przykład 31 maja 
1964 r. duchowieństwo pozytywnie i z zadowoleniem wypowiadało się o przebiegu uroczystości, 
ale bp Bednorz poinformował zebranych w czasie obiadu, że w zakładach pracy organizowano 
odprawy i szkolenia bhp oraz kontrolę instrumentów muzycznych, aby uniemożliwić udział 
w pielgrzymce47. Ta dość powszechnie stosowana metoda doprowadziła ostatecznie do rzadkie-
go pojawiania się w Piekarach orkiestr w strojach zawodowych, a delegacje z symbolicznymi 
narzędziami pracy znalazły się „pod szczególnym nadzorem”. Funkcjonariusze SB fotografowali 
i starali się zidentyfikować takie osoby wśród pielgrzymów. Mjr Zygmunt Woźniak, zastępca 
komendanta ds. bezpieczeństwa KM MO w Rudzie Śl., po uroczystościach milenijnych 1966 r. 
informował Wydział IV, że:

Z posiadanych przez nas zdjęć fotograficznych kolumny pielgrzymki grupującej uczestników 
z parafii „Pawła” w Nowym Bytomiu i „Jana Chrzciciela” w Goduli istnieje możliwość rozpo-
znania uczestników, którzy nieśli emblematy i szli w strojach górniczych /w sumie kilka osób/. 
W oparciu o te fotografie dokonamy ustalenia w najbliższych dniach48.

Natomiast pracownicy KM MO w Bytomiu obserwowali delegację górników w galowych 
mundurach identyfikowanych jako delegacja z KWK „Szombierki”. W związku z ich udziałem 
w uroczystościach milenijnych Wydział IV KW MO wydał polecenie bytomskim funkcjonariu-
szom, aby ustalili skład osobowy delegacji, nazwiska oraz miejsce zamieszkania i zatrudnienia. 
Na podstawie pozyskanych informacji trudno było znaleźć powód do represji. Mężczyźni byli 
delegacją z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu-Chruszczowie i galowe mundury 
oraz górniczy sztandar były własnością parafii. O zdarzeniu poinformowano jednak I sekretarza 
KM PZPR49. Dzień przed pielgrzymką męską, 25 maja 1968 r., funkcjonariusze SB w Bytomiu 
przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze z członkami delegacji, ale pięciu z nich było już rencistami, 
a jeden pracował w Kopalni „Szombierki”50. 

28 maja 1967 r. przed okiem pracowników SB nie ukryło się sześciu górników Kopalni 
„Michał” i sześciu hutników z Huty „Baildon”, którzy asystowali w czasie mszy.51 Inwigilacji 
w Piekarach Śląskich podlegali również powstańcy śląscy i więźniarki obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrück. Pomimo oficjalnej akceptacji ich aktywności publicznej, uroczystości religijne nie 

47 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl., 31 V 1964, b.p.; R. Terlecki, Niech żyje papież. Piekary Śląskie 1964…, s. 78.
48 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 18, Meldunek mjr. Zygmunta Woźniaka, zastępcy komendanta ds. bezpieczeń-
stwa KM MO w Rudzie Śl. do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Katowicach, 24 V 1966, k. 10.
49 AIPN Ka, WSUW Katowice, 056/45, Pismo mjr. Czesława Łukasika z KM MO w Bytomiu do naczelnika Wydziału 
IV KW MO w Katowicach, 28 VI 1966, b.p.
50 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Meldunek zastępcy komendanta Miejskiej MO ds. bezpieczeństwa w Bytomiu 
do naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Katowicach, b.p.
51 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/48, t. 1, Informacja o przebiegu diecezjalnego dnia modlitwy mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl. Załącznik Nr 2, 28 V 1967, b.p.
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były miejscem, gdzie władze partyjno-państwowe chciały widzieć kombatantów. 30 maja 1971 r. 
z polecenia bp. Bednorza przypomniano w Piekarach o pięćdziesiątej rocznicy III powstania 
śląskiego, a delegacja powstańców wzięła udział w procesji z darami. Jak wynika z zachowanego 
dokumentu Wydziału IV, starszy inspektor Jerzy Birnbach ustalił nazwiska i dokładne adresy 
zamieszkania dwóch osób, które wchodziły w skład tej delegacji: Tadeusza Barana i Henryka 
Piechy52.

Jeśli osoby świeckie nie podporządkowały się ostrzeżeniom czy narzuconym normom praw-
nym, ich postępowanie mogło być rozpatrywane przez kolegia orzekające w sprawach o wy-
kroczenia. Taką decyzję tarnogórscy funkcjonariusze SB postanowili podjąć wobec rozpoznanej 
26 maja 1968 r. osoby świeckiej, która w nielegalnej pielgrzymce z parafii w Strzybnicy niosła 
sztandar hutniczy. Wniosek o jej ukaranie przez KKA znalazł się wówczas wśród wniosków 
przeciwko pięciu proboszczom53. 

Jeśli skuteczna interwencja policji politycznej kończyła się na rozmowach ostrzegawczych, to 
powodowały one, że składy delegacji ze sztandarami, z darami czy asysty w czasie mszy św. bywa-
ły czasami stosunkowo skromne. Ponowne ożywienie i rozszerzenie tych elementów pielgrzymki 
nastąpiło w latach osiemdziesiątych, kiedy zgromadzenia piekarskie stały się uroczystościami 
międzydiecezjalnymi. 25 maja 1986 r. w informacji Wydziału IV znalazły się zapisy o składaniu 
darów ofiarnych przez delegacje górników ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz Zagłębia 
Lubelskiego, hutników, rolników, górali z Istebnej, Koniakowa, Jaworzynki, studentów z uczelni 
śląskich, duszpasterstwa ludzi pracy ze Szczecina, rybaków z Kołobrzegu, kolejarzy z Koszalina 
i harcerzy54. Przybywający wówczas pielgrzymi sygnalizowali strojami czy sztandarami swoją 
przynależność zawodową, ale głównie manifestowali przynależność związkową.

Obok delegacji z darami do spektakularnych punktów programu na piekarskiej kalwarii 
należało powitanie przed mszą św. hierarchów kościelnych przez osobę świecką. Idea udzielania 
głosu świeckim przedstawicielom pielgrzymów została odnotowana w dostępnej dokumentacji 
archiwalnej już w czasie drugiego zjazdu mężczyzn i młodzieńców 23 maja 1948 r. Szczegól-
nymi gośćmi byli wówczas zaproszeni przez bp. Adamskiego intelektualiści katoliccy skupieni 
w tzw. Komitecie Studiów Mi-Ma-Ro (Miłość-Małżeństwo-Rodzina), którzy poza pielgrzymką 
spotkali się w Kokoszycach. W czasie piekarskich uroczystości niektórzy z nich przemawiali do 
zgromadzonych pielgrzymów podczas godzin stanowych. Największym echem odbiło się wystą-
pienie Zbyszka Bednorza. Po mszy św. wygłosił on wiersz swojego autorstwa pt. „Pielgrzymka 
mężów”. Utwór powstał z inspiracji ks. Herberta Bednorza specjalnie na piekarską uroczystość, 
a później został opublikowany w „Gościu Niedzielnym”55. Zbyszko Bednorz został aresztowany 
w marcu 1949 r. i m.in. za to publiczne wystąpienie był więziony do roku 1951 r. w Warszawie 
i we Wronkach56. 

52 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Notatka informacyjna st. insp. Jerzego Birnbacha, 30 V 1971, k. 101.
53 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Meldunek mjr. Zenona Drębkowskiego, zastępcy komendanta powiatowego ds. 
SB w Tarnowskich Górach, 27 V 1968, b.p.
54 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja dotycząca wydarzeń pozostających w zainteresowaniu Wydziału 
IV, 25 V 1986, k. 65. 
55 AAKat., ARz, 90, Pismo bp. Stanisława Adamskiego do kard. Augusta Hlonda, 31 V 1948, k. 148; A. Grajewski, 
Sanktuarium piekarskie w czasach stalinowskich…, s. 86.
56 W więzieniach w Warszawie i we Wronkach przebywał w latach 1949–1951. Z. Bednorz, Do wyjaśnienia, Katowice 
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Tradycję wystąpień publicznych osób świeckich wprowadzono również w czasie sierpniowych 
uroczystości stanowych. Pierwsza informacja na ten temat została odnaleziona w dokumenta-
cji Urzędu Bezpieczeństwa w meldunku specjalnym mjr. Leona Wajntrauba (Winiawskiego) 
z 15 sierpnia 1950 r. Informował on, że przed mszą św. Monika Kluszczyk „apelowała do 
zebranych matek, by wychowywały dzieci w duchu religijnym”57. Apel ten korelował z treś-
cią kazania bp. Bieńka wygłoszonego w czasie stanowej nauki popołudniowej i stanowił głos 
poparcia ze strony społeczności wiernych dla zabiegów Kościoła katowickiego o zahamowanie 
i przeciwstawienie się procesowi laicyzacji i ateizacji dzieci i młodzieży. O wadze, jaką policja 
polityczna przywiązywała do takich zdarzeń, świadczy odnotowanie tej sytuacji w informacjach 
opracowanych przez Departament V MBP58.

Stałe zainteresowanie wystąpieniami świeckich uczestników uroczystości przez organa bezpie-
czeństwa znajduje potwierdzenie w zachowanej dokumentacji od lat siedemdziesiątych. Wstępna 
część programu pielgrzymki przebiegała według schematu: na pielgrzymce męskiej najczęściej 
przemawiał górnik w galowym mundurze, a na pielgrzymce kobiet – przedstawicielka matek59. 
W imieniu zgromadzonych pielgrzymów witali oni przed mszą św. przybyłych hierarchów, pub-
licznie wygłaszali deklarację wierności Bogu i Kościołowi, nawiązywali do tematu przewodniego 
pielgrzymki, a także poruszali ważne i trudne problemy społeczności wierzących (np. budowni-
ctwo sakralne, praca w niedzielę, czterobrygadowy system pracy). 

Publiczny głos osób świeckich wywoływał pełne dezaprobaty i krytyczne oceny ze strony 
władz partyjno-państwowych, co w konsekwencji narażało występujące osoby na różnego typu 
nieprzyjemności, szykany i represje60. Wystąpienia osób świeckich stanowiły „politycznie niepo-
prawny” element uroczystości. Autorstwo wygłaszanych treści policja polityczna przypisywała 
kurii katowickiej, a samo wystąpienie uznawała za jeden z wyreżyserowanych fragmentów piel-
grzymki61. Dlatego w czasie rozpoznawania przygotowań funkcjonariusze starali się zdobywać 
dane personalne mających wystąpić osób. Wyprzedzające informacje stanowiły punkt wyjścia do 
ich rozpracowania, a w niektórych wypadkach nawet do wyeliminowania z udziału62. 

1993, s. 31–75; K. Heska-Kwaśniewicz, Taki to mroczny czas. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej, 
Katowice 2004, s. 194, 197.
57 AP Kat., UW Kat., WdsW, 645, Meldunek specjalny z pielgrzymki w Piekarach, 16 VIII 1950, k. 94–95. 
58 W informacji podanej przez Departament V MBP nazwisko przemawiającej brzmiało Monika Ślusarczyk. AIPN, MSW, 
Dep. IV, 0445/114, Informacja nr 45, 25 VIII 1950, k. 111.
59 Czasami w powitaniu uczestniczyły dzieci recytujące okolicznościowe wiersze czy młodzież, ale jak wynika z zachowanej 
dokumentacji, w operacyjnym zainteresowaniu SB pozostawały głównie osoby dorosłe. 
60 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wyciąg z doniesienia TW „Nowak” z dnia 27 V 1971, 27 V 1971, k. 54.
61 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/3, t. 2, Informacja z przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl. w dniu 31 V 1970, 31 V 1970, k. 77.
62 Przykładem takiego działania jest dokumentacja zachowana w sprawie obiektowej krypt. „Piekary 77”. Dotyczy ona 
Henryka Dutkiewicza, który 29 V 1977 miał wystąpić w imieniu pielgrzymów. Naczelnik Wydziału IV zwrócił się 14 IV 
1977 do Rządowego Centrum Informatycznego (RCI) przy Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach o udzielenie informacji 
na jego temat „przed rozpracowaniem”. Natomiast starszy kapral Lech Porębski opracował charakterystykę zawierającą 
rysopis, szczegółowy życiorys uwzględniający zdobyte wykształcenie, miejsca pracy, a także informacje na temat żony 
i dzieci. Na prośbę Wydziału IV KW MO „przed rozmową” Stacja Łączności Komputerowej Wydziału „C” w Katowicach 
18 IV t. r. przekazała „pełną informację osobową” inż. Henryka Dutkiewicza. Jej uzupełnieniem jest zachowana koperta 
zawierająca 5 szt. zdjęć legitymacyjnych. Z nieustalonych przyczyn Henryk Dutkiewicz nie przemawiał w Piekarach. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/121, Sprawa obiektowa krypt. „Piekary 77”, cz. II, k. 11–15.
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Według zachowanej dokumentacji Wydział IV SB zorganizował i przeprowadził w 1971 r. 
udaną akcję odciągnięcia od udziału w majowej pielgrzymce górnika Alojzego Piontka, cudem 
ocalałego z katastrofy w KWK „Mikulczyce–Rokitnica”63. Jak informował mjr Perek, 18 maja 
1971 r. reprezentujący kurię katowicką ks. Benedykt Woźnica spotkał się z Alojzym Piontkiem 
i zaproponował mu publiczne wystąpienie w Piekarach. Kiedy 26 maja odwiedził go ponownie, 
aby poznać jego ostateczną decyzję, górnik przebywał już w sanatorium64. Katowicka SB do 
sukcesów przedpielgrzymkowych zaliczyła również doprowadzenie do rezygnacji z wystąpienia 
górnika, który „miał domagać się” budowy nowych kościołów. W sprawozdaniu odnotowała 
natomiast „przemówienie” kleryka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego i „80-letnie-
go starca”65. Ta zmiana była efektem świadomej decyzji bp. Bednorza. Ponieważ rok wcześniej 
nieprzyjemności spotkały przemawiającego mieszkańca Piekar Śl. – Feliksa Góreckiego, biskup 
zaproponował, aby tym razem wystąpiła osoba, której nie można było szykanować w pracy ani 
z niej usunąć66. 

Funkcjonariusze SB nie lekceważyli żadnych sygnałów o przygotowaniach osób świeckich do 
publicznych wystąpień. Policja polityczna każdorazowo uruchamiała mechanizm rutynowych 
działań, angażowała dodatkowych pracowników do kontroli potencjalnych zdarzeń, nawet 
jeśli nie miałyby one przynieść oczekiwanego efektu. Przed sierpniową uroczystością piekarską 
w 1971 r. SB zdobyła niesprawdzone informacje o zaplanowaniu przez bp. Bednorza wystąpie-
nia w Piekarach mieszkanki Starej Wsi k. Pszczyny. W związku z konfliktem z lokalną władzą 
w sprawie punktu sakralnego miała ona nawoływać pielgrzymów do aktywności na rzecz kościel-
nego budownictwa. Ppłk Pikuła w planie operacyjnego zabezpieczenia pielgrzymki uwzględnił 
oddelegowanie do Piekar Śląskich osób, które znały osobiście wszystkich mieszkańców Starej Wsi 
i mogły zidentyfikować przemawiającą67. Przygotowania okazały się jednak zbędne, ponieważ 
w imieniu pątniczek po raz kolejny przemówiła Ernestyna Wowra. 

Od momentu wejścia na mównicę przemawiający podlegał ścisłej obserwacji operacyjnej, 
stawał się figurantem sprawy obserwacyjnej, otrzymywał pseudonim i fotografowano go. W nie-
których sprawach obiektowych dotyczących pielgrzymek zachowały się fotografie figurantów, 
m.in. 16 sierpnia 1970 r. wykonano operacyjne zdjęcie Ernestynie Wowrze68 (zob. Aneks, 
fot. 21 a, b), 27 maja 1973 r. w kilku różnych ujęciach sfotografowano przemieszczającego się 

63 Alojzy Piontek – 23 III 1971 wraz z 18 górnikami został przysypany 780 m pod ziemią. Przeżył 7 dni w niszy chodnika, 
pił własny mocz i żuł drewno ze styla łopaty. 30 III ekipy ratownicze dotarły do niego, a także do 10. nieżyjących górników. 
Alojzemu Piontkowi poświęcono film, książkę, a nawet komiks. Zmarł w 2005. Podobnie dramatyczna sytuacja miała 
miejsce w lutym 2006, kiedy w Kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej został przysypany górnik Zenon Nowak. Przeżył 
111 godzin pod ziemią. Wziął udział w pielgrzymce mężczyzn w Piekarach Śl. 21 V 2006. W wystąpieniu przed mszą 
pontyfikalną złożył publicznie świadectwo ocalenia dzięki wierze i nadziei. Zob. M. Łuczak, M. Rzepka, Wołanie o godność, 
„Gość Niedzielny” 2006, „Gość Katowicki” nr 22, s. IV.
64 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Notatka służbowa mjr. Edmunda Perka, 30 V 1971, k. 102.
65 Ibidem, Informacja z przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężów i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 30 V 1971, 30 V 
1971, k. 97–98.
66 Ibidem, Wyciąg z doniesienia „Marek” z dnia 27 IV 1971, k. 6.
67 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich 
w dniu 15 VIII 71 r., k. 18. Oddelegowano por. Migdałka z SB w Pszczynie, TW „Rita” oraz k. o. [brak danych w doku-
mencie – przyp. K.B.]. Wśród pielgrzymów rozpoznano nauczycielkę pszczyńskiej szkoły.
68 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/184, 07/192.
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po kalwarii inż. Janusza Czermińskiego69 (zob. fot. 22a, b), 26 maja 1974 r. operacyjnie udo-
kumentowano obecność Karola Lexa, któremu nadano ps. „Ludwik”70, a 21 sierpnia 1977 r. 
figurantki o ps. „Branka”71. Na zdjęciach zbiorowych oznaczano postaci figurantów, opisywano 
sytuację i podawano nazwiska72. Natomiast Wydział „T” nagrywał ich wystąpienia, a później 
opracowywał w formie stenogramów. Dokumentacja fotograficzna i obserwacja były prowadzone 
przez cały czas pobytu figuranta na terenie sanktuarium. 

Dopiero opuszczenie terenu kościelnego przez obserwowaną osobę pozwalało funkcjonariu-
szom na podjęcie bezpośrednich działań zmierzających do ustalenia jej danych personalnych. 
Klasyczna metoda identyfikacji sprowadzała się do jej wylegitymowania przez mundurowych 
funkcjonariuszy MO, którzy wykonywali to zadanie na polecenie funkcjonariuszy SB. Ks. Ste-
fan Czermiński moment sprawdzania dokumentów jego i ojca Janusza po pielgrzymce 27 maja 
1973 r. zrelacjonował następująco: 

Kiedy wracaliśmy pieszo do Bytomia […], zatrzymaliśmy się na ławce na jakimś skwerku, aby 
coś przegryźć. Wtedy podszedł do nas milicjant i wylegitymował nas, a obecnych (leżących) 
na tym skwerku pijaków zupełnie pominął73. 

W przypadku inwigilacji osób podróżujących samochodem zatrzymywano pojazd i dla kamu-
flażu sprawdzano dokumenty wszystkich pasażerów. Czasami obserwację figuranta prowadzono 
aż do miejsca jego zamieszkania, a jego dane personalne ustalano następnego dnia drogą admi-
nistracyjną. Taką metodę rozpoznania zastosowano wobec przemawiającej 16 sierpnia 1970 r. 
Ernestyny Wowry. Od momentu swojego porannego wystąpienia do godz. 15.45, tj. do chwili 
zatrzymania samochodu, którym wracała z pielgrzymki, była inwigilowana przez inspektora 
grupy I Wydziału IV Jerzego Birnbacha, a także funkcjonariuszy Wydziału „B”74. Ponieważ 
była mieszkanką Rudy Śl., dzień później kpt. Alfred Puss, I zastępca komendanta miejskiego 
MO ds. SB w Rudzie Śląskiej, przesłał do Wydziału IV charakterystykę Wowry wraz ze zdjęciem 
legitymacyjnym75. Kiedy przemawiała ponownie rok później, wywiadowcy Wydziału „B” nadali 
jej ps. „Wierna” i prowadzili obserwację od godz. 9.00 do godz. 21.34, czyli do momentu po-
wrotu przez obserwowaną do swojego mieszkania. Tym razem zaniechano procedury ustalania 
jej tożsamości, ponieważ była już znana Wydziałowi IV, który zlecił obserwację76. 

Zgromadzona dokumentacja służyła do prowadzenia dalszych działań operacyjnych przez SB, 
a także była wykorzystywana przez aparat partyjno-państwowy do wyciągania konsekwencji 

69 Członek diecezjalnej rady duszpasterskiej i ojciec ówczesnego alumna WŚSD – Stefana, przemawiał w imieniu pielgrzy-
mów. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, k.199/12, 199/29, 199/30, 113/3.
70 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Komunikat z obserwacji NN osobnika przemawiającego na uroczystościach 
kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1974 /niedziela od godz. 9.00–16.00/, 27 V 1974, cz. IV, k. 97.
71 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Komunikat do sprawy krypt. „Berło” dotyczący ustalenia kobiety przemawiającej 
na uroczystościach kościelnych w Piekarach Śl., której nadano ps. „Branka” oraz obserwacji na trasie Panewniki, Tarnowskie 
Góry, Bytków dnia 21 VIII 1977 /niedziela/ od godz. 5.00 do 16.00, 23 VIII 1977, cz. IV, 148.
72 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/218, [zdjęcia], k. 243/3, k. 243/16, k. 243/29.
73 Relacja ks. Stefana Czermińskiego o ojcu inż. Januszu Czermińskim z 5 VI 2007 w posiadaniu autorki. 
74 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/184, Notatka informacyjna Jerzego Birnbacha, 17 VIII 1970, k. 43.
75 Ibidem, Charakterystyka dotycząca Wowry Ernestyny, 17 VIII 1970, k. 40.
76 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/192, Komunikat z obserwacji NN kobiety, która wystąpiła w dniu 15 VIII 1971 
/niedziela/ na uroczystościach kościelnych w Piekarach Śl., k. 89. 
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wobec występujących publicznie w Piekarach osób. Skala stosowanych metod rozciągała się od 
dotkliwych represji (areszt, zwolnienie z pracy, degradacja ze stanowiska) po szykany polegające 
na pomijaniu w awansach czy nagrodach, rozmowy ostrzegawczo-napominające. Szczególnie 
trudno wykazać i określić skalę codziennych niesprawiedliwości i szykan, jakie spotykały takie 
osoby przede wszystkim w zakładach pracy77. Wykonawcami decyzji partyjnych byli wówczas 
przedstawiciele dyrekcji czy kierownictwa zakładu, do których kompetencji powinna należeć 
ocena pracy zawodowej a nie postawy religijnej pracownika. 

Wysoką cenę za swoją publiczną deklarację przywiązania do Kościoła i wiary zapłacił Feliks 
Górecki. Według zachowanej dokumentacji przemawiał on dwukrotnie podczas męskich piel-
grzymek piekarskich w 1965 i w 1970 r. Ze względu na religijne zaangażowanie był pomijany 
w awansach i nisko wynagradzany jako pracownik KWK „Andaluzja”. Rodzina Góreckich prze-
konała się o tym, kiedy syn Feliksa – Jan po maturze czasowo podjął pracę w tej samej kopalni. 
Wynagrodzenie Feliksa Góreckiego było niższe niż jego syna Jana. Według relacji ks. Jana Góre-
ckiego jego ojca nachodzono również w domu, a w pracy wzywano na nieprzyjemne rozmowy78. 

Formą kary dla Jana Swobody, który reprezentował pielgrzymów w czasie męskich pielgrzy-
mek majowych w 1975 i 1976 r., stała się odmowa przyznania mu w zakładzie pracy wcześniej 
obiecanego talonu na samochód. Lakoniczny komentarz do tej decyzji brzmiał: „Niech mu kupi 
kuria”79 (zob. Aneks, fot. 24).

W niektórych przypadkach inwigilowani przez organa bezpieczeństwa pielgrzymi mogli nie 
mieć świadomości konsekwencji, jakie pociągnęło za sobą ich publiczne zaangażowanie w Pie-
karach Śląskich. Do takich osób prawdopodobnie należał Jerzy Gajdzik, mieszkaniec Brzozowic 
Kamienia, który 28 maja 1972 r. przemawiał na kalwarii w imieniu pielgrzymów. W sprawie 
obiektowej krypt. „Piekary 72” zachowały się cztery zdjęcia operacyjne wykonane Gajdzikowi 
w różnych momentach piekarskiej uroczystości80 (zob. Aneks, fot. 23 a, b). Dalszy ciąg opera-
cyjnego zainteresowania jego osobą odnajdujemy w kwestionariuszu ewidencyjnym założonym 
w jednostce SB w Tarnowskich Górach dwa miesiące po pielgrzymce – 26 lipca 1972 r.81 W uza-
sadnieniu założenia sprawy kpt. Jan Folęga odnotował, że Gajdzik „jest skłonny w sprzyjających 
okolicznościach podjąć wrogą działalność przeciwko założeniom ustrojowym PRL”. Ponieważ 
pracował w Kombinacie Górniczo-Hutniczym „Orzeł Biały” zaliczanym przez SB do obiektów 
kluczowych, informację o nim przekazano zajmującemu się tym tematem ppor. Tadeuszowi Ko-
tasowi, inspektorowi operacyjnemu SB KP MO w Tarnowskich Górach. Do inwigilacji Jerzego 
Gajdzika wykorzystał on TW „Agnieszka” i kontakt operacyjny S.W. 

Z informacji przekazywanych przez te osoby wynikało, że w przeszłości, jak i po pielgrzymce 
męskiej w 1972 r. Gajdzik nie prowadził „szkodliwej działalności”. Jednak 22 lutego 1973 r. 
został odsunięty przez inspektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu od pracy w ko-
morze materiałów wybuchowych, gdzie był ich wydawcą. Kontakt operacyjny S.W. doniósł, że 
w czasie kontroli Gajdzik posiadał w kieszeni papierosy i „można było wyczuć od niego zapach 

77 R. Terlecki, Niech żyje papież…, s. 80.
78 Notatka z rozmowy z ks. prof. dr. hab. Janem Góreckim z 8 VI 2010 w posiadaniu autorki.
79 Notatka z rozmowy telefonicznej z Janem Swobodą z września 2007 w posiadaniu autorki.
80 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/218, k. 243/29, k. 243/16, k. 243/13 i k. 243/3.
81 AIPN Ka, WUSW Katowice, 014/1434, Kwestionariusz ewidencyjny.
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tytoniu”82. W konsekwencji został przesunięty na stanowisko cieśli górniczego. Jeśli począt-
kowo można odnieść wrażenie o braku związku pomiędzy udziałem Gajdzika w pielgrzymce, 
a degradacją zawodową w pracy, to dalsze informacje nie pozostawiają wątpliwości, że zdarzenia 
te były efektem świadomej szykany. Według kontaktu operacyjnego S.W. kierownik Wydziału 
Robót Górniczych inż. J. O. znał stosunek Gajdzika do „obecnej rzeczywistości i kleru”, dlatego 
zadeklarował przydział zdegradowanemu Gajdzikowi takiej pracy, od której będą go bolały ręce 
i „nie będzie chodził z baldachimem”83. Ponieważ kontynuowana inwigilacja górnika nadal nie 
przynosiła dowodów jego wrogiej działalności, dlatego 26 listopada 1974 r. zaniechano dalszego 
prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego. 

O znacznie dotkliwszej represji, jaka spotkała przemawiającego 27 maja 1973 r. inż. Ja-
nusza Czermińskiego, zaświadczył jego syn – ks. Stefan Czermiński. Sprawa wydaje się o tyle 
zaskakująca, że w ocenie SB Janusz Czermiński, w przeciwieństwie do wcześniejszych mówców, 
w sposób wyważony wypowiedział się na temat budownictwa sakralnego84. Według relacji syna 
nazajutrz po pielgrzymce został jednak wezwany do dyrektora i poinformowany przez niego, 
że zostanie zwolniony z Instytutu Metalurgii Żelaza „z powodu zastrzeżeń w pracy”. Dyrektor 
nie podał jednak bliższych szczegółów tego zarzutu. Ks. Czermiński uważa, że jego ojciec był 
wcześniej pomijany w awansach za swoje przekonania religijne, ale nigdy nie krytykowano ja-
kości wykonanej przez niego pracy. Również tydzień przed zwolnieniem otrzymał pochwałę, ale 
mimo to decyzja o zwolnieniu została podjęta85. W tej sytuacji bp Bednorz odwiedził rodzinę 
Czermińskich i zaofiarował pomoc. Skierował także list, w którym podziękował za „mądre i od-
ważne wystąpienie katolika świadomego naszych praw i obowiązków”86. 

Represje wobec pielgrzymów powodowały, że decyzja przemawiania w Piekarach Śląskich 
wymagała odwagi i liczenia się z konsekwencjami. Jednak niektóre osoby decydowały się na 
kolejne wystąpienia publiczne w Piekarach. Z dokumentacji SB wynika, że np. Ernestyna Wowra 
przemawiała w latach 1970 i 197187, Jan Swoboda w latach 1975 i 1976, a Jan Król w latach 
1977 i 197888 (zob. Aneks, fot. 24). Przez wielu mieszkańców Górnego Śląska blisko związanych 
z Kościołem propozycja powitania biskupów w czasie stanowej pielgrzymki piekarskiej była 
traktowana jako szczególne wyróżnienie i nie mogła spotkać się z odmową. Taki rodzaj argu-
mentacji potwierdza zachowany w Archiwum Archidiecezji Katowickiej list Franciszka Motyki 
z Rybnika adresowany do bp. Bednorza. Jak wynika z korespondencji, ten pielgrzymujący prawie 

82 Ibidem, Notatka służbowa, 24 II 1973, k. 10. W innym dokumencie jako przyczynę podano posiadanie zapałek.
83 Ibidem, Kwestionariusz ewidencyjny. Dwa lata później zaniechano dalszego prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego.
84 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 27 maja 
1973, 27 V 1973, cz. IV, k. 69.
85 Relacja ks. Stefana Czermińskiego o ojcu – inż. Januszu Czermińskim z 5 VI 2007 w posiadaniu autorki. 
86 AAKat., ARz, 220, List bp. Herberta Bednorza do inż. Janusza Czermińskiego, 30 V 1973, b.p. 
87 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/184, k. 62/40, 07/192, k. 92/91.
88 Kuria katowicka najczęściej nie odnotowywała takich informacji, nawet jeśli zachowały się kopie korespondencji. Zob. 
AAKat., KBB, E 7, List bp. H. Bednorza do przedstawiciela pielgrzymów, który wygłosił słowa powitania, 26 V 1980, 
b.p. Upływ czasu spowodował, że obecnie nie pamięta szczegółów również ks. Bernard Czernecki diecezjalny duszpasterz, 
wskazał jedynie Jana Króla. Relacja ks. Bernarda Czerneckiego w zbiorach autorki. Najwięcej tropów zachowało się 
w materiałach operacyjnych SB. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Notatka służbowa z zabezpieczenia uroczystości 
kościelnych w sprawie krypt. „Berło” w dniu 29 V 1977 /niedziela/ w godz. 5.30–16.30, 31 V 1977, k. 91; ibidem, Ustalenie 
kontaktu ps. „Jastrząb” do sprawy obserwacyjnej krypt. „Berło”, 2 VI 1977, k. 94.
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pięćdziesiąt lat do Piekar Śląskich były więzień obozu w Oświęcimiu, wyraził przed pielgrzymką 
mężczyzn w 1977 r. pragnienie wygłoszenia jeszcze raz słowa powitalnego89. 
Świadomość inwigilacji i grożących szykan sprawiała, że niektórzy przemawiający podejmo-

wali próby utrudnienia identyfikacji funkcjonariuszom SB. W sprawie obiektowej kryptonim 
„Piekary 77” zachowała się dokumentacja dotycząca zdarzenia z 21 sierpnia 1977 r. Przemawia-
jącej wówczas kobiecie nadano pseudonim „Branka” i wykonano kilka zdjęć operacyjnych. Kiedy 
„Branka” wraz z księdzem i dwiema innymi pątniczkami wyjechała taksówką z Piekar Śląskich, 
wywiadowcy Wydziału „B” rozpoczęli obserwację. Pasażerowie śledzonego auta utrudniali jed-
nak pracę operacyjną: obserwowali samochody jadące za nimi, zmieniali prędkość jazdy. Aby 
uniknąć dekonspiracji, funkcjonariusze SB zmuszeni zostali do zachowania większej odległości 
od obserwowanego pojazdu. Na krętej drodze w Rybniku kierowcy taksówki udało się zgubić 
obserwatorów i w tym czasie „Branka” wysiadła z samochodu. Powyższy przebieg zdarzeń został 
opisany przez mjr. Ociepkę w komunikacie z 23 sierpnia. Poinformował on, że mimo kontroli 
ulic nie natrafiono na figurantkę i bez pozytywnego rezultatu zakończono akcję90. Służba Bezpie-
czeństwa osiągnęła wtedy połowiczny sukces. Na podstawie numerów rejestracyjnych ustalono, 
że właścicielem taksówki „Fiat 125-p” nr rej. SŁ-8399, którą podróżowała „Branka”, był Albin 
Matusik z Jastrzębia Zdroju. Już po pielgrzymce majowej kierowca ten został zidentyfikowany 
przez funkcjonariuszy Wydziału „B” w Wydziale Komunikacji i Ewidencji Kontroli Ruchu Lud-
ności w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju. Wówczas odwoził przemawiającego w czasie 
pielgrzymki mężczyznę, któremu funkcjonariusze nadali pseudonim „Jastrząb”91. W zasobie 
OBUiAD w Katowicach zachowały się materiały dotyczące Matusika. Wynika z nich, że wiosną 
1986 r. w RUSW w Jastrzębiu Zdroju wytypowano go jako kandydata na tajnego współpra-
cownika. Ponieważ jednak nie zgłaszał się na rozmowy, „odstąpiono od dalszego opracowania 
i pozyskania w charakterze TW”92.

Skrupulatność w ustalaniu tożsamości osób przemawiających w Piekarach, jaka towarzyszyła 
działaniom Wydziału IV SB w latach siedemdziesiątych, osłabła w następnej dekadzie. W obser-
wacji operacyjnej niejednokrotnie poprzestawano na ogólnikowych określeniach osób przemawia-
jących typu: „górnik z rybnickiego” (1984), „wystąpienie górnika z miejscowej parafii”, „powitała 
NN kobieta” (1986)93, „członek Bractwa Trzeźwości przy parafii piekarskiej”, „przedstawicielka 
Bractwa Oblatów św. Brygidy – Dom Gdańsk” (1987). Wydaje się, że jedną z głównych przy-
czyn takiego podejścia do sprawy była hierarchia ważności zadań, jakie w tym czasie należały do 
organów bezpieczeństwa. Konieczność skupienia działań na masowych wystąpieniach opozycji 
demokratycznej w latach osiemdziesiątych przesuwała na dalszy plan identyfikację pojedynczej 

89 AAKat.. ARz, 221, List Franciszka Motyki z Rybnika, 13 V 1977, b.p. 
90 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Komunikat do sprawy krypt. „Berło” dotyczący ustalenia kobiety przemawia-
jącej na uroczystościach kościelnych w Piekarach Śląskich, której nadano ps. „Branka” oraz obserwacji na trasie Panewniki 
T. Góry Bytków dnia 21 VIII 1977 /niedziela/ od godz. 5.00–16.00, 23 VIII 1977, cz. IV, k. 148.
91 Ibidem, Ustalenie właściciela samochodu marki „Fiat 125-p” nr rej. SŁ-8399 „taxi” do sprawy obserwacyjnej krypt. 
„Berło” z dnia 29 V 1977, 2 VI 1977, cz. IV, k. 95; ibidem, Ustalenie właściciela samochodu marki „Fiat 125-p” nr rej. 
SŁ-8399 „taxi” do sprawy obserwacyjnej krypt. „Berło” z dnia 21 VIII 1977, 24 VIII 1977, cz. IV, k. 149. 
92 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0062/1277, Kwestionariusz, k. 4.
93 W dokumentacji zachowały się stenogramy wystąpień „przedstawiciela robotników” i „kobiety”. Zob. AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/256, Stenogram z uroczystości kościelnych w Piekarach w dn. 25 V 1986, k. 160; ibidem, Stenogram z uro-
czystości kościelnych w Piekarach w dn. 17 VIII 1986, k. 223.
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osoby. Lektura zachowanych stenogramów wypowiedzi świeckich przedstawicieli pielgrzymów 
przekonuje, że były one stonowane w swej treści i nie wychodziły poza określony krąg stale 
poruszanych tematów. Znacznie groźniejsze w tym czasie były manifestacyjne antypaństwowe 
zachowania „elementów antysocjalistycznych” i to na nich częściej skupiała się uwaga funkcjo-
nariuszy „zabezpieczających” piekarskie zgromadzenia.

Pierwszorzędne znaczenie w podjętej przez komunistyczny aparat władzy „walce o rząd dusz” 
odgrywała reakcja społeczeństwa na pielgrzymkowe wydarzenia i przekazywane treści. Dzień 
piekarskiego zjazdu był dla służb resortowych dniem wzmożonej czujności. Wmieszani w tłum 
pielgrzymów funkcjonariusze i tajni współpracownicy wsłuchiwali się w ich rozmowy w drodze 
do sanktuarium, obserwowali reakcje i komentarze w czasie uroczystości i w drodze powrotnej, 
zbierali komentarze popielgrzymkowe. 

Charakterystycznym akcentem piekarskich zjazdów stanowych, zwłaszcza pielgrzymek męż-
czyzn, była ekspresywna reakcja zgromadzonych na przekazywane treści i zaistniałe sytuacje. 
Usytuowana wśród gęstej zabudowy niewielka przestrzeń piekarskiej kalwarii zwielokrotniała 
potężny śpiew, oklaski czy okrzyki wielotysięcznego zgromadzenia. Szczególnie w pierwszym 
okresie stanowego pielgrzymowania w latach 1947–1952 takie postawy pielgrzymów prowoko-
wała jawna walka z Kościołem i religią na Śląsku. 22 maja 1949 r. tysiące mężczyzn skandowały 
hasła, których indywidualnie w okresie stalinowskich represji i szykan nie mieliby odwagi wypo-
wiedzieć publicznie. Pątnicy domagali się poszanowania praw osób wierzących, wyrażali swoje 
poparcie dla Kościoła katolickiego i jego hierarchów. „My chcemy katolickiej Polski”, „Niech 
żyje Polska katolicka”, „Żądamy nauczania religii w szkołach”, „Niech żyje młodzież katolicka”, 
„Pozostawić Boga i krzyże w szkołach”, „Precz z komunizmem”, „Precz ze szkołami bez religii”, 
„Jeszcze Polska nie zginęła” – odnotowali w czasie uroczystości katowiccy funkcjonariusze UB, 
a następnie o panujących nastrojach informowali MBP. Z przekazanej do Warszawy informacji 
wynika, że wśród zgromadzonych w Piekarach pielgrzymów utrzymywał się stan wysokiego 
napięcia. Kiedy bowiem w godzinach popołudniowych w czasie kolejnych okrzyków ktoś zawołał 
„Niech żyje demokracja”, „otaczający wzywali do pobicia wołającego”94. 

Dla duszpasterzy Kościoła katowickiego te pełne entuzjazmu i jednoznacznej deklaracji 
postawy pielgrzymów mogły być budujące, zdawano sobie jednak sprawę z powagi sytuacji. 
W odczuciu kurii w czasie tej uroczystości wśród zgromadzonych pątników panował nastrój roz-
drażnienia. Wywołały go zmasowane formy jawnego utrudniania pielgrzymom dotarcia do Pie-
kar. Potwierdzeniem takich nastrojów może być również przechwycony przez UB pełen ekspresji 
list skierowany do Konsulatu Brytyjskiego w Katowicach, w którym anonimowy „Informator” 
szczegółowo opisał wszystkie szykany, jakie 22 maja 1949 r. spotkały pielgrzymów. Licząc na 
ogłoszenie ich „całemu światu przez radio BBC”, skomentował je m.in. w następujących słowach:

… i to komuna nazywa demokracją? To jest ta wolność??? Czekamy na wyzwolenie spod 
tego trądu narzuconego nam przez Rosję bolszewicką […]. Prosimy o wybaczenie, że nie damy 

94 Biuletyn dzienny MBP nr 118 (278), 24 V 1949 [w:] Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949–1950, 
wybór i oprac. Ł. Kamiński, Warszawa 2004, s. 266.
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podpisów, gdyż obawiamy się represji „więzienie” w razie otwarcia tego listu przez komunę. 
Bo z własnego przekonania wiemy, że obecnie w Polsce – Prawda to śmierć95. 

Wymowną odpowiedzią na działania UB ze strony pątników było ich zachowanie w czasie 
powrotu po pielgrzymce do Katowic. Na ulicach miasta rozlegał się śpiew pieśni „My chcemy 
Boga”, a liczba pielgrzymujących spowodowała zatrzymanie ruchu ulicznego96. Ta manifestacja 
siły i przywiązania do wiary wskazywała również na potencjalną zdolność przeciwstawienia 
się istniejącemu porządkowi polityczno-prawnemu. Jak wspomina wieloletnia uczestniczka 
piekarskich pielgrzymek, Helena Szołtysik z Radzionkowa, w czasie jednego z majowych zjaz-
dów pielgrzymi bez zastanowienia i z własnej inicjatywy przestawili milicyjny radiowóz, który 
utrudniał przejście procesji97. 

Entuzjazm cechujący piekarskie zgromadzenia mężczyzn niepokoił aparat partyjno-państwo-
wy, który przez lata obwiniał o to bp. Bednorza. Analizując żywiołowe reakcje pielgrzymów, 
stawiano stronie kościelnej zarzut organizowania uroczystości religijnej o charakterze wiecu.

O wiecowym charakterze imprez piekarskich świadczą oklaski, okrzyki /żądamy, chcemy/ oraz 
śpiewy „sto lat, sto lat”. Do oklasków, okrzyków i śpiewów biskup Bednorz osobiście nawołuje 
/np. nie słyszę, słabo, głośniej, niech słyszą w Katowicach/98. 

Ten trudny do uniknięcia zarzut był niewygodny dla wielu duchownych, a szczególnie tych, 
którzy nie byli zwolennikami prowadzonej publicznie przez bp. Bednorza konfrontacyjnej polity-
ki wobec władz partyjno-państwowych województwa. Manifestacyjne zachowania pielgrzymów 
nie wynikały jedynie z postawy bp. Bednorza, ale w wielu wypadkach były pochodną optymizmu 
i odwagi, jakich pielgrzymi nabierali w trakcie piekarskich uroczystości. Przekonali się o tym 
22 maja 1966 r. dyżurujący na terenie Chorzowa funkcjonariusze SB z tamtejszej KM MO. Jeśli 
spośród czternastu pielgrzymek udających się rano do Piekar tylko cztery maszerowały procesyj-
nie ulicami, to w drodze powrotnej już połowa, czyli siedem pielgrzymek szło w szyku ulicami. 
Jeżeli rano tylko dwie grupy pątników śpiewały, to w drodze powrotnej ze śpiewem wracało aż 
dziesięć grup. Z krzyżami prowadzącymi pątników wróciły wszystkie cztery pielgrzymki, które 
wyruszyły rano. Z grupy 3100 pielgrzymów w godzinach popołudniowych wracało 2800 osób, 
spośród piętnastu księży wracało czternastu, a liczba ministrantów wzrosła z sześciu do dwu-
dziestu siedmiu99. O podobnej sytuacji po pielgrzymce mężczyzn z 30 maja 1971 r. meldował 
ppłk Dankowski: o wiele liczniejsze i w sposób zorganizowany wróciły do Siemianowic grupy 
z parafii św. Krzyża (około 1000 osób) oraz z Michałkowic (około 800 osób)100. 

95 List anonimowego „Informatora” do konsulatu brytyjskiego w Katowicach w sprawie utrudnień podczas pielgrzymki mężczyzn do 
Piekar Śląskich, 1 VI 1949 [w:] Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego…, s. 205–206.
96 A. Grajewski, Wygnanie…, s. 67.
97 Notatka z rozmowy z Heleną Szołtysik z 5 XII 2005 w posiadaniu autorki.
98 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/9, t. 5, Polityczna ocena pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w Piekarach, 21 
VIII 1978, k. 66.
99 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 18, Meldunek mjr. Władysława Piskorza do naczelnika Wydziału IV KW MO 
w Katowicach, 24 V 1966, k. 235–236.
100 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Meldunek ppłk. Bolesława Dankowskiego, I zastępcy komendanta miejskiego 
MO ds. SB w Katowicach, 1 VI 1971, k. 131.
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Żywiołowe postawy pielgrzymów stanowiły w realiach PRL formę wyrazistej akceptacji dla 
wygłaszanych w czasie uroczystości treści, często wynikały z samorzutnej reakcji pielgrzymów 
jako wyrazu uznania i podziękowania dla hierarchów Kościoła101. Bp Bednorz, zwracając uwagę 
na ten emocjonalny aspekt atmosfery, zachęcał w czasie pielgrzymki kobiet 20 sierpnia 1978 r. 
do przeniesienia ich także poza obszar piekarskiego sanktuarium, do „zachowania i zabrania ze 
sobą do domu” słów, które padały na kalwarii102.

Spontaniczna reakcja pielgrzymów była również manifestacją zbiorowej negacji władzy 
partyjno-państwowej i jej polityki, stanowiła istotny głos jednego z interlokutorów w specy-
ficznym dialogu prowadzonym na piekarskim wzgórzu. Dla bp. Bednorza spotkanie z pielgrzy-
mami w Piekarach było bowiem formą publicznego dialogu z władzami. Było swoistą kartą 
przetargową w rękach katowickich biskupów dopominających się od władz respektowania praw 
religijnych, pracowniczych i obywatelskich103. 

Dla strony państwowej ważną przeciwwagą dla tych postaw były wychwycone przez organa 
bezpieczeństwa wszelkie, aczkolwiek rzadkie przykłady braku zaangażowania pielgrzymów 
w atmosferę panującą na kalwarii. Taki charakter miały uwagi mjr. Pikuły zamieszczone w mel-
dunku z 26 maja 1963 r. 

Zachowanie przybyłych spokojne, zasadniczej masy – bierne, brak objawów sfanatyzowania. 
[…] kazań i nauk wysłuchiwano niezbyt uważnie, zwłaszcza młodzież okazywała obojętność, 
znużenie i brak skupienia104. 

Świadomość takich zachowań ze strony niektórych pielgrzymów miała również strona koś-
cielna, o czym Wydział IV dowiadywał się poprzez tajnych współpracowników. W czasie obiadu 
dla gości pielgrzymkowych 25 maja 1980 r. bp Bednorz miał przyznać, że frekwencja była 
większa niż rok wcześniej, ale ¼ pielgrzymów nie brała udziału w religijnej części uroczystości. 
Podaną informację pozostawił bez komentarza105. W wielotysięcznym zgromadzeniu (wg SB 
do Piekar Śląskich przybyło wówczas 70 tys. pielgrzymów) odstające od większości zachowanie 
pewnej grupy osób wydaje się nieuniknione. Ale bp Bednorz miał świadomość trudności dusz-
pasterskich w diecezji katowickiej, które znajdowały odbicie w czasie zgromadzeń religijnych, 
również takich jak stanowe pielgrzymki piekarskie106. Właśnie na kalwarii można było zauważyć 

101 J. Przybyła, „Praca” w kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły, SSHT 1983, t. XVI, s. 27. 30 V 1960 mjr L. Pikuła 
zameldował o owacjach i odśpiewaniu „Sto lat” bp. nominatowi Jeżowi, który w związku z objęciem biskupstwa w Gorzowie 
żegnał się z pielgrzymami w czasie nauk stanowych. AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/14, Meldunek specjalny z przebiegu 
diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl., 30 V 1960, b.p.
102 Ibidem, Stenogram wystąpienia biskupa Herberta Bednorza w dniu 20 VIII 1978 w Piekarach Śl., cz. IV. k. 104.
103 Ibidem, k. 39.
104 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1963, 26 V 1963, b.p.
105 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca refleksji kościelnych dostojników na temat uroczystości 
w Piekarach Śl. oraz inicjatywy bp. Herberta Bednorza w sprawie Bożego Ciała, b.d., k. 123.
106 MSW było w posiadaniu informacji na temat wizyty bp. Bednorza w Rzymie w grudniu 1973. W sprawozdaniu na 
temat diecezji bp Bednorz podał wówczas, że około 74% katolików jest praktykujących (średnia krajowa wynosiła 88,2%), 
co wynika m.in. z tego, że większość diecezji zamieszkują robotnicy, w znacznej części napływowi. Do trudności zaliczył 
indyferentyzm religijny niektórych grup wynikający ze wzrostu stopy życiowej, negatywnego wpływu szkoły, problemu 
budownictwa kościelnego w silnie zaludnionych dzielnicach miejskich, propagandy aparatu partyjno-państwowego. AIPN, 
MSW II, 0639/186, t. 1, Informacja, 7 II 1974, k. 186.
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niepopularność niektórych problemów poruszanych przez Kościół. Należał do nich np. problem 
abstynencji alkoholowej, który zapoczątkował w Piekarach w 1844 r. ks. Alojzy Ficek, a który 
w czasie zjazdów piekarskich wielokrotnie podnosili biskupi. 

Katowicki Wydział IV nie ograniczał się do biernej obserwacji zachowania pątników, ale starał 
się wyciszać spontaniczne i niepożądane reakcje z ich strony. Wykorzystywał w tym celu m.in. 
możliwości agentury. Na przykład 29 maja 1977 r. podjęto próbę manipulacji zachowaniem 
zgromadzonych na kalwarii pielgrzymów. Bezpośrednią przyczyną zastosowania takich rozwią-
zań była obecność w Piekarach watykańskiego dyplomaty abp. Luigi Poggiego. TW „Wirtuoz” 
otrzymał zadanie skierowania apelu do zgromadzonych na „godzinie różańcowej” pielgrzymów 
o skupienie i powagę, ograniczenie się do gremialnego śpiewu i modlitwy. Ta wyraźna sugestia 
miała powstrzymać pątników przed oklaskami i okrzykami, co, jak można było przewidzieć, nie 
sprawdziło się w piekarskich realiach pielgrzymkowych107. 

Obawa kontrolujących kalwarię funkcjonariuszy dotyczyła również nieprzewidzianych za-
chowań i reakcji, które mogły doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa zgromadzonych i pa-
nującego porządku. Tajni współpracownicy obserwowali atmosferę i nastroje wśród pątników, 
a w razie konieczności byli zobowiązani dementować wypowiedzi mogące spowodować stan 
zagrożenia. Mieli także inspirować księży, by zwracali uwagę na parafian mogących wywołać 
incydenty na tle religijnym108. Zaniepokojenie wzbudzały osoby niezrównoważone psychicznie, 
dlatego jednym z zadań policji politycznej było wyszukiwanie w tłumie pątników „psychicznie 
chorych, anarchistów skłonnych do tworzenia cudów”. 

Z uwagą i pewnym niepokojem obserwowano również popielgrzymkowe reakcje społe-
czeństwa na usłyszane w Piekarach treści, które odnosiły się do aktualnych wydarzeń i relacji 
pomiędzy państwem i Kościołem. Po majowym zgromadzeniu w 1948 r. tarnogórska jednostka 
PUBP informowała szefa WUBP w raporcie miesięcznym, że:

ludność powiatu była w dużej mierze pod wpływem usłyszanych słów potępiających ze stro-
ny kleru na zjeździe katolików w Piekarach Śląskich, gdzie kler ostro atakował poczynienia 
rządowe109. 

O sile oddziaływania biskupów na postawy moralne wiernych tarnogórski Referat ds. Bezpie-
czeństwa przekonał się po pielgrzymce kobiet w 1958 r. W wygłoszonej 15 sierpnia przemowie 
powitalnej bp Bednorz zaapelował do pątniczek o domaganie się nauki religii w szkołach. Temat 
ten poszerzył ks. Józef Gawor w kazaniu w czasie mszy pontyfikalnej, w której według szacunków 
SB uczestniczyło około 40 tys. wiernych. W sprawozdaniu z pracy Referatu ds. Bezpieczeństwa 
w Tarnowskich Górach kpt. Bolesław Michalik opisał incydent, jaki miał miejsce 16 i 17 wrześ-
nia 1958 r. w LO w Radzionkowie. Według wyjaśnień tarnogórskiego oficera SB w pierwszym 
dniu około pięćdziesięcioro rodziców, a w drugim około dwieście osób interweniowało w sprawie 
nauki religii w radzionkowskiej szkole. Sprawcą nieporozumienia miał być ks. Tadeusz Fryc, 

107 AIPN Ka, WUSW Katowice,030/185, Zadania specjalne realizowane przez TW „Wirtuoz”, 20 IV 1977, k. 4.
108 Na pielgrzymkę kobiet w 1978 wyznaczono do tych zadań 8 TW („Kuratus”, „Wiedeńczyk”, „Góral”, „Klemens”, 
„Dąbrowski”, „Karol”, Zajączkowski”, „Delegat”). AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Plan operacyjno-politycznego 
zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 20 VIII 1978 /sprawa obiektowa „Piekary 78”/, cz. III, k. 7.
109 AIPN Ka, KW MO Katowice, 103/104, t. 1, Raport miesięczny za okres od dnia 31 V 1948 do dnia 30 VI 1948, 
28 VI 1948, k. 8.
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który zdaniem dyrektora szkoły nie uregulował formalności warunkujących podjęcie pracy 
i został przez niego usunięty ze szkoły, kiedy „przeprowadzał agitację za nauką religii”. Według 
kpt. Michalika konflikt został zażegnany, ponieważ „Rozmowy profilaktyczne przy współudziale 
prokuratora przeprowadzone z ośmioma kobietami wyjaśniły tę sytuację i tym zahamowano 
dalsze interwencje”110. Niewątpliwie protesty rodziców ustały, ale „przekonujący” charakter 
użytych wobec nich argumentów został podany w sprawozdaniu całorocznym tarnogórskiej SB, 
a także w zapisach kronikarskich dyrektora szkoły Władysława Stolarczyka:

Kolegium orzekające przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w T[arnowskich] Górach 
10 kobiet spośród manifestujących ukarało grzywną po 400 zł111.

Do reperkusji popielgrzymkowych tarnogórska policja polityczna zaliczyła także wydarzenia 
w Szpitalu Nr 1 w Tarnowskich Górach. Miały one nastąpić pod wpływem wystąpień duchowień-
stwa przeciw ustawie aborcyjnej w czasie piekarskiej pielgrzymki 7 czerwca 1959 r. Pielęgniarki 
pracujące na oddziale ginekologiczno-położniczym tarnogórskiego szpitala odmówiły udziału 
w wykonywaniu zabiegów aborcyjnych i opieki nad kobietami po takim zabiegu. Swoją decyzję 
miały podjąć za namową pracujących z nimi sióstr zakonnych. Kiedy jednak Rada Narodowa 
oraz KP PZPR zagroziły pielęgniarkom natychmiastowym zwolnieniem z pracy i pozbawieniem 
ich prawa do wykonywania zawodu, wycofały się z wcześniejszych decyzji112. 

Czujność organów bezpieczeństwa wzbudzały także negatywne komentarze wiernych na te-
mat jawnych przykładów represji wobec Kościoła, o których biskupi mówili publicznie w czasie 
uroczystości piekarskich. Taka sytuacja miała miejsce 18 sierpnia 1963 r. w czasie pielgrzymki 
kobiet. W wystąpieniu powitalnym bp Bednorz poinformował pątniczki o zabraniu czterdziestu 
czterech sal Wyższemu Śląskiemu Seminarium Duchownemu w Krakowie i zalecił modlitwy 
w tej intencji. Już w czasie przerw w uroczystościach pracownicy aparatu bezpieczeństwa odno-
towali komentarze w tej sprawie i zaniepokojenie wśród zgromadzonych pątników, ale zdaniem 
mjr. Nikiela „Można się spodziewać, że komentarze po powrocie ludzi do parafii wzrosną prawem 
plotki”113. 

Wzmożona czujność, wnikliwa obserwacja zachowań i reakcji pątników towarzyszyła zjazdom 
stanowym z udziałem opozycji demokratycznej w latach 1978–1989. Wprawdzie większość 
zgromadzonych na kalwarii pielgrzymów nie przyłączała się czynnie do manifestacji organizo-
wanych głównie przez osoby przybyłe spoza województwa katowickiego, ale władze nie mogły 
mieć pewności co do ich poglądów, a także zachowania tysięcy robotników zgromadzonych na 
niewielkim terenie w czasie kolejnej pielgrzymki. Wystąpienia biskupów, atmosfera kalwarii, 

110 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie z pracy Referatu ds. Bezpieczeństwa przy KP MO w Tarnowskich 
Górach za okres od 1 VII 1958 do 30 IX 1958, 3 X 1958, k. 232–233. 
111 Archiwum Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie, Rok szkolny 1958/59 [w:] Kronika Państwowej Szkoły Ogól-
nokształcącej Koedukacyjnej stopnia podstawowego i licealnego im. Feliksa Dzierżyńskiego w Radzionkowie, rkp, b.p. 
Tarnogórska SB w swoim sprawozdaniu podała nazwiska 7 kobiet, które zostały ukarane grzywną. AIPN Ka, 0124/1, 
Sprawozdanie – analiza pracy Referatu do spraw Bezpieczeństwa przy KP MO w Tarnowskich Górach za okres od dnia 1 
I 1958 do dnia 31 XII 1958, k. 237.
112 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0124/2, Sprawozdanie z pracy Referatu ds. Bezpieczeństwa przy KP MO w Tarnowskich 
Górach za okres od 1 IV – 30 VI 1959, 1 VII 1959, k. 331. 
113 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Meldunek specjalny z uroczystości w Piekarach Śl. w dniach 17–18 VIII 1963, 
18 VIII, b.p.
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a zwłaszcza manifestacje środowisk niezależnych nie pozostawały bez wpływu na zgromadzo-
nych tam mężczyzn, jeśli nawet nie okazywali swoich odczuć. Inwigilacja mieszkańców Piekar 
Śląskich po majowej pielgrzymce w 1986 r. przyniosła niezbyt budujące dla władz i aparatu bez-
pieczeństwa informacje. Zdaniem robotników bezkarność osób niosących transparenty w czasie 
pielgrzymki świadczyła o bezsilności władz, które bały się działać w obecności duchowieństwa. To 
również było podstawą wysuwania wniosku o sile opozycji politycznej, a tym samym przeczyło 
propagandzie władzy o nielicznym „podziemiu politycznym”114. 

Przez prawie czterdzieści lat stanowego pielgrzymowania aparat bezpieczeństwa stosował 
różnorodne metody kontroli, ograniczania i zniechęcania pątników do udziału w uroczystościach 
stanowych. Od pierwszych zjazdów istota problemu tkwiła w całkowitym braku akceptacji ze 
strony władz partyjno-państwowych dla tak licznego i manifestacyjnego udziału klasy robot-
niczej w uroczystościach religijnych. W propagandzie komunistycznej właściwym miejscem 
dla jej przedstawicieli były wiece partyjne, pochody pierwszomajowe, realizacja zobowiązań 
produkcyjnych i udział w imprezach organizowanych przez zakłady pracy, stowarzyszenia i or-
ganizacje społeczne. 

Obecność pielgrzymów w Piekarach wynikała przede wszystkim z imperatywu religijnego, 
jaki na Śląsku przekazywano sobie przez pokolenia. W liście pasterskim przed majową pielgrzym-
ką w 1970 r. bp Bednorz wskazał na tych, którzy decydowali o fenomenie tego zgromadzenia. 
Zaliczył do nich osoby, które kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy pielgrzymowały do Matki 
Boskiej Piekarskiej, młodzież katolicką, a także ludzi ciężkiej pracy, którzy niejednokrotnie bez-
pośrednio po pracy udawali się na pielgrzymkę115. Natomiast funkcjonariusze SB przywiązanie 
do religii i Kościoła, jakie swoją obecnością w Piekarach potwierdzali Górnoślązacy, interpreto-
wali w sposób uproszczony i ograniczali do sfery przeżyć emocjonalnych i postaw fanatycznych: 

Ogólnie należy stwierdzić, że uczestnicy pielgrzymek to przede wszystkim fanatycy religijni 
głównie przybywający do Piekar celem uzewnętrznienia swych uczuć i odbycia w szczególnej 
atmosferze praktyk religijnych116.

Jako zasadniczy cel swoich działań policja polityczna niezmiennie wymieniała konieczność 
ujawniania „prób zakłócania porządku i bezpieczeństwa publicznego”. To powszechnie stosowane 
przez organa porządkowe sformułowanie było interpretowane w kategoriach wyznaczanych 
przez władze PRL i dotyczyło wszelkich działań uznawanych za zagrożenie dla władzy partyjno-
-państwowej i narzuconego przez nią porządku polityczno-prawnego. Jak wynika z dostępnej 
dokumentacji różnej proweniencji, w historii pielgrzymek stanowych nie doszło ani razu do 
zakłócenia przez pątników przebiegu uroczystości czy porządku w obiektywnym tego słowa 
znaczeniu. Zdarzające się i odnotowywane interwencje milicji dotyczyły drobnych wykroczeń 
drogowych, sanitarnych czy handlowych, a łączna ich liczba w czasie pielgrzymki zamykała się 

114 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja nr 0104/86 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie Piekar Śl. w dniu 27 V 1986, 27 V 1986, k. 189.
115 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/3, t. 2, List pasterski bp. Herberta Bednorza, 10 V 1970, przesłany z pismem prze-
wodnim płk. Stanisława Opitka do Józefa Haensela, kierownika Wydziały Administracyjnego KW PZPR w Katowicach, 
11 V 1970, k. 57–62. 
116 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/9, t. 5, Polityczna ocena pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w Piekarach, 21 
VIII 1978, k. 68.
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maksymalnie w około stu przypadkach, co stanowiło ułamek procentowy wobec tysięcy piel-
grzymów117. Dobra organizacja i zdyscyplinowanie pątników, o co niezmiennie zabiegali biskupi, 
były mocnymi stronami zgromadzeń w Piekarach Śląskich, o czym również była przekonana 
Służba Bezpieczeństwa. 

6.2. Hierarchia kościelna na pielgrzymce piekarskiej 

Wśród kompleksowych działań UB/SB wobec uczestników piekarskich zgromadzeń ważne 
miejsce zajmowała kontrola i dokumentacja udziału członków episkopatu i duchowieństwa 
diecezjalnego. 

W uroczystościach stanowych w latach 1947–1952, poza katowickimi biskupami wzięli 
udział nieliczni dostojnicy kościelni. Ich obecność wiązała się z uczestnictwem w pielgrzym-
ce wiernych z prowadzonych przez nich diecezji, ale wynikała także z osobistej znajomości 
z bp. Stanisławem Adamskim. Na pierwszych pielgrzymkach męskich obecni byli wywodzący 
się z diecezji katowickiej administratorzy apostolscy na Ziemiach Zachodnich: ks. Bolesław 
Kominek118 z Opola (1947) i ks. Karol Milik119 z Wrocławia (1948). Natomiast w sierpniowych 
pielgrzymkach kobiet i dziewcząt uczestniczyli: bp Czesław Kaczmarek z Kielc (1948), abp Mi-
chał Godlewski120 z Krakowa i abp Walenty Dymek121 z Poznania (1952). 

W pierwszym okresie pątnictwa stanowego ważnym wydarzeniem stała się obecność w Pie-
karach w dniach 2–3 czerwca 1951 r. prymasa Stefana Wyszyńskiego122. Wizyta prymasa 
nastąpiła w momencie trudnych relacji katowickiego Kościoła z lokalnymi władzami pań-

117 Na przykład 19 VIII 1962, mimo że nie odnotowano nadzwyczajnych wypadków, służba mundurowa MO manda-
tami karnymi ukarała dwudziestu ośmiu kierowców oraz siedemdziesięciu jeden pieszych i rowerzystów. Do wyjaśnienia 
zatrzymano trzy osoby, sporządzono trzy wnioski (prawdopodobnie do kolegiów), zatrzymano jednego pijanego kierowcę, 
a w dwóch wypadkach użyto pałek gumowych. Według SB w Piekarach zgromadziło się wówczas 10 tys. osób. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 056/41, Sprawozdanie z zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniach 18–19 
VIII 1962, 19 VIII 1962, b.p. Dwa lata później, 31 V 1964 r., kiedy SB oceniła frekwencję na 100 tys. osób, ujawniono 
łącznie osiemdziesiąt dziewięć wykroczeń: w tym sześćdziesiąt trzy drogowe (dwa wnioski do kolegium, a sześćdziesiąt 
jeden mandatów karnych), czternaście mandatów za wykroczenia w handlu i cztery za naruszenie przepisów sanitarnych, 
odebrano trzy dowody rejestracyjne, cztery ostrzeżenia „w prawach jazdy”, jedną osobę zatrzymano za opilstwo. Ibidem, 
Wykaz ujawnionych wykroczeń i poczynione środki na terenie Piekar Śl. w dniu 31 V 1964, 1 VI 1964, b.p.
118 Kominek Bolesław (1903–1974), administrator apostolski w Opolu od 15 VIII 1945, biskup tytularny z przeznaczeniem 
na rządcę polskiej części archidiecezji wrocławskiej od 1951, z powodu sprzeciwu władz nie mógł objąć funkcji, w 1956 
skierowany przez prymasa jako specjalny delegat do Wrocławia, arcybiskup tytularny od 1962, arcybiskup metropolita 
wrocławski od 1972, kardynał od 1973. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 208–209.
119 Milik Karol (1892–1976), administrator apostolski archidiecezji wrocławskiej od 1945, twórca podstaw polskiej 
administracji kościelnej na tym terenie, odsunięty od władzy w 1951 zamieszkał w Rywałdzie Królewskim, a następnie 
w Pobiedziskach. J. Pater, Milik Karol [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego…, s. 278–281.
120 Godlewski Michał (1872–1956), biskup pomocniczy łucki i żytomierski od 1917, rezygnacja z funkcji biskupa po-
mocniczego w 1926 na rzecz pracy naukowej, arcybiskup od 1949. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 121–122.
121 Dymek Walenty (1888–1956), biskup od 1929, internowany w okresie okupacji, mimo to kierował nadal archidiecezją 
poznańską, arcybiskup od 1945. Ibidem, kol. 86–87.
122 Nie odnotowuje tego wydarzenia M.P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Ty-
siąclecia, t.1, Warszawa 1994, s. 454. Obecność prymasa potwierdza zapis w Kronice parafii INMP w Piekarach Śl., APP, 
AKiK, VIII 01, k. 255–256; zob. także AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, Raport z dnia 28 V 1951, k. 170; AIPN, 
MSW Dep. IV, 0445/114, Informacja nr 26 /82/z 8 VI 1951, k. 105. Wyszyński Stefan (1901–1981), bp lubelski od 
1946, abp gnieźnieński i warszawski od 1948, kardynał od 1953, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, specjalne 
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stwowymi. Władze wymusiły wówczas na bp. Adamskim zmianę terminu już zapowiedzianej 
majowej pielgrzymki męskiej, stosując w tym celu jawne utrudnienia i szantaż polityczny123. 
Przyjazd kard. Wyszyńskiego wzmocnił pozycję bp. Adamskiego, a także znaczenie piekarskiej 
pielgrzymki. W czasie sumy prymas wygłosił homilię, w której według piekarskiego kronikarza 
mówił „o obowiązkach ojców i synów w czasach obecnych, o skutkach wyrzucenia Boga z życia 
osobistego, rodzinnego i społecznego”124. 

Udział w uroczystościach piekarskich najwyższego dostojnika Kościoła w Polsce powodował, 
że funkcjonariusze katowickiego aparatu bezpieczeństwa ze wzmożoną czujnością obserwowali 
każdy jego pobyt i odnotowywali wszelkie wydarzenia z nim związane.

Do następnej wizyty kard. Wyszyńskiego doszło dopiero 13 czerwca 1965 r., kiedy na 
zaproszenie bp. Bednorza rekoronował obraz Matki Boskiej Piekarskiej125. W sprawozdaniu 
ppłk. Pikuły, naczelnika Wydziału IV, pojawiła się wówczas informacja o pozytywnym odbiorze 
uroczystości przez prymasa. Według tej relacji w czasie obiadu „żałował, że przez 14 lat omijał 
Piekary, obiecując w następnych latach częstszą obecność126.

Rok później owacyjnie został przyjęty przez uczestników męskiej pielgrzymki stanowej 
połączonej z uroczystościami milenijnymi. Uwadze katowickiego aparatu bezpieczeństwa nie 
uszła wówczas sytuacja wyciszenia aplauzu pątników w czasie homilii prymasa. W Informacji 
sytuacyjnej nr 77 P/66 ppłk Włodzimierz Kruszyński odnotował, że „kardynał Wyszyński na 
wstępie powiedział, aby wierni »ręce trzymali przy sobie i oklaskami nie przerywali kazania«”127. 
Opis tej sytuacji znalazł się również w zapiskach prymasa Wyszyńskiego, ale różni się zasadniczo 
od relacji SB. W wersji kardynała problem rozwiązano w sposób wyważony i stonowany: 

Przed moim kazaniem biskup Bednorz prosił o wstrzymanie się z okrzykami. W pewnym 
momencie nie wytrzymano. Żartobliwie zwróciłem uwagę na to, że Śląsk znany jest z posłu-
szeństwa swoim biskupom. Do końca kazania miałem ciszę128. 

Ale ponownie żywiołowo pątnicy zareagowali w czasie pożegnania prymasa po porannych 
uroczystościach. Niewątpliwie piekarscy pielgrzymi w emocjonalny sposób wyrażali swój sza-
cunek i uznanie dla hierarchów Kościoła katolickiego, co stało się pewnym charakterystycznym 
wyróżnikiem tych zgromadzeń, nie zawsze akceptowanym przez przedstawicieli Kościoła, 
a przede wszystkim przez funkcjonariuszy aparatu partyjno-państwowego. Sam prymas takie 
zachowanie uzasadniał następująco: 

Na skutek drażnienia ludności zarządzeniami administracyjnymi i imprezami konkurencyj-
nymi, ludzie mobilizują się w protestach. Stąd nasze uroczystości zamieniają się niekiedy na 
manifestacje, czemu staramy się umiarkowanie przeciwdziałać129.

uprawnienia Stolicy Apostolskiej, internowany w latach 1953–1956, autor programu duszpasterskiego Wielkiej Nowenny 
i Sacrum Poloniae Millennium. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 500. 
123 Zob. rozdz. I.
124 APP, AKiK, VIII 01, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 6 XI 1935 do 31 XII 1965, k. 258.
125 AAKat., ARz, 209, Pismo bp. Herberta Bednorza do prymasa Stefana Wyszyńskiego, 11 III 1964, b.p. 
126 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja o przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich, 13 VI 
1965, b.p.
127 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/13, Informacja sytuacyjna Nr 77 P/66, 22 V 1966, b.p.
128 S. Wyszyński, Zapiski milenijne…, s. 93.
129 Ibidem.
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Większe reperkusje wywołała jednak sama homilia prymasa. Niezwykle krytycznie oceniły 
ją władze centralne i wojewódzkie. Według Jerzego Ziętka, przewodniczącego PWRN, kard. 
Wyszyński nigdzie nie przyjął „postawy tak atakującej” jak właśnie w Piekarach. Jak ujawnił 
w rozmowie z bp. Bednorzem, ściągnęło to na niego i Edwarda Gierka, wówczas I sekretarza 
KW PZPR, „nieprzyjemności z Warszawy”130. 

Po raz czwarty i zarazem ostatni prymas przyjechał do Piekar 31 maja 1970 r. W czasie tej 
pielgrzymki Służba Bezpieczeństwa wychwyciła sytuację jej zdaniem „wyreżyserowaną” przez 
bp. Bednorza. W słowie powitalnym emerytowany górnik Feliks Górecki skierował do kard. 
Wyszyńskiego pytanie: „dlaczego w Polsce i diecezji katowickiej nie buduje się kościołów”. 
Pytanie górnika pątnicy nagrodzili spontanicznymi oklaskami. Prymas nie podjął jednak tematu, 
natomiast bp Bednorz odniósł się do tego zagadnienia w słowie powitalnym. Sprawę restrykcyjnej 
polityki władz w sprawie budownictwa sakralnego prymas pominął również w homilii. Dopiero 
na zakończenie mszy św., „indagowany przez bp. Bednorza”, nawiązał do odbudowy w powo-
jennej Warszawie wielu zniszczonych kościołów przy udziale władz państwowych. Wyraził także 
nadzieję, że „władze zmienią stosunek do spraw budownictwa”131. 

W późniejszych latach, mimo kierowanych przez bp. Bednorza zaproszeń, prymas nie przy-
jechał już na piekarską kalwarię. Za namową katowickiego biskupa kierował czasami do zgro-
madzonych swoje przesłania, które odczytywano lub odtwarzano z taśmy w czasie uroczystości. 
Ich treść, podobnie jak telegramy wysyłane z Piekar do prymasa, była w dokumentacji SB 
archiwizowana w formie stenogramów132. 

Stosunkowo rzadka obecność kard. Wyszyńskiego wśród piekarskich pielgrzymów szczegól-
nie odczuwana była w momencie ważnych dla diecezji wydarzeń. W obecności watykańskiego 
dyplomaty – kard. Sebastiano Baggio133, ale bez najważniejszego hierarchy Kościoła w Polsce, 
diecezja katowicka obchodziła 25 maja 1975 r. w sanktuarium piekarskim potrójny jubileusz: 
50-lecia swojego istnienia, 50-lecia koronacji piekarskiego obrazu i 25-lecia sakry biskupiej Her-
berta Bednorza. Prymas Wyszyński swoją nieobecność tłumaczył uczestnictwem w Kongresie 
Mariologicznym w Rzymie, a duchową więź z Piekarami wyraził w specjalnym przesłaniu134. 

Jedną z przyczyn rzadkiej obecności prymasa Polski w sanktuarium piekarskim były prawdo-
podobnie nie układające się zbyt harmonijnie relacje z bp. Bednorzem135. Trudno nie dopatrywać 
się również tutaj ingerencji organów bezpieczeństwa. Realizowały one w tym czasie opracowaną 
w Departamencie IV MSW centralną koncepcję osłabiania Kościoła rzymskokatolickiego i lo-
jalizacji duchowieństwa. Jedna z metod polegała na inspirowaniu lub pogłębianiu dezintegracji 

130 K. Banaś, Górny Śląsk…, s. 130. 
131 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/3, t. 2, Informacja z przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl. w dniu 31 V 1970, k. 77–78.
132 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Pozdrowienia kard. Stefana Wyszyńskiego odtworzone z taśmy magnetofonowej 
na uroczystości w Piekarach Śl. w dniu 29 V 1977 o godz. 9.15, cz. IV, k. 37; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, List 
kard. Wyszyńskiego, b. d., cz. IV, k. 41.
133 Baggio Sebastiano (1913–1993), praca w dyplomacji watykańskiej od 1936, sakra biskupia od 1953, tytuł abp. 
i kardynała od 1969. Who’s Who in the World, Wilmette, Illinois 1986, s. 52. W 1975 jako prefekt Kongregacji Biskupów 
przywiózł list Ojca Św. Pawła VI do pielgrzymów piekarskich. APP, AKiK, VIII 02, Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców 
25 V 1975, k. 385.
134 Prymas Polski na 50-lecie diecezji katowickiej, „Wiadomości Diecezjalne” 1975, nr 10–11, s. 173–174.
135 J. Myszor, Historia diecezji…, s. 534.
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w środowisku episkopatu, pomiędzy prymasem i biskupami. Funkcjonariusze SB mieli w tym 
celu wykorzystywać nieporozumienia i uprzedzenia między kard. Wyszyńskim a biskupami. 
Departament IV MSW za potencjalne źródło konfliktów uznawał m.in. preferowanie różnych 
metod postępowania wobec władz państwowych czy realizowanie przez biskupów indywidual-
nych sposobów układania relacji z aparatem państwowym. Na przykład w planach Departa-
mentu IV MSW na lata 1976–1977136 takie działania dezintegracyjne miały dotyczyć relacji 
prymasa z następującymi biskupami: Herbertem Bednorzem, Ignacym Tokarczukiem137, Jerzym 
Ablewiczem138 i Jerzym Strobą139. Analizując zagadnienie piekarskich pielgrzymek stanowych, 
można stwierdzić, że bp Bednorz prowadził indywidualną, czasami ryzykowną politykę wobec 
władz partyjno-państwowych, co mogło być jedną z przyczyn nieobecności kard. Wyszyńskiego 
w Piekarach Śląskich140.

Rzadką obecność prymasa rekompensowały przyjazdy arcybiskupa, a od 1967 r. kardynała 
Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego. Ze względu na historyczne i administracyjne związki 
diecezji katowickiej z metropolią krakowską jego obecność jako administracyjnego zwierzchnika 
była w Piekarach Śląskich uzasadniona i oczekiwana141. W zestawieniu w wizytami na Jasnej Gó-
rze czy w Kalwarii Zebrzydowskiej dwunastokrotny udział Wojtyły w majowych pielgrzymkach 
wydaje się statystyką skromną. Jeśli jednak zważymy, że w latach 1965–1978 tylko dwukrotnie 
nie był obecny na odbywającym się raz w roku zjeździe mężczyzn, to wynik ten wskazuje na 
dość mocny związek późniejszego papieża ze stanowym ruchem pielgrzymkowym w Piekarach 
Śląskich. Potwierdzają to również zapewnienia o chętnych przyjazdach na pielgrzymki mężczyzn, 
jakie osobiście przekazywał bp. Bednorzowi, a także słowa homilii kierowane do pątników. 
To właśnie możliwość przemawiania do tak licznie zgromadzonych mężczyzn cenił sobie przede 
wszystkim142. Po raz pierwszy na pielgrzymce stanowej mszę pontyfikalną odprawił w 1965 r., 
a 26 maja 1968 r. po raz pierwszy w czasie głównych uroczystości na kalwarii wygłosił homilię143. 
Podzielił się wówczas z zebranymi pątnikami refleksją o osobistym wymiarze swojego udziału 
w piekarskich uroczystościach; przedstawił okoliczności nominacji kardynalskiej otrzymanej 

136 Informacja na temat głównych kierunków pracy polityczno-operacyjnej Departamentu IV MSW na lata 1976–1977, 12 I 1976 
[w:] Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979, wybór i oprac. M. Biełaszko, A. K. Piekarska i inni, Warszawa 
2007, s. 146.
137 Tokarczuk Ignacy (1918–2012), biskup diecezji przemyskiej od 1965, arcybiskup od 1991, pierwszy abp nowo utwo-
rzonej metropolii przemyskiej od 1992, w 1993 przekazał urząd następcy. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 448.
138 Ablewicz Jerzy Karol (1919–1990), biskup diecezji przemyskiej od 1962, arcybiskup od 1987. Ibidem, kol. 1; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 056/48, t.1, Informacja nr 82/P/66 dot. przebiegu milenijnych uroczystości w Piekarach Śl., 31 
V 1966, b.p. 
139 Stroba Jerzy (1919–1999), biskup pomocniczy gnieźnieński od 1958 skierowany do Gorzowa Wielkopolskiego, biskup 
pomocniczy gorzowski od 1967, pierwszy biskup reaktywowanej diecezji szczecińsko-kamieńskiej od 1972. Ibidem, kol. 422.
140 Również następca kard. Wyszyńskiego – abp Józef Glemp w okresie PRL przyjechał do Piekarach Śl. tylko raz. 30 V 
1982 r., w czasie obowiązywania stanu wojennego, uczestniczył w stanowym zjeździe mężczyzn i wygłosił homilię w czasie 
mszy pontyfikalnej, zarejestrowaną przez SB. AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/107, t. 12, Informacja o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w woj. katowickim od 1 III 1982 do 30 VI 1982, k. 117–118.
141 Utworzona w 1925 diecezja katowicka od początku swego istnienia funkcjonowała jako sufragania metropolii kra-
kowskiej. Abp Karol Wojtyła kierował nią od 1964 r. Z urzędu więc był administracyjnym zwierzchnikiem Kościoła 
katowickiego, angażował się w wiele spraw związanych z diecezją katowicką. 
142 AAKat., ARz, 220, List kard. Karola Wojtyły do bp. Herberta Bednorza, 5 VI 1975, b.p. 
143 Szerzej J. Kiedos, Kardynał Karol Wojtyła – uczestnik pielgrzymek mężów i młodzieńców do Piekar Śl., SSHT 1983, t. XVI 
s. 171–193; Mówię do Was: Szczęść Boże! Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II w Piekarach Śl., Katowice 2005.
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w dniu poprzedniej pielgrzymki piekarskiej i wskazał Matkę Bożą Piekarską jako patronkę 
„swojego nowego powołania”144.

Ta b e l a  n r  9
Udział metropolity krakowskiego w męskich pielgrzymkach stanowych

Rok Rodzaj duszpasterskiego zaangażowania

13 VI 1965 msza pontyfikalna, krótkie wystąpienie po mszy św.

22 V 1966 nauka stanowa dla mężczyzn 

28 V 1967 nauka stanowa dla mężczyzn

26 V 1968 homilia

30 V 1971 homilia

28 V 1972 pozdrowienia od diecezjan archidiecezji krakowskiej

27 V 1973 homilia

26 V 1974 homilia

25 V 1975 homilia

30 V 1976 homilia

29 V 1977 homilia

28 V 1978 homilia

Źródło: Mówię do Was: Szczęść Boże!…, passim; K. Banaś, Niepublikowany tekst piekarskiej nauki stanowej arcybiskupa Karola 
Wojtyły…, s. 168–176.

Po wyborze na papieża Jan Paweł II swoją więź z piekarskimi pielgrzymami wyrażał kierując 
do nich pasterskie słowo na pielgrzymkę męską. Ta nowa tradycja duchowej obecności papieża 
Polaka w Piekarach Śląskich była podtrzymywana prawie corocznie, także w czasie pobytu 
w klinice Gemelli po zamachu z 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra145. Dzięki temu przez pra-
wie dwadzieścia pięć lat na kalwaryjskim wzgórzu rozlegały się odczytywane lub odtwarzane 
z taśmy słowa papieża. 

Niepisaną tradycję udziału krakowskiego metropolity w majowej pielgrzymce piekarskiej 
kontynuował od 1979 r. nowo mianowany następca Wojtyły – kard. Franciszek Macharski146. 
W latach 1979–1989 corocznie przewodniczył koncelebrowanej mszy św. i pięciokrotnie wygłosił 
również homilie. Krakowski metropolita był świadomy odpowiedzialności, jaka spoczywa na pol-
skich biskupach za losy społeczności wierzących w obliczu zachodzących przemian społeczno-po-
litycznych, ale także podkreślał wagę odważnej postawy ludzi ciężkiej pracy. 25 maja 1980 r. ze 
zgromadzonymi kapłanami i tysiącami słuchaczy podzielił się następującą refleksją na ten temat: 

144 K. Banaś, Udział Karola Wojtyły w stanowych pielgrzymkach mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich [w:] Solidarność z błoń. 
Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, red. M. Drzonek, M. Siedziako, Szczecin 2011, s. 62. 
145 Nie przekazał takich przesłań w 1983 w związku z pielgrzymkami do Polski i bezpośrednimi spotkaniami z wiernymi 
Śląska. Ostatnie słowa skierował do mężczyzn w roku 2004, Mówię do Was: Szczęść Boże!…, s. 168; Głęboko w moim sercu: 
orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II do pielgrzymów piekarskich (1979–2002), Katowice 2003.
146 Macharski Franciszek (1927–), abp. metropolita krakowski od 30 XII 1978, kardynał od 1979, wiceprzewodniczący 
Episkopatu Polski (1979–1994), współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu (1980). P. Nitecki, Biskupi 
Kościoła w Polsce…, kol. 271.
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Kto chce dobra dla tej ziemi, niech nam zostawia klucz naszej wiary, religijności, pobożności, 
miłości Krzyża i Maryi. […] Trzeba zatem nie dzielić i uszanować /mówię do Was, ludzie 
ciężkiej pracy/, trzeba Was uszanować, trzeba uszanować Was i pozwolić Wam mówić. Ale 
mówcie! Wezmą Was w obronę, gdy trzeba, biskupi Wasi, wezmą Was w obronę, tak jak od 
dziesiątków lat, Wasi śląscy kapłani147. 

Wieloletnie zaangażowanie śląskich kapłanów w stanowy ruch pielgrzymkowy potwierdzała 
częsta obecność na kalwaryjskim wzgórzu biskupów wywodzących się z diecezji katowickiej 
m.in.: Bolesława Kominka, Wilhelma Pluty148, Jerzego Stroby, Ignacego Jeża149 czy Stanisława 
Szymeckiego150. Niektórzy z nich jako kapłani diecezji katowickiej uczestniczyli już w pierwszym 
okresie stanowego pielgrzymowania w latach 1947–1952. Bp Jeż „był jednym z tych, którzy 
rozpoczynali pielgrzymowanie ludzi pracy do Piekar w rok po zakończeniu wojny światowej”, 
a jako moderator diecezjalny 22 maja 1948 r., w przeddzień majowej pielgrzymki, zorgani-
zował wieczorne uroczystości dla młodzieży151. Bp Szymecki przyjeżdżał najpierw do Piekar 
z bp. Adamskim jako jego kapelan, a później jako rektor śląskiego seminarium duchownego 
z neoprezbiterami z Krakowa152. Jeszcze przed wojną brał udział w pielgrzymkach do sanktua-
rium piekarskiego pracujący w kurii diecezjalnej Bolesław Kominek. Po wojnie, 4 maja 1947 r. 
uczestniczył w pierwszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców jako administrator apostolski 
na Śląsku Opolskim. Po reaktywowaniu w 1957 r. pielgrzymek stanowych znalazł się wraz 
z bp. Franciszkiem Jopem153 wśród pierwszych hierarchów spoza diecezji katowickiej, którzy 
uczestniczyli w uroczystościach piekarskich 31 maja 1964 r. W wygłoszonej wówczas homilii 
abp Kominek przypomniał Ślązakom swoje związki z sanktuarium piekarskim: 

I ja Was witam jak najserdeczniej trochę po starej znajomości, bośmy tu nieraz wspólnie w Pieka-
rach przed wojną, a jeszcze i trochę po wojnie biesiadowali, chociaż nie w takiej wielkiej liczbie154. 

147 Por. kard. F. Macharski, Kazanie wygłoszone na pielgrzymce mężczyzn i młodzieży męskiej w Piekarach Śl., 25 V 1980 [w:] 
Piekary 80. Odnów oblicze tej ziemi…, k. 24 oraz AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Stenogram wystąpienia ks. kard. 
Franciszka Macharskiego w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1980 o godz. 12.00, k. 93. W stenogramie znajdują się liczne pod-
kreślenia fragmentów homilii, występuje niezgodność niektórych zaimków, co zmienia czasami interpretację, ale zasadniczo 
tekst wydrukowany przez stronę kościelną jest identyczny z zarejestrowanym przez Wydział „T”. 
148 Pluta Wilhelm (1910–1986), święcenia kapłańskie w Katowicach w 1934, biskup od 1958 i specjalny delegat skiero-
wany przez prymasa do Gorzowa Wielkopolskiego, pierwszy bp. nowo utworzonej diecezji gorzowskiej od 1972. P. Nitecki, 
Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 353.
149 Jeż Ignacy (1914–2007), biskup pomocniczy gnieźnieński od 1950 skierowany do Gorzowa Wielkopolskiego, biskup 
od 1960, sufragan gorzowski oficjalnie od 1967, pierwszy biskup reaktywowanej w 1972 diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Ibidem, kol. 183–184.
150 Szymecki Stanisław (1924–), bp diecezji kieleckiej od 1981, abp. metropolita białostocki od 1993, abp senior od 2000. 
Ibidem, kol. 435.
151 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Powitanie przez ks. bp. ordynariusza Damiana Zimonia pielgrzymów i wpro-
wadzenie w tematykę pielgrzymki, k. 163; APP, AKiK, VIII 01, k. 263. 
152 Słowo wstępne biskupa katowickiego wygłoszone podczas pielgrzymki do Piekar Śl. 25 maja 1986 r., „Wiadomości Diecezjalne” 
1986, rok 54, nr 5, s. 16.
153 Jop Franciszek (1897–1976), biskup pomocniczy sandomierski od 1945, przeznaczony na rządcę części archidiecezji 
wrocławskiej z siedzibą w Opolu w 1951, początkowo nie mógł z powodu sprzeciwu władz objąć tego urzędu, wikariusz 
kapitulny archidiecezji krakowskiej w czasie internowania bp. Eugeniusza Baziaka (1952–1956), specjalny delegat z upraw-
nieniami bp. w Opolu od 1956, administrator apostolski od 1967, pierwszy biskup nowo utworzonej diecezji opolskiej od 
1972. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 185–186.
154 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Stenogram nr 3 z kazania wygłoszonego w Piekarach Śląskich przez ks. abp. 
Bolesława Kominka w dniu 31 V 1964 r. o godz. 10.35, 31 V 1964, b.p.
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Już przed pielgrzymką ppłk Pikuła zaliczył abp. B. Kominka do „atrakcji” personalnych tej 
uroczystości155. W interpretacji SB poszerzający się krąg przedstawicieli episkopatu obecnych 
w Piekarach Śląskich był rodzajem „atrakcji, która miała uświetnić uroczystość”. Kategoria 
„atrakcyjności” gości pielgrzymkowych według SB zależała od pozycji, jaką zajmowali w hie-
rarchii kościelnej. Dlatego w prowadzonych statystykach i sprawozdaniach funkcjonariusze 
uwzględniali podział na kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Dowodem takiego toku analizy 
jest zaprezentowana poniżej tabela opracowana przez Zygmunta Pabiasza.

Ta b e l a  n r  1 0
Udział przedstawicieli episkopatu w pielgrzymce majowej w latach 1961–1974

Rok Kardynał Arcybiskup Biskup

1961 – – 4

1962 – – 4

1963 – – 4

1964 1 B. Kominek 4

1965 1 S. Wyszyński 1 K. Wojtyła 13

1966 1 S. Wyszyński 1 K. Wojtyła 44

1967 – 2 K. Wojtyła, B. Kominek 6156

1968 1 K. Wojtyła – 5

1969 1 K. Wojtyła – 3

1970 1 S. Wyszyński – 5

1971 1 K. Wojtyła – 8

1972 2 K. Wojtyła, 
B. Kominek – 3

1973 2 K. Wojtyła, 
B. Kominek – 6

1974 1 K. Wojtyła – 8

Źródło: za AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70; Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, k. 28.

W latach sześćdziesiątych przedstawiciele episkopatu najliczniej uczestniczyli w dwóch piel-
grzymkach stanowych połączonych ze świętowaniem w Piekarach ważnych dla diecezji kato-
wickiej uroczystości. 13 czerwca 1965 r. w rekoronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej wzięło 
udział piętnastu hierarchów, natomiast według danych kościelnych i SB na obchody milenijne 
22 maja 1966 r. przybyło 48 dostojników kościelnych, w tym 46 przedstawicieli episkopatu157. 

155 Ibidem, Plan operacyjnego zabezpieczenia diecezjalnego zjazdu mężów i młodzieńców 31 V 1964 w Piekarach Śl., 28 
V 1964, b.p. 
156 W opracowaniu Zygmunta Pabiasza w rubryce dotyczącej 28 V 1967 umieszczono adnotację „brak danych”. Infor-
macje zostały uzupełnione na podstawie dokumentu AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/48, t. 1, Informacja o przebiegu 
diecezjalnego dnia modlitwy mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śl., 28 V 1967, b.p.
157 Oprócz członków episkopatu w uroczystościach milenijnych uczestniczyli generał i przeor klasztoru oo. paulinów z Jasnej 
Góry. APP AKiK, VIII 02, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 1 I 1966 do 21 VIII 1988, k. 19–20; AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 056/41, Informacja o przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 13 VI 1965, b.p.
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W następnych dekadach bp Bednorz nie ustawał w zapraszaniu do Piekar członków episko-
patu. W ramach stanowego ruchu pielgrzymkowego realizował proces integracji katolickich 
środowisk robotniczych z różnych diecezji. Świadomy znaczenia, jakie zyskiwało piekarskie 
zgromadzenie, w listach kierowanych na przełomie lat 1976/1977 do Włocławka, Łomży, 
Łodzi, Opola, Gniezna, Lubaczowa i Krakowa przekonywał o tym biskupów w następujących 
słowach: 

To religijne spotkanie katolickich robotników największej aglomeracji przemysłowej w naszym 
kraju należy, jak sądzę, do wydarzeń duszpasterskich o znaczeniu przekraczającym granice 
diecezji katowickiej158. 

Jako organizator piekarskich zjazdów i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
w episkopacie inspirował do udziału biskupów tych diecezji, które posiadały silne środowiska 
robotnicze. Bp. Bednorzowi, oprócz poczucia regionalizmu, przyświecała równocześnie idea 
otwarcia na inne regiony kraju i plany ich integracji religijnej i społecznej w ramach formuły 
piekarskich zgromadzeń robotników. Zapraszając do Piekar Śląskich na uroczystość organizowaną 
28 maja 1978 r. bp. Bolesława Pylaka159, uzasadniał jego obecność właśnie względami integracji 
środowisk górniczych i diecezji, które mogą odczuć identyczne problemy jak te występujące już 
na Śląsku. 

Teraz, kiedy na terenie diecezji lubelskiej powstaje zagłębie węglowe, pojawią się te same prob-
lemy duszpasterskie co w diecezji katowickiej. Myślę więc, że obecność Biskupa Lubelskiego 
na pielgrzymce piekarskiej będzie znakiem łączności między dwiema diecezjami górniczymi, 
czemu może wasza Ekscelencja dać wyraz w przemówieniu do pielgrzymów160. 

Obecni w Piekarach Śląskich biskupi popierali intencje bp. Bednorza zmierzające do inte-
gracji religijno-społecznej, a także wysuwane postulaty w obronie robotników. Kard. Wojtyła 
w wygłoszonej 29 maja 1977 r. homilii otwarcie wyraził takie stanowisko w następujących 
słowach:

I dlatego słusznie czyni Biskup Kościoła katowickiego wraz ze swymi braćmi w biskupstwie 
i kapłaństwie, przedstawicielami całego duchowieństwa diecezji, jeżeli domaga się dla człowie-
ka pracującego, dla górnika poszanowania dnia pańskiego, dnia świętego, dnia wypoczynku. 
Już na ten temat słyszeliśmy i już na ten temat wypowiedzieliśmy się wspólnie. Jednakże raz 
jeszcze powtórzę, że my wszyscy biskupi sąsiednich diecezji – i ja, jako metropolita krakowski, 
i metropolita wrocławski, i biskup częstochowski, i opolski, i kielecki – wszyscy, którzy mamy 
na swoim terenie górników i którzy obserwujemy te same straszliwe praktyki, gdy chodzi 
o eksploatację polskich sił, popieramy Biskupa katowickiego i wspólnie z nim składamy te 
same postulaty […]161. 

158 AAKat., ARz, 220, Pisma bp. Herberta Bednorza zapraszające biskupów do udziału w pielgrzymce męskiej w 1977, b.p. 
159 Pylak Bolesław (1921–), biskup pomocniczy lubelski od 1966, wikariusz kapitulny i generalny diecezji lubelskiej w la-
tach 1974–1975, biskup lubelski od 1975, pierwszy arcybiskup nowo utworzonej metropolii lubelskiej od 1992, Wielki 
Kanclerz i profesor KUL, abp senior od 1997. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 368. 
160 AAKat., ARz, 221, List bp. Herberta Bednorza do bp. Bolesława Pylaka, 26 VIII 1977, b.p. 
161 Por. Homilia kardynała Karola Wojtyły wygłoszona w Piekarach Śląskich w czasie pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców 29 maja 
1977 r. [w:] Mówię do Was: Szczęść Boże!…, s. 59–60; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Stenogram kazania ks. kard. 
Karola Wojtyły wygłoszonego w Piekarach Śląskich w dniu 29 V 1977 o godz. [brak wpisu – K.B.], cz. IV, k. 42. 
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Ta zmiana pielgrzymkowej optyki była wyraźnie widoczna na przykładzie Administracji 
Apostolskiej Śląska Opolskiego, a później diecezji opolskiej. Od początku stanowej tradycji piel-
grzymkowej biskupi i wierni tego regionu byli obecni w sanktuarium piekarskim i włączali się 
w ogólny nurt religijnych przeżyć i modlitewnej refleksji. Z czasem do swojego pielgrzymowania 
dołączyli intencje dotyczące ich diecezji. 28 maja 1978 r. biskup opolski Antoni Adamiuk162 
przybył do sanktuarium piekarskiego z grupą specjalnie zaproszonych przez siebie wiernych 
z Gliwic, Bytomia i Zabrza. Ich pielgrzymowanie motywowała potrzeba budowy nowych kościo-
łów, ponieważ od ponad trzydziestu lat diecezja nie otrzymała żadnego pozwolenia163. W swoim 
wystąpieniu 25 maja 1980 r. bp Adamiuk podkreślił jedność „problemów i trosk” powierzanych 
Matce Bożej Piekarskiej przez pątników przybywających także spoza diecezji katowickiej.

A dzisiaj na tę wspaniałą pielgrzymkę mężczyzn katowickich, która jest potężnym wyznaniem 
wiary, przybyli również mężczyźni ze Śląska Opolskiego, zwłaszcza z okręgu przemysłowe-
go – Bytomia, Zabrza, Gliwic, by wspólnie modlić się. Mamy bowiem te same problemy, 
troski, niepokoje jak w Katowicach i pragniemy się modlić w tych intencjach, które tam są 
uwidocznione na planszach w alei i pragniemy, by to wszystko co nas boli, było załatwione 
i rozwiązane w duchu sprawiedliwości i poszanowania godności ludzkiej i ufamy, że tak się 
stanie za przyczyną Matki Boskiej Piekarskiej /oklaski/164.

Dostrzegając historyczne znaczenie przemian społeczno-politycznych przełomu 1980/1981 r., 
w zaproszeniach kierowanych do członków episkopatu – biskupów: Jana Gałeckiego165, Broni-
sława Dąbrowskiego166, Władysława Miziołka167 i Jana Mazura168 biskup katowicki wskazywał 
na ogólnopolski wymiar zgromadzeń piekarskich. 

Obecność więc Pasterzy wielu Kościołów diecezjalnych na tej pielgrzymce wyraża więź Kościoła 
w Polsce z klasą robotniczą, co ma szczególnie ważne znaczenie w aktualnej sytuacji naszego 
kraju169. 

Kierownictwo katowickiej SB intencje bp. Bednorza najczęściej sprowadzało do działań po-
pulistycznych, określając je jako „chęć pokazania się” i „zaprezentowania” diecezji katowickiej 
przed innymi biskupami. Wydaje się, że programowo negatywny wizerunek bp. Bednorza, 
sprowadzanie jego intencji do pobudek emocjonalnych było znacznym uproszczeniem. Katowicki 

162 Adamiuk Antoni (1913–2000), bp pomocniczy diecezji opolskiej od 1970, bp senior od 1989. P. Nitecki, Biskupi 
Kościoła w Polsce…, kol. 2.
163 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Stenogram wystąpienia bp. Antoniego Adamiuka z Opola dnia 28 V 1978 
w Piekarach Śl., b.d., cz. IV, k. 54. 
164 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Stenogram wystąpienia biskupa z Opola w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1980 
godz. 10.40, k. 80.
165 Gałecki Jan (1932–), bp pomocniczy diecezji szczecińsko-kamieńskiej od 1974, wikariusz generalny i kapitulny diecezji 
(1978–1979), bp senior od 2007. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 108. 
166 Dąbrowski Bronisław (1917–1997), dyrektor Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski od 1950, bp. pomocniczy od 
1961, członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, abp od 1982. Ibidem, kol. 68. 
167 Miziołek Władysław (1914–2000), biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej od 1969, zaangażowany w działalność 
ekumeniczną, wikariusz kapitulny archidiecezji warszawskiej od 1981, w 1992 zrezygnował z urzędu. Ibidem, kol. 298.
168 Mazur Jan (1920–2008), biskup pomocniczy lubelski od 1961, bp siedlecki od 1968, przekazał urząd następcy w 1996. 
Ibidem, kol. 288. 
169 AAKat., ARz, 222, Listy bp. Herberta Bednorza do biskupów Jana Gałeckiego, Bronisława Dąbrowskiego, Władysława 
Miziołka i Jana Mazura, 27 III 1981, k. 77.
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biskup realizował w Piekarach ważną misję Kościoła wobec środowisk robotniczych, środowisk 
ludzi pracy szukających sprawiedliwości społecznej. 

Szczególna więź, jaka łączyła śląskich biskupów i kapłanów ze środowiskiem pielgrzymów, 
przewodnictwo duchowe biskupów w czasie stanowych zjazdów piekarskich znalazły w latach 
sześćdziesiątych swój wymiar praktyczny. 26 maja 1963 r. pieszą pielgrzymkę z Katowic po-
prowadził do Piekar Śląskich 51-letni nowo wyświęcony biskup pomocniczy Józef Kurpas170. 
To posunięcie kurii rozwiązało kilka trudnych problemów organizacyjnych. Najważniejszym 
argumentem wydaje się przełamanie w ten sposób impasu, jaki wprowadziła ustawa o zgro-
madzeniach z 1962 r. Kroczący z pielgrzymami biskup był gwarantem bezpieczeństwa przed 
nieprzewidzianymi działaniami aparatu władzy. Autorytet biskupów na Górnym Śląsku służył 
integracji hierarchii kościelnej z klasą pracującą. Także nobilitował tych, którzy zdecydowali się 
na publiczne wyznanie wiary oraz trud pieszego pielgrzymowania. 

W przewodniczenie grupom pątników włączył się także bp Czesław Domin, konsekrowany 
w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1970 r. W wykazie niele-
galnych pielgrzymek zorganizowanych 30 maja 1971 r. z dwudziestu ośmiu parafii w rubryce 
księży odpowiedzialnych za ich zorganizowanie ze Świętochłowic i Katowic na pierwszych 
miejscach umieszczono obydwu biskupów katowickich. Należy nadmienić, że parafie z Kato-
wic i Świętochłowic ubiegały się o zezwolenie władz na pielgrzymkę. Jak wynika ze statystyki, 
biskupi poprowadzili największe – imponujące liczebnie grupy: wraz z bp. Dominem i innymi 
księżmi szły trzy tysiące mężczyzn, a bp Kurpas prowadził 1700 osób171. Przewodnictwo kato-
wickich biskupów było kontynuowane do lat osiemdziesiątych, a działania Wydziału IV i jed-
nostek terenowych SB polegały na pozyskiwaniu wyprzedzających informacji na ten temat oraz 
fotograficznym dokumentowaniu tych zdarzeń172 (zob. Aneks, fot. 3). Jest rzeczą znamienną, 
że grupy te miały charakter międzyparafialny – na trasie dołączały do nich inne pielgrzymki, 
a także osoby indywidualnie pielgrzymujące, co praktycznie nie pozwalało organom bezpie-
czeństwa przewidzieć ich liczebności w momencie wkraczania do sanktuarium. Płk Stanisław 
Opitek, I zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB, sygnalizował ten problem w informacji 
z pielgrzymki zorganizowanej 28 maja 1972 r.: 

Zorganizowanym grupom pielgrzymów towarzyszyli z reguły księża parafialni, natomiast 
w dwóch wypadkach na czele pielgrzymek szli biskupi sufragani diecezji katowickiej – bp Do-
min wyruszył z osiemsetosobową grupą z Chorzowa i Lipin, zaś bp Kurpas z tysiąc pięciuset 
osobami z Katowic. W czasie przemarszu grupy te znacznie powiększyły stan ilościowy, łącząc 
się w drodze z innymi, zmierzającymi do Piekar tą samą trasą173.

170 Po pielgrzymce majowej 1963 bp Herbert Bednorz informując prymasa o przebiegu pielgrzymki wspomniał o tym, 
że bp Józef Kurpas towarzyszył pieszym pielgrzymom z Katowic. Zob. AAKat., ARz, 216, Pismo bp. H. Bednorza do 
Prymasa, 28 V 1963, b.p. 
171 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wykaz nielegalnych pielgrzymek biorących udział dn. 30 V 1971 w Piekarach 
Śl., 31 V 1971, k. 70–71.
172 M.in. ibidem, Doniesienie agenturalne TW „Doktor”, 24 V 1971, k. 40; AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, 
Informacja z przebiegu kościelnych uroczystości w Piekarach Śl. w dniu 28 V 1972, 28 V 1972, b.p.; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/256, Notatka kpt. Bogdana Goska, 22 V 1986, k. 112.
173 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/7, t. 12, Informacja z przebiegu kościelnych uroczystości w Piekarach Śl. w dniu 
28 V 1972, 28 V 1972, b.p.
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Sprawdzona przez organizatorów metoda mobilizacji i integracji pielgrzymów poprzez osobę 
biskupa została w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych rozszerzona o udział w pieszym 
przemarszu biskupów z innych diecezji. Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa w wojewódz-
twie katowickim obserwowali ich przyjazd w przeddzień uroczystości do parafii, a w dniu 
pielgrzymki odnotowywali moment wyjścia z grupą. 28 maja 1977 r. wyśledzono przyjazd do 
Świętochłowic biskupa łomżyńskiego Tadeusza Józefa Zawistowskiego174. Po noclegu w parafii 
św. św. apostołów Piotra i Pawła wyruszył następnego dnia o godz. 5.45 z grupą pielgrzymów 
do Piekar Śląskich175. Rok później – 28 maja 1978 r. uczestniczący po raz pierwszy w piekarskim 
zjeździe lubelscy biskupi: Bolesław Pylak i Zygmunt Kamiński176 przyprowadzili do piekarskiego 
sanktuarium grupy z Tarnowskich Gór i Świętochłowic177. W zachowanej dokumentacji wytwo-
rzonej przez aparat bezpieczeństwa te wydarzenia zostały zasygnalizowane, ale nie zajmują zbyt 
wiele miejsca. Z punktu widzenia organizacyjnego służyły one mobilizacji wiernych i wpływały na 
podniesienie frekwencji. Warto jednak dostrzec szerszy ich kontekst. W socjalistycznym państwie 
wojującego ateizmu, wbrew woli władz partyjno-państwowych, biskupi potrafią wokół siebie 
zgromadzić imponujące grupy wiernych i bez przeszkód prowadzić je na modlitwę i refleksję du-
chową nad kondycją narodu, państwa i postawą własną. Decydują się na krok, który potwierdza 
posiadany przez nich autorytet w społeczeństwie, ale także nakłada na nich odpowiedzialność za 
losy pociągniętych za sobą mas robotników.

Dla funkcjonariuszy tajnej policji politycznej jednym z najważniejszych elementów programu 
piekarskich uroczystości były publiczne wystąpienia przedstawicieli duchowieństwa, które czasa-
mi określali mianem „przemówień” a nawet „referatów”178. Zazwyczaj ich liczba i kolejność była 
ustalana przez organizatorów przed uroczystościami. Standardowo należały do nich: powitalne 
i pożegnalne mowy katowickiego biskupa, homilia w czasie mszy pontyfikalnej, kazania w czasie 
popołudniowych nauk stanowych, a także okolicznościowe wypowiedzi biskupów i duchowień-
stwa diecezji katowickiej oraz zaproszonych gości. 

Wagę piekarskich wystąpień rozumieli zarówno ich autorzy, jak i skrupulatnie je dokumen-
tujący funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. Ci ostatni podkreślali przede wszystkim możli-
wość bezpośredniego oddziaływania hierarchów na zgromadzonych pielgrzymów. Podobnie jak 
w odniesieniu do wszystkich wystąpień publicznych, od pierwszych zgromadzeń piekarskich 
doszukiwali się w wypowiedziach duchownych „wrogich treści”, które miały być dowodem 
„kontrrewolucyjnej działalności” lub „antypaństwowych postaw” przedstawicieli Kościoła rzym-
skokatolickiego w Polsce. Ich zdaniem w wielu przypadkach „treści religijne były jedynie tłem 
do podejmowania tematyki społeczno-politycznej, a wypowiedzi biskupów odzwierciedlały ich 

174 Zawistowski Tadeusz (1930–), bp pomocniczy diecezji łomżyńskiej od 1973, wikariusz generalny i administrator 
(1982–1983, 1996) diecezji, bp senior od 2006. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 510.
175 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Informacja dotycząca sprawy „Piekary – 77”, 28 V 1977, cz. IV, k. 31. 
176 Kamiński Zygmunt (1933–2010), sufragan lubelski od 1975, bp koadiutor płocki i administrator apostolski diecezji 
płockiej od 1984, bp płocki od 1988, abp metropolita szczecińsko-kamieński od 1999. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Pol-
sce…, kol. 192–193.
177 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Stenogram wystąpienia bp. Herberta Bednorza w dniu 28 V 1978 w Piekarach 
Śl., cz. IV, k. 35. 
178 AIPN Ka, WUSW Katowice, 032/95, t. 7, Sprawozdanie kwartalne z pracy Wydziału III do zastępcy komendanta ds. 
bezpieczeństwa KW MO w Katowicach, 4 VIII 1959, k. 302.
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stosunek do realizowanej przez państwo polityki wewnętrznej i zewnętrznej”179. Od pierwszych 
pielgrzymek stanowych kontrola i dokumentowanie publicznych wypowiedzi na piekarskiej 
kalwarii oparte były na założeniu, że stroną aktywnie wrogą byli przedstawiciele episkopatu 
i duchowni diecezjalni. 

Funkcjonariusze UB/SB w pierwszej kolejności pełnili funkcję doraźnych cenzorów. W in-
formacjach o przebiegu uroczystości piekarskich opracowywanych jeszcze w dniu pielgrzymki 
umieszczali swoje uwagi o wykrytych „wrogich” treściach, streszczali wypowiedzi dostojników 
kościelnych, formułowali tezy ich wystąpień, a także umieszczali ważniejsze cytaty. Miały one 
przybliżyć sens i charakter tych wypowiedzi. Czasami tezy lub streszczenia publicznych wystąpień 
opracowywano w formie odrębnych dokumentów180. 

W wystąpieniach hierarchów zwracano uwagę na wszelkie nawiązania do relacji pomiędzy 
państwem a Kościołem, a w razie ich pomijania wyraźnie to odnotowywano181. Czujność ana-
lityków SB wzbudzały wydarzenia polityczne przypadające w okresie piekarskich zgromadzeń 
religijnych. W wypowiedziach duchowieństwa doszukiwano się wtedy ewentualnych aluzji do 
nich lub podkreślano ich brak. Na przykład ppłk Kruszyński odnotował, że 28 maja 1967 r. 
„nie wspomniano o mianowaniu przez Watykan administratorów apostolskich na Ziemiach 
Odzyskanych”182, a w informacji z pielgrzymki mężczyzn odbytej 25 maja 1969 r. podkreślono 
brak nawiązań do „kampanii wyborczej”, mimo że z powodu wyborów do Sejmu kuria przesunęła 
termin uroczystości piekarskich183. 

Opinie na temat treści wygłaszanych przez duchowieństwo cechował specyficzny subiekty-
wizm. Zjawisko to obrazują np. uwagi dotyczące wartości merytorycznej i stylu wypowiedzi bp. 
Bieńka w czasie nauk stanowych dla mężów 29 maja 1960 r. Jeszcze nie tak dawno szykanowany 
za swoje piekarskie wystąpienia, tym razem biskup sufragan rozczarował SB, ponieważ w ich 
ocenie wygłosił kazanie, którego treść „była nudna i nie zawierała akcentów politycznych”184. 

Z tendencyjną krytyką spotykały się wypowiedzi o trudnej sytuacji katolików w Polsce, 
o niesprawiedliwym traktowaniu Kościoła i ludzi wierzących. Mjr Pikuła w powitalnych słowach 
wygłoszonych przez bp. Bednorza 27 maja 1962 r. do „wrogich aluzji pod adresem PRL” zaliczył 
te sformułowania, w których biskup wspomniał o trudnościach w dotarciu do Piekar, o setnej 
rocznicy śmierci piekarskiego proboszcza i propagatora trzeźwości Alojzego Ficka lub postulował 

179 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70; Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, s. 29.
180 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Tezy z wystąpienia bp. Bednorza Herberta /słowo wstępne godz. 
10.00/, 27 V 1973, cz. IV, k. 59; ibidem, Tezy z wystąpienia kardynała Kominka, 27 V 1973, cz. IV, k. 60; ibidem, Tezy 
z wystąpienia kard. Karola Wojtyły, 27 V 1973, cz. IV, k. 61; ibidem, Streszczenie kazań bp. Herberta Bednorza wygło-
szonych podczas pielgrzymki kobiet i panien w Piekarach Śl. w dniu 19 VIII 1973, 25 VIII 1973, k. 196–197; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 056/99, Streszczenie wystąpień kard. Karola Wojtyły i bp. Herberta Bednorza podczas wspólnego 
obiadu na plebanii w Piekarach Śl., b.d., b.p.
181 M.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych dnia 19 VIII 1962 w Pie-
karach Śl., 19 VIII 1962, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/63, Informacja o przebiegu diecezjalnej pielgrzymki 
mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich w dniu 25 V 1969, 25 V 1969, b.p.
182 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/48, t. 1, Informacja o przebiegu diecezjalnego dnia modlitwy mężczyzn i młodzień-
ców w Piekarach Śląskich, 28 V 1967, b.p.
183 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/63, Informacja o przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śląskich w dniu 25 V 1969, 25 V 1969, b.p. 
184 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/14, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śląskich, 30 V 1960, b.p.
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wolność duszpasterstwa, wolność w nauczaniu religijnym i moralnym, traktowanie wierzących 
w duchu wzajemnego poszanowania i zrozumienia185.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że stopień politycznej podejrzliwości wobec kaznodziejów pro-
wadził do „czytania w ich myślach” tego, czego nie powiedzieli. Taki tok dedukcji przeprowadził 
mjr Pikuła wobec kazania ks. Jana Rzepki wygłoszonego 27 maja 1962 r. 

Kazanie ks. Rzepki nie zawierało żadnych akcentów politycznych, jednak pewne fragmenty 
oparte na historii sugerowały w analogii, że dzisiaj w Polsce Kościół katolicki jest prześlado-
wany, szczególnie w oparciu o słowie (sic!) powitalnym ks. bpa Bednorza186. 

Jeśli nie występowały „jawnie wrogie wystąpienia”, Służba Bezpieczeństwa nie wahała się 
interpretować i oceniać aluzji, a w wypowiedziach duchowieństwa zawsze potrafiła doszukać się, 
niezależnie od stopnia logiczności wywodu, „niedwuznacznych aluzji społecznie szkodliwych”187.

Słuchający kazań w Piekarach funkcjonariusze Wydziału IV rzadko dokonywali porównawczej 
oceny ich wartości merytorycznej z kazaniami wygłaszanymi w Częstochowie. Taki rodzaj oceny 
autorstwa mjr. Nikiela zachował się po sierpniowych uroczystościach 1962 r. Funkcjonariusz 
Wydziału IV krytycznie podsumował wystąpienia piekarskich kaznodziejów: 

Kazania i nauki stanowe o tematyce religijnej, pozbawione głębszej treści, o prymitywnej 
argumentacji – ubogie w zestawieniu z kazaniami z Jasnej Góry. 

Logiczną konsekwencją powyższej krytyki była surowa selekcja materiału i zachowanie w do-
kumentacji piekarskiej jedynie czterech stenogramów z publicznych wystąpień, gdyż pozostałe 
„nie zasługiwały na uwagę”188.

Analiza wystąpień publicznych służyła również wyszukiwaniu w nich „pozytywnych akcen-
tów” z punktu widzenia władzy. Należały do nich treści o wymowie patriotycznej lub „odpo-
wiadające polskiej racji stanu”. Do takich 26 maja 1963 r. mjr Pikuła zaliczył podjęcie tematu 
pokoju oraz modlitwy za ojczyznę i ludzi dla niej uczciwie pracujących189. W czasie majowej 
pielgrzymki 25 maja 1969 r. płk Opitek zwrócił uwagę i pozytywnie ocenił sformułowanie 
abp. Kominka: „Na Dolnym Śląsku, dzisiaj rdzennie polskim i zagospodarowanym…”. Z pełną 
akceptacją spotkało się wystąpienie mieszkającego od lat w Ameryce Północnej działacza katoli-
ckiego i publicysty – Juliusza Grządziela. Wiele miejsca poświęcił on pozytywnym przemianom 
w powojennej Polsce, więzi Polonii z ojczyzną oraz sprawie zachodniej granicy Polski190. Powyższe 
wypowiedzi mogły być odczytywane jako sygnał lojalizacji postaw duchowieństwa i świeckich 

185 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych związanych ze zjazdem mężów 
i młodzieńców w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1962, b.p.
186 Ibidem.
187 AIPN Ka, WUSW Katowice, 032/95, t. 7, Sprawozdanie kwartalne z pracy Wydziału III do zastępcy komendanta ds. 
bezpieczeństwa KW MO w Katowicach, 4 VIII 1959, k. 302. 
188 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych dnia 19 VIII w Piekarach Śl., 
19 VIII 1962, b.p.
189 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/50, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śl. w dniu 26 V 1963, 26 V 1963, b.p. 
190 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/63, Informacja o przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców 
w Piekarach Śląskich w dniu 25 V 1969, 25 V 1969, b.p.
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katolików, akceptacji i pozytywnej oceny polityki aparatu partyjno-państwowego, a taki cel 
przyświecał działaniom aparatu bezpieczeństwa.

Podejmowany wielokrotnie temat pracy i wysiłku społecznego na rzecz ojczyzny był pozytyw-
nie oceniany, jeśli mówca nie odwoływał się do szerszego kontekstu społeczno-gospodarczego, nie 
przypominał o konieczności uwzględniania warunków pracy, przestrzegania przepisów bhp, nie 
krytykował rabunkowej gospodarki, czy nie przypominał o katastrofach w kopalniach, co jednak 
zawsze stanowiło nierozłączny element piekarskich wypowiedzi, przede wszystkim katowickich 
biskupów i kard. Wojtyły191.

Wraz z upływem czasu poszerzał się zakres „niewygodnych” tematów podejmowanych w cza-
sie jednej pielgrzymki. Początkowo za wrogie i reakcyjne uważano problemy religijne, które doty-
czyły ateizacji i laicyzacji społeczeństwa, ograniczania konstytucyjnie zagwarantowanej wolności 
religijnej, łamania ogólnie przyjętych norm etyki chrześcijańskiej. W latach siedemdziesiątych 
na czoło zagadnień wysunął się problem budownictwa sakralnego, ale biskupi nie rezygnowali 
z pozostałych ważnych tematów. Autorzy wniosków o wszczęcie spraw obiektowych w latach 
siedemdziesiątych zakładali potencjalną obecność w wystąpieniach duchownych „akcentów opo-
zycyjnych wobec władz państwowych”, a także „żądań ustępstw na rzecz Kościoła”. We wniosku 
z 28 lipca 1970 r. o założenie sprawy obiektowej krypt. „Bazylika 70” kpt. Zygmunt Jasik, 
kierownik Grupy I Wydziału IV KW MO w Katowicach, wskazał siedem głównych tematów, 
które miały być poruszone w wystąpieniach „dostojników kościelnych” w czasie sierpniowej 
pielgrzymki kobiet. Należały do nich: „przeciwdziałanie procesowi ateizacji, eksponowanie 
chrześcijańskiego stylu życia i katolickiej kultury, poruszanie trudności w realizacji planów 
budownictwa sakralnego, nawoływanie do jedności kleru z wiernymi, angażowanie wiernych 
w tzw. »przezwyciężanie trudności Kościoła«, reklamowanie haseł »społecznej krucjaty miłości«, 
popularyzowanie idei »pomocników Marii«”192. 

Podjęcie problemu budownictwa sakralnego wynikało z trudnej sytuacji katolików miesz-
kających na Śląsku w nowo wybudowanych wielotysięcznych skupiskach ludzi pozbawionych 
kościołów i kaplic193. Ich sztandarowymi przykładami były osiedla w Katowicach, Tychach czy 
Jastrzębiu Zdroju. Brak zgody na budowę na ich terenie kościołów zmuszał biskupów do pub-
licznego upominania się wraz z wiernymi o należne im prawa. Jednym ze sposobów uświado-
mienia wiernym skali tego problemu stały się w Piekarach publiczne wypowiedzi księży, którzy 
reprezentowali parafie ubiegające się o budowę nowych kościołów. Na wezwanie bp. Bednorza 
przybliżali oni pielgrzymom sytuację w swoich parafiach. 27 maja i 19 VIII 1973 r. trudności 
w Jastrzębiu Zdroju przedstawił ks. Czesław Podleski, 26 maja 1974 r. ks. Jerzy Strzyż z parafii 
Katowice Dąb poruszył problem budowy nowego kościoła na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, 
a nowy dziekan dekanatu tyskiego – ks. Eugeniusz Świerzy uzasadniał konieczność budowy 

191 J. Przybyła, „Praca” w kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły, SSHT 1983, t. XVI, s. 23–41.
192 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/184, Wniosek o założenie sprawy obiektowej krypt. „Bazylika 70”, 28 VII 1970, 
rozdz. I, k. 7–8.
193 Zob. szerzej W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 1996. Podobnie 
trudna sytuacja występowała w całej Polsce, a w latach siedemdziesiątych znacznie się pogorszyła. Na 129 Konferencji 
Plenarnej Episkopatu w lutym 1972 r. powołano Nadzwyczajną Komisję Episkopatu do spraw Budowy Kościołów, której 
do 1974 przewodniczył bp Bednorz. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce…, s. 311.
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nowego kościoła w Tychach194. Ich wystąpienia rejestrowali funkcjonariusze Wydziału „T”, a ste-
nogramy wypowiedzi przesyłano do odpowiednich jednostek SB. Prawdopodobnie ze względu 
na jubileuszowe uroczystości w maju 1975 r. sprawa budownictwa została szerzej przedstawiona 
na pielgrzymce kobiet 17 sierpnia 1975 r. W czasie powitania bp Bednorz udzielił ponownie 
głosu ks. prob. Jerzemu Strzyżowi w sprawie starań o kościół na Osiedlu Tysiąclecia, a także ks. 
dziekanowi Franciszkowi Żebrokowi z Bielska Białej w sprawie kościoła w Aleksandrowicach, 
o który wierni starali się od 25 lat195. Chociaż w następnych latach zaniechano wystąpień księży 
– budowniczych, temat pozostał aktualny, a bp Bednorz informował pielgrzymów o ustępstwach 
władz w tym względzie i nowych potrzebach diecezji196.

W ostatniej dekadzie PRL piekarskie wystąpienia zostały zdominowane przez problematykę 
społeczno-polityczną. Sanktuarium w Piekarach Śląskich stało się w okresie PRL publiczną 
amboną, która wypełniała odebrane społeczeństwu prawo do dialogu społecznego i obecności 
w środkach masowego przekazu. Poruszane z niej początkowo problemy religijne katowickiego 
Kościoła osadzone w twardych realiach społeczno-politycznych oraz gospodarczych regionu 
z czasem przerodziły się w zagadnienia społecznej nauki Kościoła w powiązaniu z żywotnymi 
problemami społeczno-politycznymi w wymiarze ogólnopolskim197. Na aspekt dialogu z władza-
mi bp Bednorz zwrócił uwagę pielgrzymom 28 maja 1978 r. w następujących słowach: 

Ja myślę, że władze państwowe docenią wasze oklaski, w których daliście wyraz podziękowa-
niu, szczeremu tak jak ja to zrobiłem, tak i wy to robicie. Dialog kontynuujemy z naszymi 
władzami. To spotkanie w Piekarach jest także jednym z rodzajów dialogu. W ramach tego 
dialogu będziemy wołać o to, by dzieci i młodzież miały w niedzielę i święta na koloniach 
swobodę pójścia do kościoła. Nasi mężowie o to zadbają i będą pilnowali, aby dzieci miały 
wolność pójścia w niedziele i święta na koloniach do kościoła198.

Bp Bednorz systematycznie prowadził z piekarskiej kalwarii publiczny dialog z władzami. 
Wykorzystywał swoją umiejętność kierowania zachowaniem tysięcy wiernych zgromadzonych 
na kalwaryjskim wzgórzu. Zdawał sobie z tego sprawę katowicki Wydział IV i w jego ocenie te 
fragmenty uroczystości należało uznać za religijno-wiecowe. 

Inspirował wiernych do skandowania haseł: »jesteśmy ludźmi wierzącymi«, »chcemy nowych 
kościołów«. W umiejętny sposób akcentował poszczególne fragmenty przemówienia, skłaniając 
zgromadzonych do wyrażania oklaskami swej aprobaty199.

194 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 
V 1974, 26 V 1974, cz. IV, k. 43. W informacjach wyprzedzających SB informowała również o ks. Alojzym Brzezinie 
z Halemby, który miał omówić trudności po uzyskaniu zezwolenia na budowę kościoła. Ibidem, Meldunek nr 2, 26 V 1974, 
cz. IV, k. 33–34.
195 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Stenogram kazania bp. Herberta Bednorza wygłoszonego w Piekarach Śl. 
w dniu 17 VIII 1975 o godz. 10.55, cz. IV, k. 87–88.
196 Zob. np. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Stenogram wystąpienia bp. Herberta Bednorza w dniu 28 V 1978 
w Piekarach Śl., cz. IV, k. 38–39. Bp Bednorz poinformował o zgodzie na budowę kościoła w Żorach, rozbudowę kościoła 
na Osiedlu im. Paderewskiego, przeniesienie kościoła z Tych do Czułowa i zgodę na budowę czterech nowych probostw.
197 W. Świątkiewicz, „Śląska religijność” a współczesne przemiany społeczno-kulturowe, „Ateneum Kapłańskie” 2003, nr 141, s. 241.
198 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Stenogram wystąpienia bp. Herberta Bednorza w dniu 28 V 1978 w Piekarach 
Śl., b.d., cz. IV, k. 39.
199 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 26 V 
1974, 26 V 1974, cz. IV, k. 41–42.
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Bp Bednorz był swoistym mówcą-rekordzistą, który występował jako gospodarz i główny 
organizator, ale także jako inicjator i komentator wystąpień innych osób. Na przykład spośród 
dziesięciu „przemówień” odnotowanych 27 maja 1967 r. przez SB autorem pięciu z nich był 
katowicki hierarcha200. 

W czasie każdej uroczystości prowadzono statystykę wystąpień publicznych w części przed-
południowej, jak i podczas nabożeństw popołudniowych. Ich łączna liczba wahała się od kilku do 
kilkudziesięciu, co odnotowywano w sprawozdaniach popielgrzymkowych. Zgromadzone przez 
UB/SB informacje z lat 1947–1989 wskazują, że najwięcej, bo 22 mówców zabierało publicznie 
głos podczas rekoronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej 13 czerwca 1965 r. Rok później w czasie 
uroczystości milenijnych przemawiało osiemnaście osób. Liczba nagrań nie oznaczała archiwiza-
cji i przechowywania treści wszystkich wypowiedzi. Funkcjonariusze Wydziału IV dokonywali 
weryfikacji ich wartości z operacyjnego punktu widzenia. Na przykład w czasie uroczystości 
milenijnych ppłk. Pikuła tylko jedną trzecią wystąpień biskupów uznał za interesującą. Były to 
wypowiedzi: kard. Wyszyńskiego, abp. Baraniaka201, bp. Bednorza, bp. Zaręby202, bp. Tokar-
czuka i bp. Ablewicza. 

Pomimo mniejszej frekwencji wnikliwej analizie poddawano również popołudniowe nauki 
stanowe, zwracając uwagę na wszelkie oczekiwane lub nieprzewidziane zmiany. Na przykład 
31 maja 1964 r. w meldunku popielgrzymkowym ppłk Pikuła zwrócił uwagę na niezgodność 
przebiegu spotkania z informacjami, jakie uzyskano przed pielgrzymką. Sytuacja dotyczyła 
„zapowiadanego referatu abp. B. Kominka na temat »dialog i rozważania o kulturze katoli-
ckiej«”. Ku zaskoczeniu SB organizatorzy zrezygnowali z tego punktu programu z nieznanych 
przyczyn203.

Ukierunkowana cenzura pielgrzymkowych wypowiedzi prowadziła funkcjonariuszy SB do 
takiej selekcji materiału, w której za interesujące uznawano jedynie te, które wymagały dalszych 
działań. W czasie sierpniowej pielgrzymki w 1965 r. większe zainteresowanie policji politycznej 
wzbudziła skierowana do matek nauka stanowa wygłoszona przez ks. Józefa Smandzicha ani-
żeli homilia bp. Wacława Wyciska204, która „nie zawierała żadnych szkodliwych akcentów lub 
aluzji”. W informacji z pielgrzymki podkreślono nazwisko mikołowskiego dziekana, a odręczny 
dopisek na marginesie słowa „rozmowa” sygnalizował formę dalszego postępowania wobec 
księdza kaznodziei205. 

200 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/48, t. 1, Informacja o przebiegu diecezjalnego dnia modlitwy mężczyzn i młodzień-
ców w Piekarach Śl., 28 V 1967, b.p.
201 Baraniak Antoni (1904–1977), salezjanin, sekretarz kard. Augusta Hlonda i abp. Stefana Wyszyńskiego, od 1951 
sufragan gnieźnieński, więziony w latach 1953–1956, od 1957 abp metropolita poznański. P. Nitecki, Biskupi Kościoła 
w Polsce…, kol. 17. 
202 Zaręba Jan (1910–1986), sufragan włocławski od 1963, od 1968 administrator apostolski diecezji, a rok później biskup 
włocławski. Ibidem, kol. 510. 
203 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Meldunek specjalny z przebiegu diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzień-
ców w Piekarach Śląskich, 31 V 1964, b.p. 
204 Wycisk Wacław (1912–1984), biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej od 1958 skierowany do pracy duszpa-
sterskiej w Opolu, oficjalnie biskup pomocniczy opolski od 1967. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 497–498.
205 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 15 VIII 
1965, b.p. 
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Utrwalone w wersji dźwiękowej przez funkcjonariuszy Wydziału „T” wystąpienia publiczne 
były po pielgrzymce opracowywane w formie stenogramów206. Dotyczyło to zarówno wystą-
pień „na żywo”, jak i odczytywanych listów, telegramów czy przesłań skierowanych do czy od 
pielgrzymów207. O wadze, jaką przywiązywano do tej formy archiwizacji, świadczy ilość mate-
riałów zachowywanych corocznie w dokumentacji pielgrzymek stanowych208. Stenogramy były 
traktowane na równi z materiałami pozyskanymi przez sieć agenturalną, co sygnalizowała treść 
pieczęci Sekcji I Wydziału „T” KW MO w Katowicach umieszczana na dokumentach: 

Niniejsze materiały należy przechowywać w sprawie ewidencji operacyjnej na prawach mate-
riałów agenturalnych. Sporządzanie duplikatów wzbronione209.

W tytule dokumentu umieszczano datę i godzinę rozpoczęcia wystąpienia oraz nazwisko oso-
by przemawiającej, jeśli została zidentyfikowana. Materiały te stanowią surowy zapis wypowiedzi 
uzależniony od jakości nagrania dźwiękowego, ale trudności techniczne należały w tym wypad-
ku do rzadkości210. Istotne znaczenie miały natomiast umiejętności odsłuchania i zrozumienia 
nagrania przez osobę opracowującą jego pisemną wersję. Najwidoczniejsze uchybienia polegają 
na lukach w ustaleniu fragmentu wypowiedzi czy pojedynczych wyrazów, co zostało oznako-
wane wielokropkami lub uwagami o nieczytelności, zmianą zaimków (was – nas), zmianą czasu 
(zna – znał, kocha – kochał). Brak wiedzy religijnej i znajomości realiów Kościoła był przyczyną 
wielu innych uchybień, do których należy zaliczyć: błędne zapisy nazwisk znanych duchownych 
(Wojtyłła, ks. Czarnecki – powinno być Czernecki), nazw własnych, zwrotów biblijnych (pozdrów 
oblicze tej ziemi – odnów oblicze tej ziemi), nieumiejętność zapisania fragmentów wypowiedzi 
w językach obcych, np. łacińskich sentencji, tytułów encyklik, słownictwa związanego z tematyką 
religijną, np. biskupi supragani zamiast sufragani. Cennym dla badacza elementem stenogramów 
są odnotowane w nawiasach reakcje słuchaczy – oklaski, zbiorowe okrzyki i uwagi, np. trzy razy 
Szczęść Boże! [jako odpowiedź pątników – przyp. K.B.] Te dodatkowe informacje przybliżały 
i przybliżają czytelnikom atmosferę pielgrzymkową – zachowanie pątników i ich reakcję na 
konkretne treści wygłaszane przez mówców. 

206 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/18, Stenogram z kazania bp. Herberta Bednorza wygłoszonego w dniu 27 V 1962 
w Piekarach Śl., b.p. Źródłem stenogramu był „MINIFON”, szpula nr 87, nagrania i opracowania dokonał oficer T.O. Sekcji 
I Wydziału „T” Sławomir Kalisz.
207 M.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/3, t. 2, Pismo przewodnie I zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. SB 
płk. Stanisława Opitka do Zdzisława Grudnia, członka KC, sekretarza KW PZPR w Katowicach, 1 VI 1970, k. 75; AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/207, Odpisy telegramów wysłanych przez bp. Herberta Bednorza do Prymasa Polski kard. 
Stefana Wyszyńskiego, Pawła VI, cz. IV, k. 43. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Stenogram wystąpienia papieża 
odtworzonego z taśmy w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1980 o godz. 10.28, cz. IV, k. 72–76; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
030/256, Telegram od papieża Jana Pawła II do bp. Damiana Zimonia, k. 162.
208 Zazwyczaj informacje uzyskane z podsłuchów były opracowywane w formie streszczeń i notatek, a tylko w uzasadnio-
nych przypadkach całość materiału opracowywano w formie stenogramów. P. Gontarczyk, Informacje z podsłuchów, „Biuletyn 
IPN” 2006, nr 5, s. 85.
209 Zob. m.in. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Stenogram 7. mowy przetłumaczony na język polski przysłany przez 
Papieża, 31 V 1964, b.p.; ibidem, Stenogram 4 z kazania wygłoszonego w Piekarach Śl. przez ks. bp. Franciszka Jopa w dniu 
31 V 1964 godz. 10. 45., 31 V 1964, b.p.; ibidem, Stenogram nr 2 z kazania wygłoszonego w Piekarach Śl. przez ks. bp. 
Bednorza w dniu 31 V 1964 o godz. 10.15, b.d., b.p.
210 Brak chwilowej słyszalności został odnotowany w stenogramie wystąpienia bp. Bednorza na pielgrzymce mężczyzn 
29 V 1983. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Stenogram z wystąpienia bp. Bednorza na uroczystościach w Piekarach 
Śl. w dniu 29 V 1983, k. 97.
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Stenogramy kazań stanowią cenne uzupełnienie materiałów źródłowych zachowanych w archi-
wach kościelnych. Niejednokrotnie wypełniają lukę w niepełnej lub nieudostępnianej dokumen-
tacji zgromadzonej przez stronę kościelną. W przypadku diecezji katowickiej w dużym stopniu 
dotyczy to piekarskich wypowiedzi bp. Bednorza. Do najcenniejszych dokumentów zachowanych 
w materiałach wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa należy zaliczyć odnaleziony w czasie 
kwerendy archiwalnej stenogram prawdopodobnie niezachowanej i wcześniej niepublikowanej 
nauki stanowej abp. Wojtyły wygłoszonej do mężczyzn 28 maja 1967 r.211

Analiza porównawcza stenogramów opracowanych przez SB z opublikowanymi tekstami 
przez stronę kościelną pozwala docenić zalety zapisu „na żywo”. Niewątpliwie występują w nich 
wspomniane już różnice, ale nie mają one wpływu na zasadnicze treści. Skrupulatność dźwięko-
wych zapisów pozwalała partyjnym dygnitarzom poznać dokładnie publiczne wypowiedzi bisku-
pów łącznie z niezaplanowanymi wcześniej dygresjami czy dialogami. Wydaje się natomiast, że 
w archiwach kościelnych rzadko zachowały się wersje homilii wygłoszone w Piekarach, znajdują 
się tam raczej te przygotowane do wygłoszenia i również te wersje są zazwyczaj publikowa-
ne212. Stenogramy zachowane w dokumentacji SB umożliwiają wychwycenia tych różnic, które 
najczęściej dotyczą fragmentów powitania przybyłych gości czy okolicznościowych dygresji213. 

Przyjęta przez bp. Bednorza zasada podporządkowania treści wystąpień tematowi przewodnie-
mu pielgrzymki pozwalała na „mówienie jednym głosem” na ważne tematy. Dzięki informacjom 
przekazywanym przez tajnych współpracowników w katowickim Wydziale IV wiedziano o tym, 
że bp Bednorz zapraszając biskupów do Piekar, przekazywał hasło przewodnie pielgrzymki 
i prosił o uwzględnienie tego tematu w swoim wystąpieniu214. Ta jednomyślność tematyczna 
była widoczna w wystąpieniach bp. Bednorza i kard. Wojtyły, niezależnie od różnicy ich zdań 
w innych sprawach. Taka sytuacja miała miejsce na początku 1975 r. Dzięki informacjom TW 
„Wiedeńczyk” katowicka SB wiedziała o spotkaniach bp. Bednorza z metropolitą krakowskim 
i różnicy zdań pomiędzy nimi na temat przyszłości wyższych seminariów duchownych. Ponieważ 
niemożliwe było reaktywowanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, kard. 
Wojtyła zamierzał połączyć kilka seminariów duchownych pod wspólnym zarządem i uzyskać sta-
tus wyższej uczelni. Natomiast bp Bednorz planował stworzyć własną uczelnię w Katowicach na 
bazie filii Akademii Teologii Katolickiej (ATK) i zabiegał od dłuższego czasu u władz wojewódz-
twa o przeniesienie WŚSD z Krakowa do Katowic. W tej sytuacji TW „Wiedeńczyk” otrzymał 
zadanie przekonywania bp. Bednorza do jego koncepcji i wskazywania mu, że jego sukces zależy 
od „właściwych stosunków” z władzami państwowymi215. Tym sposobem SB starała się nie tylko 
podtrzymać nienajlepsze stosunki z kard. Wojtyłą, ale równocześnie skłonić niepokornego biskupa 

211 K. Banaś, Niepublikowany tekst piekarskiej nauki stanowej arcybiskupa Karola Wojtyły…
212 W przypadku pielgrzymek piekarskich wyjątek stanowią dźwiękowe nagrania kazań bp. H. Bednorza z lat 1977, 1978 
i 1982 udostępnione przez ks. Franciszka Rajcę a opublikowane w formie płyty CD przez redakcję „Gościa Niedzielnego” 
i Radio eM pt. Biskup Robotników. Przemówienia bp. H. Bednorza w Piekarach Śląskich.
213 Por. Słowo wstępne podczas majowej pielgrzymki świata pracy w 1986 r., Słowo wstępne podczas sierpniowej pielgrzymki kobiet 
1986 [w:] D. Zimoń, Drogą Kościoła jest człowiek…, s. 283–291; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Powitanie przez 
ks. bp. ordynariusza Damiana Zimonia pielgrzymów i wprowadzenie w tematykę pielgrzymki, k. 163–167; ibidem, Steno-
gram kazania wygłoszonego przez ks. bp. Damiana Zimonia w Piekarach w dniu 17 VIII 1986 o godz. 9.40, k. 224–225.
214 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Wyciąg z notatki TW „Dąbrowski” z dnia 5 IV [19]78, b.d., cz. IV, k. 137.
215 AIPN, MSW II, 0639/186, t. 1, Informacja Nr 4/75 dotycząca odbytego w dniu 14 II 1975 spotkania z TW „Wie-
deńczyk”, 17 II 1975, k. 252.
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katowickiego do przychylności dla lokalnego aparatu władzy. Opisana powyżej sytuacja wpisywa-
ła się w generalną koncepcję manipulowania wewnętrznymi relacjami pomiędzy hierarchami Koś-
cioła katolickiego w Polsce, którą opracowano w Departamencie IV MSW. Chodziło o konflikto-
wanie biskupów „będących aktualnie nosicielami reakcyjnej linii politycznej”. Na lata 1976–1977 
zaplanowano m.in. „dalsze rozwijanie uprzedzeń między biskupem Bednorzem a kard. Wojtyłą 
na tle aspiracji do odgrywania roli w ramach episkopatu i na terenie metropolii krakowskiej216. 
Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa mogli więc przypuszczać, że pogłębianie nieporozumień 
pomiędzy obydwoma hierarchami pogorszy także ich wzajemne relacje w sprawie piekarskich 
pielgrzymek. Niewątpliwym zaskoczeniem dla wszystkich okazały się jednak kazania bp. Bed-
norza i kard. Wojtyły wygłoszone 30 maja 1976 r. Z piekarskiego wzgórza padły ostre słowa 
obydwu hierarchów krytykujące przypadki zwolnień pracowników naukowych wyższych uczelni 
w Katowicach za współpracę z duszpasterstwem akademickim. W ogólnopolskiej informacji 
opracowanej w Departamencie IV MSW umieszczono fragmenty ich wypowiedzi oraz informa-
cję, że wysłuchało ich 35 tysięcy osób217. 

Taka postawa obydwu hierarchów w Piekarach w zasadzie skazywała na niepowodzenie 
plany ich skłócenia. Jak wynika z przebiegu kolejnych pielgrzymek, lokalny aparat bezpieczeń-
stwa nie miał możliwości dezintegracji ich wspólnego stanowiska w sprawie stanowego ruchu 
pielgrzymkowego. W sierpniu 1978 r. podtrzymano opinię o dalszej współpracy na tym polu 
obydwu hierarchów:

Podkreślić jednak należy, że tematyka wystąpień kardynała Wojtyły jest zbieżna lub identyczna 
z treścią wystąpień biskupa Bednorza218. 

Katowiccy funkcjonariusze nie mieli również zbyt wielu możliwości ingerowania w przy-
gotowywane przez hierarchów wystąpienia. Jeżeli w przypadku kazań bp. Bednorza istniała 
możliwość wcześniejszego uzyskania informacji o planowanych treściach, to raczej niemożliwe 
okazywało się to w przypadku hierarchów spoza diecezji katowickiej. Czasami informacje takie 
przekazywali tajni współpracownicy mający kontakt z kurią. TW „Dąbrowski” przed majową 
pielgrzymką 1977 r. wskazał SB, jakie podstawowe tematy będą poruszane w kazaniu kard. Woj-
tyły: budownictwo sakralne, zaniechanie w przemyśle węglowym pracy zarobkowej w niedzielę, 
swoboda religijna na wyjazdach wakacyjnych dla dzieci, desakralizacja niedzieli i świąt poprzez 
organizowanie atrakcyjnych imprez równoległych219. Ta ogólnikowa informacja nie wnosiła nic 
nowego do wiedzy już posiadanej przez Wydział IV. Często zachowane doniesienia na temat wy-
stąpień duchownych były pogłoskami przekazywanymi w kręgach kościelnych niż rzetelnymi in-
formacjami. Skrupulatnie odnotowywano je w dokumentacji dotyczącej pielgrzymek, szczególnie 
jeśli zapowiadały „niepokojące treści”. Przykładem może być notatka mjr. Zygmunta Polczyka 

216 Informacja na temat głównych kierunków pracy polityczno-operacyjnej Departamentu IV MSW na lata 1976–1977, 12 I 1976 
[w:] Plany pracy Departamentu IV MSW…, s. 146.
217 AIPN, MSW II, 0639/186, t. 2, Informacja dotycząca publicznego oświadczenia bp. Bednorza i kard. Wojtyły na temat 
zwalniania pracowników naukowych wyższych uczelni w Katowicach za współpracę z duszpasterstwem akademickim, 
b.d., k. 81–82.
218 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/9, t. 5, Polityczna ocena pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w Piekarach, 
21 VIII 1978, k. 66–67.
219 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Notatka informacyjna oprac. przez A.J., 25 IV 1977, cz. IV, k. 17.
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z Wydziału II ze spotkania z TW „Heniek” przekazana do Wydziału IV. Tajny współpracownik 
pozyskał dzień przed pielgrzymką męską w 1977 r. informację na temat kazania kard. Wojtyły:

Wystąpienie biskupa [sic!] Wojtyły jest starannie przygotowane i będzie bardzo ostre. Ksiądz 
Klemens miał wyrazić się dosłownie „nareszcie zabierzemy się do robienia porządku”220. 

W tym przypadku wyprzedzające informacje agenturalne potwierdziły się. Kpt. Birnbach 
zarzucał kard. Wojtyle i bp. Bednorzowi wykorzystywanie masowej uroczystości „do rozgry-
wek politycznych i wypowiadania kwestii o charakterze krytycznym w stosunku do sytuacji 
społeczno-politycznej na Śląsku i w innych regionach kraju”. Uzasadnieniem powyższego zarzutu 
miało być domaganie się przez nich wolnych sobót i niedziel, budowy kościołów w powstających 
osiedlach oraz występowanie przeciwko świeckiemu życiu polskich rodzin221. W przypadku kazań 
krakowskiego metropolity Służba Bezpieczeństwa dostrzegała szansę słabego oddźwięku jego 
„wrogich” wypowiedzi w zbyt wysokim poziomie intelektualnym kazań. 

Jego wystąpienia są również nacechowane wrogimi akcentami społeczno-politycznymi, jednak-
że mniej komunikatywnymi z uwagi na trudniejszy i specyficzny sposób formułowania myśli222. 

Ten poziom intelektualnej „niekomunikatywności” nie przeszkodził władzom partyjnym re-
gionu negatywnie ocenić ostatniego kazania, jakie kard. Wojtyła wygłosił w Piekarach Śląskich 
28 maja 1978 r. Piekarski kronikarz odnotował wtedy, że: 

Na pewno nie mogło się podobać „czerwonym”, skoro po pielgrzymce I sekretarz wojewódzki 
Grudzień powiedział „Jo się z nim jeszcze policzę”223. 

O reakcji władz na piekarskie kazania bp Bednorz poinformował księży w czasie konferencji 
dziekanów w Katowicach 1 czerwca 1978 r. Według jego informacji: „funkcjonariusze MO i SB 
byli w różnych zakładach pracy i wysuwali pretensje pod adresem uczestniczących w pielgrzymce 
do Piekar, że zarzucano biskupowi i pozostałym zaproszonym gościom mieszanie się w nie swoje 
sprawy”224. 

W świetle powyższych zachowań za prawdopodobną formę odwetu można uznać brak zgody 
władz partyjnych województwa katowickiego na przyjazd papieża do Piekar Śląskich w czasie 
jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 r. 

Do tradycji popielgrzymkowych działań katowickiego Wydziału IV należało przesyłanie 
stenogramów kazań wygłoszonych przez hierarchów w Piekarach Śląskich do Wydziałów IV 
KW MO/WUSW, którym podlegała dana diecezja225. Spoczywało bowiem na nich zadanie 
gromadzenia w ramach teczki operacyjnej na biskupa i wykorzystywania „wrogich wystąpień” 
hierarchii kościelnej. Niektóre jednostki wojewódzkie wspomagały katowicki Wydział IV i prze-

220 Ibidem, Notatka służbowa dotycząca spotkania z TW „Heniek”, 28 V 1977, k. 97. 
221 Ibidem, Koncepcja działań operacyjnych o charakterze dezintegracyjnym (tajne specjalnego znaczenia), b.d. cz. IV, k. 113. 
222 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/9, t. 5, Polityczna ocena pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w Piekarach, 
21 VIII 1978, k. 66–67.
223 APP, AKiK, VIII 02, Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców 28 V 1978, k. 438.
224 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Wyciąg z notatki TW „Filip” z dnia 20 VI 1978, k. 128.
225 Np. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/57, Pismo ppłk. Lucjana Pikuły do naczelnika Wydziału IV KW MO w Kra-
kowie, 28 V 1968, b.p.
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syłały informacje o planach udziału w piekarskiej pielgrzymce lokalnego hierarchy. Zazwyczaj 
prosiły również o utrwalenie jego wystąpień i późniejsze przesłanie stenogramu226. 

Rzeczą naturalną wydaje się nobilitacja, jaką dla diecezji katowickiej była obecność w Pieka-
rach Śląskich prymasa Stefana Wyszyńskiego, kard. Wojtyły czy innych przedstawicieli episko-
patu. W metodzie zapraszania duchowieństwa katowickim biskupom przyświecało zazwyczaj 
kryterium personalne – zaproszenie było związane z określoną rolą duszpasterską, jaką zlecano 
do spełnienia w czasie uroczystości wybranym dostojnikom kościelnym. Już bp Adamski zdecy-
dował się na zaproszenie prymasa Wyszyńskiego dopiero na pielgrzymkę mężczyzn w 1951 r., 
aby, jak uzasadniał:

wykazać, że mężczyźni przybywają tylko z motywów religijnych, a nie dla jakiejś atrakcji jak 
np. celem ujrzenia Ks. Prymasa lub Kardynała227. 

W przeciwieństwie do takiej postawy strony kościelnej katowicka SB kierowała się przede 
wszystkim statystyką – liczbą obecnych w Piekarach hierarchów i zajmowaną przez nich pozycją 
– i na tej podstawie określała stopień atrakcyjności organizowanej uroczystości.

Obiektywną korzyścią wynikającą z obecności w Piekarach hierarchów Kościoła rzymsko-
katolickiego była więź, jaka tworzyła się pomiędzy nimi a robotnikami. Te szczególne relacje 
pomiędzy gromadzącym się w Piekarach Śląskich duchowieństwem a świeckimi dostrzegł zagra-
niczny obserwator, kard. Paul Gouyon228, uczestnik pielgrzymki mężczyzn w 1974 r. W swoim 
komentarzu nie krył emocjonalnego stosunku do tej sytuacji:

Szczęśliwi biskupi i kapłani, którzy mają taki lud: szczęśliwy lud, który ma takich biskupów 
i takich kapłanów229. 

6.3. Goście zagraniczni pielgrzymek 

Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich były z założenia zgromadzeniami o charakterze 
diecezjalnym, ale pierwsze wzmianki o udziale w nich gości z zagranicy sięgają już sierpniowych 
uroczystości w 1948 r. W kronice piekarskiej parafii odnotowano wtedy obecność Polaków 
z Ameryki – przedstawicieli Caritasu na Polskę i ks. prałata Młotkowskiego z Cleveland230. 
Do końca lat sześćdziesiątych goście z zagranicy uczestniczyli w uroczystościach piekarskich 
okazjonalnie. Najczęściej byli to duchowni polskiego pochodzenia mieszkający poza granicami 
kraju, którzy odwiedzając rodzinne strony, przyjeżdżali także do Piekar. Taki charakter miał 

226 Przykładowo 8 V 1975 r. do naczelnika katowickiego Wydziału IV SB KW MO dotarła wiadomość od naczelnika 
Wydziału IV KW MO w Opolu o udziale 25 V w pielgrzymce ordynariusza opolskiego bp. Franciszka Jopa. Zawierała 
również prośbę o przekazanie informacji na temat treści jego wystąpień. Opolski Wydział IV w maju 1986 r. zwrócił się do 
Katowic o zabezpieczenie i utrwalenie techniczne ewentualnego wystąpienia bp. Antoniego Adamiuka i późniejsze prze-
słanie stenogramu kazania do Opola. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Szyfrogram zastępcy naczelnika Wydziału 
IV WUSW w Opolu por. Zygmunta Skupińskiego do naczelnika Wydziału IV WUSW w Katowicach, 16 V 1986, k. 109.
227 A. Dziurok, Śląskie drogi prymasa Wyszyńskiego, „Biuletyn IPN” 2011, nr 10, s. 40.
228 Gouyon Paul (1910–2000), abp koadiutor Rennes od 1963, abp Rennes od 1964, kardynał od 1969. Who’s Who in 
the World, Chicago1982, s. 436.
229 Wypowiedź kardynała o Piekarach, „Gość Niedzielny” 1974, nr 26, s. 201.
230 APP, AKiK, VIII 01, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 6 XI 1935 do 31 XII 1965, k. 211–212.
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udział w pielgrzymce kobiet w 1960 r. pracującego wśród Polonii ks. infułata Tomasza Re-
ginka231. W podobnych okolicznościach doszło do obecności w Piekarach 13 czerwca 1965 r. 
o. Ledwonia z USA i o. Grządziela z Kanady232. W przypadku uroczystości rekoronacyjnych 
w zapiskach kościelnych wzmiankuje się także duchownych z Czech i Węgier233. 

Przyjazd obcokrajowców do Polski, a zwłaszcza przedstawicieli Kościoła i ich udział w uroczy-
stościach religijnych znajdował się pod stałą kontrolą państwa i był zależny od aktualnie prowa-
dzonej polityki zagranicznej. Realizowana w krajach bloku wschodniego polityka izolacji oby-
wateli od Zachodu określana mianem tzw. żelaznej kurtyny, a także napięte stosunki pomiędzy 
państwem i Kościołem w Polsce w decydującym stopniu hamowały kontakty międzynarodowe, 
także na płaszczyźnie religijnej. Nieuregulowana kwestia administracji kościelnej na Ziemiach 
Zachodnich czy list biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 r. zradykalizowały 
w tym okresie stanowisko władz partyjno-państwowych w sprawie ruchu międzynarodowego 
w celach religijnych. Znamiennym tego przykładem są wydarzenia 1966 r. Decydując się na 
konfrontacyjny charakter obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego wobec kościelnych obchodów 
milenijnych, I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka nie tylko nie zgodził się na wyjazd 
prymasa Wyszyńskiego na uroczystości milenijne do Rzymu w kwietniu 1966 r., ale zablokował 
przyjazd na obchody w Polsce papieża Pawła VI i hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego234. 

Sprzyjające warunki do normalizacji stosunków międzynarodowych, pomimo podziałów 
politycznych i ideologicznych, zarysowały się w Polsce z początkiem lat siedemdziesiątych. 
W kontaktach z Europą Zachodnią szczególnego znaczenia nabrało zbliżenie pomiędzy PRL 
i RFN, którego wymiernym skutkiem było podpisanie 7 grudnia 1970 r. w Warszawie układu 
„o podstawach normalizacji stosunków między PRL i RFN”, a w czerwcu 1972 r. jego ratyfikacja. 
Te przełomowe wydarzenia dyplomatyczne przełożyły się w relacjach społecznych na częstszą 
wymianę międzynarodową obywateli z tych dwóch państw235. Do odczuwalnego zwiększenia 
swobody w ruchu międzynarodowym przyczyniło się także uproszczenie przez polskie władze 
procedur wizowych. 

231 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/8, Doniesienie agenturalne nr /60., W „Skowronka”, 15 VIII 1960, b.p.; ibidem, 
Doniesienie agenturalne nr /60., 17 VIII 1960, b.p.; Reginek Tomasz (1887–1974), kapłan, społecznik, polityk, emigrant, 
opuścił Polskę 4 XII 1939, pracował m.in. wśród Polonii amerykańskiej, wrócił do Polski w 1973. Rybnicki proboszcz – 
ks. Tomasz Reginek, red. D. Jądro, Czerwionka–Leszczyny 2005, s. 5 i n. 
232 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja o przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śl., 13 VI 
1965, b.p. Grzondziel vel Grządziel Rafał (1912–1998), franciszkanin, emigrant, za granicą od 1939, od 1952 na stałe 
w Kanadzie, znany działacz na rzecz Polonii kanadyjskiej i zachowania kultury Kaszubów. J. Borzyszkowski, J. Kurowska, 
O Kaszubach w Kanadzie (1858–2008) w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdańsk Wej-
herowo 2004, s. 5, 10, 47.
233 AAKat., ARz, 209, Koronacja obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, sprawozdanie ks. prałata Konrada Szwedy, czerwiec 
1965, b.p.
234 Zob. m.in.: Protokół nr 1 z posiedzenia Zespołu do spraw Kleru przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR w dniu 14 lutego 
1966 [w:] Tajne dokumenty Państwo-Kościół 1960–1980…, s. 184; ibidem, Protokół z posiedzenia Komisji KC ds. Kleru w dniu 
22 lutego 1966 r., ibidem, s. 192–205; P. Raina, Kardynał Wyszyński. Konflikty roku milenijnego, Warszawa 1998, s. 79–88; 
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 218.
235 Na przykład w 1970 r. przyjechało do Polski 31 244 osoby, w 1972 r. – 69 647, a w pierwszej połowie 1973 r. – 150 000 
osób. W. Jarząbek, Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec kontaktów obywatelskich między Polakami i Niemcami z RFN 
w latach 1970–1989. Zarys tematu [w:] Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie. Stan badań i postulaty badawcze, red. P. Madaj-
czyk, P. Popieliński, Warszawa 2008, s. 37; K. Gelles, Niemiecka polityka wschodnia, Wrocław 2007, s. 123–127.
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Moment odwilży w stosunkach międzynarodowych umiejętnie wykorzystał dla sprawy piel-
grzymek stanowych bp Bednorz. Ułatwienia w ruchu granicznym w dużym stopniu umożliwiły 
pozytywne finalizowanie jego osobistych zabiegów o przyjazd zagranicznych dostojników do 
Piekar Śląskich. Katowicki hierarcha posiadał szerokie kontakty w Europie i wiele zaproszeń 
kierował do osobiście znanych mu osób. Początkowo reprezentowali oni Kościoły z państw 
europejskich, a szczególnie z RFN, Austrii, Francji czy Belgii. Wśród pierwszych dostojników, 
których oficjalnie gościło sanktuarium piekarskie w czasie uroczystości stanowych, byli: kard. 
Franz König236 z Wiednia (pielgrzymka mężczyzn w 1972 r.), bp René-Joseph Pierard237 z Francji 
(pielgrzymka mężczyzn w 1974 r.) czy abp Johannes Joachim Degenhardt238 z diecezji Paderborn 
(pielgrzymka kobiet w 1974 r.). 

Przez kolejną dekadę bp Bednorz systematycznie poszerzał krąg zapraszanych do Piekar 
Śląskich dostojników Kościoła rzymskokatolickiego. Jego koncepcja w tym względzie polegała 
na zapraszaniu przedstawicieli episkopatów z krajów niereprezentowanych wcześniej. Jak wspo-
minał po latach:

… bardzo mi zależało, aby w pielgrzymce uczestniczyli kardynałowie i biskupi z innych krajów, 
bo to pokazywało, że nie jesteśmy sami, a Kościół jest powszechny239.

Oficjalne wizyty wysokiej rangi dostojników kościelnych niewątpliwie świadczyły o sile i in-
tegracji Kościoła rzymskokatolickiego ponad podziałami politycznymi i ideologicznymi, jakie 
w tym czasie występowały w Europie i świecie. Przyczyniały się także do popularności niewiel-
kiego sanktuarium na Górnym Śląsku i przyciągały kolejnych gości z zagranicy, także niższych 
rangą duchownych i osoby świeckie. Na kalwaryjskie wzgórze oprócz Europejczyków przyjeżdżali 
przedstawiciele odległych kontynentów: Ameryki Północnej, Ameryki Południowej czy Afryki. 

Wśród nich brakowało jednak hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego z krajów tzw. bloku 
wschodniego240. Pomimo licznych zabiegów katowickiego biskupa nie udawało się sfinalizować 
ich udziału w piekarskich pielgrzymkach stanowych. Informacje o kościelnych planach na tym 
polu docierały do Wydziału IV m.in. poprzez tajnych współpracowników związanych z katowicką 
kurią. W kwietniu 1971 r. TW „Irys” był źródłem informacji o wysłaniu przez referenta duszpa-
sterskiego Benedykta Woźnicę zaproszenia do bp. Franciszka Tomáška do Pragi241. W roku 1980 

236 König Franz (1905–2004), bp koadiutor od 1952, kardynał od 1958, przewodniczący Konferencji Episkopatu Austrii 
w latach 1956–1985. Stolica Apostolska powierzała mu wiele ważnych misji dyplomatycznych w krajach Europy Wschod-
niej, m.in. w Polsce. I. Ledwoń, König Franz [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 625–626.
237 Piérard René–Joseph (1899–1994), biskup pomocniczy w Châlons od 1945, bp ordynariusz od 1948, na emeryturze od 
1973. www.catholic-hierarchy.org. W czasie Plebiscytu przebywał na Śląsku jako oficer armii francuskiej, o czym bp Bednorz 
wspomniał na pielgrzymce w Piekarach Śl. w czasie powitania.
238 Degenhardt Johannes Joachim (1926–2002), bp pomocniczy w Paderborn od 1968, wikariusz kapitulny od 1973, 
abp Paderborn od 1974, Who’s Who in Europe. Dictionnaire biographique des personnalités européennes contemporaines, Waterloo 
– Belgique 1985, s. 566. 
239 J. Drob, Wizja duszpasterska biskupa Herberta Bednorza…, s. 171–172.
240 W 1975 funkcjonariusz SB odnotował „Dotychczas brak w uroczystościach biskupów z krajów naszego bloku”. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, k. 29.
241 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wyciąg z doniesienia TW „Irys” z dn. 20 IV 1971, 5 V 1971, k. 14; Tomášek 
Franciszek (1899–1992), konsekrowany na biskupa tajnie 14 X 1949, administrator apostolski archidiecezji praskiej od 
1962, kardynał od 1976, prymas Czech od 1977. Za: J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako 
paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009, s. 72. 
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TW „Doktor” doniósł, że bp. Bednorz skierował zaproszenia do biskupów węgierskich, biskupa 
wileńskiego, a także hierarchów w Czechosłowacji: kardynała Tomáška i bp. Józefa Vrany242. 
Ci ostatni uprzedzili, że władze mogą nie wydać im paszportu, co okazało się prawdą. Według 
tajnego współpracownika w przypadku wileńskiego biskupa bezpośrednią przyczyną odmowy 
zgody na jego wyjazd ze strony władz radzieckich miało być zbyt późne rozpoczęcie starań o jego 
przyjazd243. Złagodzenie restrykcji w wymianie międzynarodowej pozwoliło na przyjazdy do 
Piekar przedstawicieli Europy Zachodniej, ale takiej możliwości nie dostali hierarchowie Kościoła 
rzymskokatolickiego z państw socjalistycznych. Rzadki i nieoficjalny udział w pielgrzymkach 
piekarskich pojedynczych duchownych z Węgier czy Czechosłowacji był raczej wydarzeniem 
incydentalnym lub kontrolowanym odstępstwem od reguły, z którym ani sami uczestnicy, ani 
organizatorzy nie afiszowali się. 

Z początkiem lat siedemdziesiątych zarysowała się perspektywa nawiązania bliższych kon-
taktów Polski z Watykanem. Wiosną 1971 r., kilka miesięcy po objęciu stanowiska I sekretarza 
KC PZPR przez Edwarda Gierka, rozpoczęły się pierwsze oficjalne rozmowy robocze między 
rządem i Stolicą Apostolską (27 marca – 7 kwietnia). W następnych latach odbyły się wizyty 
dyplomatów watykańskich w Polsce, które umożliwiły bezpośrednie kontakty z hierarchią 
kościelną a także z wiernymi244. Udział przedstawicieli Watykanu w uroczystościach religijnych 
dodawał takim zgromadzeniom szczególnego prestiżu. Zabiegi bp. Bednorza, a później bp. Zi-
monia, a także poparcie i pośrednictwo Sekretariatu Episkopatu Polski sprawiły, że trzykrotnie 
w pielgrzymkach mężczyzn i młodzieńców uczestniczyli przedstawiciele Stolicy Apostolskiej: 
25 maja 1975 r. kard. Sebastiano Baggio, 29 maja 1977 r. abp. Luigi Poggi, a jedenaście lat 
później, już w okresie pontyfikatu Jana Pawła II – 29 maja 1988 r. – abp Fiorenzo Angelini245. 
Szczególnie dwie pierwsze wizyty w latach siedemdziesiątych miały także duże znaczenie dla 
Stolicy Apostolskiej. Watykańscy dyplomaci jako naoczni świadkowie piekarskich zgromadzeń 
mogli przekonać się o ich fenomenie i zdać relację papieżowi Pawłowi VI.

W historii majowych zjazdów mężczyzn i młodzieńców do spektakularnych wydarzeń można 
zaliczyć obecność przedstawicieli chrześcijan spoza Kościoła rzymskokatolickiego. Najczęściej, bo 
trzykrotnie: 27 maja 1973 r., 25 maja 1975 r. i 27 maja 1979 r., uczestniczył w piekarskiej piel-
grzymce założyciel ekumenicznej wspólnoty z Taizé – brat Roger Schutz246 (zob. Aneks, fot. 28). 
Kontakt brata Rogera z Kościołem na Górnym Śląsku zaowocował w czasie trzeciego jego pobytu 

242 Vrana Józef (1905–), ołomuniecki wikariusz kapitulny od 1969, bp ołomuniecki od 1973, Dzieje Kościoła rzymsko-
-katolickiego w Czechach i na Morawach 1948–1978, Warszawa 1984, s. 36, 44.
243 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Wyciąg z notatki TW „Doktor” z dnia 4 V 1980, b.d., cz. III, k. 13.
244 Szerzej zob. A. Casaroli, Pamiętniki – męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne (1963–1989), Warsza-
wa 2001, s. 191–235; H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), Warszawa 1993, 
s. 279–289; P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967–1989, Warszawa 2001; A. Dudek, 
R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 295–310; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 
(1944–1989), Warszawa 2003, s. 306–329.
245 Angelini Fiorenzo (1916–), bp od 1956, bp pomocniczy w Rzymie w latach 1977–1985, abp od 1985, Who’s Who in 
Europe. Dictionnaire biographique des personnalités européennes contemporaines, Waterloo–Belgique 1985, s. 57. Zob. także APP, 
AKiK, VIII 02, Piekary ’88, k. 923.
246 Schutz Roger (1915–2005), założyciel i przeor ekumenicznej Wspólnoty w Taizé, oficjalny obserwator na Soborze 
Watykańskim II, od 1978 organizator spotkań młodzieży w różnych krajach świata. D. Hober, Schutz Roger [w:] Lexikon 
für Theologie und Kirche, Freiburg–Basel–Rom–Wien 2000, t. 9, kol. 308.
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w 1979 r. organizacją w diecezji katowickiej pierwszego Spotkania Młodych z Europy Środkowej 
i Wschodniej. Młodzi chrześcijanie spotkali się w dniach 26–27 maja i w drugim dniu wspólnie 
pielgrzymowali do piekarskiego sanktuarium na zjazd mężczyzn i młodzieńców247. Diecezjalne 
uroczystości zyskiwały w takich okolicznościach cechy spotkania międzyreligijnego i świadczyły 
o zaangażowaniu bp. Bednorza w rozwój dialogu ekumenicznego248. W swoich piekarskich 
wystąpieniach katowicki biskup podkreślał aktualność idei integracji chrześcijańskiej. 25 maja 
1980 r. w czasie powitania skierował do ewangelickiego pastora Rudolfa Wollraba249 słowa, 
w których zwrócił uwagę na rolę wypowiedzi obecnych w Piekarach hierarchów w jednoczeniu 
wszystkich chrześcijan:

Pozdrawiam pana serdecznie, teraźniejszość jest dla nas znakiem, że wszyscy chrześcijanie są 
rzeczywiście razem. Dlatego znowu jesteśmy wszyscy tu w Piekarach po to, aby jednoczyć 
wszystkich chrześcijan, żeby słowa pełne treści również się do tego przyczyniły250. 

Ekumeniczny nurt piekarskich pielgrzymek stanowił mocny kontrargument wobec celowo 
powielanego i rozpowszechnianego przez aparat bezpieczeństwa, głównie w środowiskach ewan-
gelickich, poglądu o „antyekumenicznej postawie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego”251.

Statystyka udziału obcokrajowców w piekarskich zjazdach stanowych mężczyzn i kobiet 
wyraźnie wskazuje na preferencje, jakie w tym względzie cechowały działania bp. Bednorza. 
Przywiązywał on dużą wagę do obecności hierarchów zagranicznych na majowych pielgrzymkach 
mężczyzn, natomiast na sierpniowe zjazdy kobiet dostojnicy kościelni rzadko byli zapraszani. 
Rzadko też przyjeżdżali z własnej inicjatywy, wybierając niespotykane w skali europejskiej reli-
gijne zgromadzenia robotników. Poza obecnością 18 sierpnia 1974 r. abp. Johannesa Joachima 
Degenhardta, w większości w pielgrzymkach kobiet uczestniczyli pracujący na emigracji lub 
w krajach misyjnych polscy duchowni, którzy przyjeżdżali do Polski wraz z hierarchami lokal-
nego Kościoła i odwiedzali niektóre miejsca pątnicze. Taki charakter miała obecność 19 sierpnia 
1984 r. na kalwaryjskim wzgórzu kard. Josepha Bernardina252 i posiadającego polskie korzenie 

247 Organizatorami spotkania byli członkowie Duszpasterstwa Akademickiego diecezji katowickiej we współpracy ze 
wspólnotą z Taizé. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Ramowy plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śląskich w dniu 27 V 1979 r., 24 V 1979, cz. II, k. 6. Zob. szerzej S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji 
katowickiej w latach 1947–1992, Katowice 2007, s. 120.
248 Zdaniem ks. J. Budniaka „bp Bednorz był niekwestionowanym prekursorem i animatorem ekumenizmu na Górnym 
Śląsku oraz w Polsce”. Zob. J. Budniak, Ekumenizm w posłudze biskupiej Herberta Bednorza na Górnym Śląsku [w:] Ks. bp dr 
Herbert Bednorz. Działalność duszpasterska, Katowice 2007, s. 39–49. 
249 Wollrab Rudolf – przewodniczący międzynarodowej ekumenicznej wspólnoty roboczej ds. duszpasterstwa głuchonie-
mych z Drezna (Internationaler Oekumenischer Arbeitskreis für Taubstummenseelsorge). AAKat., KBB, E 7, List pastora 
Rudolfa Wollraba do bp. Herberta Bednorza, 10 VI 1980, b.p.
250 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Stenogram wystąpienia bp. Bednorza w Piekarach Śl. w dniu 25 V 1980 r. 
o godz. 10.43, k. 84.
251 Zob. Plan pracy Wydziału III Departamentu IV MSW na lata 1972/[19]73, 15 III 1972 [w:] Plany pracy Departamentu 
IV MSW…, s. 36. W 1979 r. niepożądanym inicjatywom ekumenicznym bp. Herberta Bednorza miał zapobiegać TW 
„Polański” – senior diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Zob. G. Bębnik, Od „Górala” do „Gustawa” – 
zwierzchnicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Górnym Śląsku wobec aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów z archiwów 
Instytutu Pamięci Narodowej (szkic problemu), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2008, nr 1, s. 60–61.
252 APP, AKiK, VIII 02, Pielgrzymka kobiet i panien ’84, k. 720–721; Bernardin Joseph (1928–1996), bp pomocniczy 
Atlanty od 1966 i najmłodszy biskup w USA, abp Cincinnati od 1972, abp archidiecezji Chicago od 1982, kardynał od 
1983, złożył duszpasterskie wizyty w Polsce i na Węgrzech. Who’s Who in the World, Londyn 1994, s. 143.



Rozdział VI. Uczestnicy stanowych zgromadzeń piekarskich pod kontrolą…

270

biskupa Alfreda Abramowicza z Chicago253, a także abp. Petera S. Shirayanagi254 i misjonarza 
Tadeusza Obłąka SJ z Japonii255. Cztery dni wcześniej – 15 sierpnia wzięli oni udział we mszy 
św. w czasie obchodów święta Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze256. W ostatniej pielgrzym-
ce w omawianym w publikacji okresie – 20 sierpnia 1989 r. – uczestniczyli przedstawiciele 
afrykańskiego kontynentu: abp Adrian Mung’andu z Zambii257 wraz ze swoim poprzednikiem 
abp. Adamem Kozłowieckim258. 

Ze względu na specyfikę zjazdów sierpniowych częściej wśród zgromadzonych pątniczek 
gościły siostry zakonne pracujące zagranicą. W swoich świadectwach przybliżały matkom 
i dziewczętom zgromadzonym w Piekarach różne aspekty życia zakonnego, a także poszerzały 
ich wiedzę na temat mniej znanych wspólnot. 16 sierpnia 1970 r. o trudnej sytuacji Kościoła 
w Szwecji mówiła serafitka s. Ekspedyta zachęcając dziewczęta do wstępowania do zakonów259. 
Nowy nurt dzieła misyjnego reprezentowały na kalwarii piekarskiej 17 sierpnia 1986 r. Siostry 
Misjonarki Miłości matki Teresy z Kalkuty, które założyły swoją placówkę w parafii św. Marii 
Magdaleny w Chorzowie. W ich imieniu przemawiała Hinduska – siostra Placida260. Na wzgórzu 
piekarskim była wówczas również obecna pochodząca z dekanatu tarnogórskiego, a przybyła 
z Rzymu s. Wojciecha Bodora, matka prowincjalna sióstr elżbietanek261.

W historii obecności zachodnich hierarchów w Piekarach można wyróżnić okresy wyraźne-
go spadku: po szczytowej frekwencji w latach 1975–1978 całkowity regres nastąpił w okresie 
1981–1983. Został on zaobserwowany po raz pierwszy 31 maja 1981 r. i wynikał wówczas 
z przyczyn obiektywnych. Na kalwarii piekarskiej zgromadzili się nieliczni goście, ponieważ 
większość udała się do Warszawy, gdzie w godzinach popołudniowych odbywały się uroczystości 
pogrzebowe prymasa Wyszyńskiego. W następnych latach 1982–1983, mimo starań bp. Bed-

253 Abramowicz Alfred Leo (1919–1999), bp pomocniczy Chicago od 1968, emerytura od 1995. www. catholic-hierarchy.org
254 Shirayanagi Peter Seiichi (1928–2009), bp pomocniczy Tokio od 1966, abp koadiutor od 1969, arcybiskup Tokio od 
1970, kardynał od 1994, Who’s Who in the World, Londyn 1994, s. 1420.
255 Obłąk Tadeusz SJ (1922–2006), wyjazd do Japonii w 1956, prof. prawa kanonicznego na uniwersytecie w Tokio, członek 
wielu towarzystw naukowych. Obłąk Tadeusz [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. 
L. Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 468.
256 Sz. Z. Jabłoński, Jasna Góra na przełomie epok 1978–1989…, s. 413.
257 D. Zimoń, Drogą Kościoła jest człowiek…, s. 309; Mung’andu Adrian (1920–2007), bp w Livingstone w Zambii od 1975, 
abp w Lusace od 1984, emerytura od 1996. www.catholic-hierarchy.org
258 Kozłowiecki Adam, SJ (1911–2007), bp Lusaki od 1955, pierwszy abp metropolita Lusaki od 1959, rezygnacja z funkcji 
na rzecz rodzimego hierarchy w 1969, kardynał od 1998. R. Dziura, Kozłowiecki Adam [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, 
Lublin 2002, kol. 1111–1112. 
259 S. Ekspedyta Józefa Podgórska (1905–1985), ciotka i matka chrzestna bp. Czesława Domina, posługa zakonna w Szwecji 
w latach 1969–1984: m.in. przełożona Domu Sióstr Serafitek przy katedrze w Sztokholmie. Archiwum Domu Generalnego 
Sióstr Serafitek w Krakowie, Teczka osobowa s. Ekspedyty Józefy Podgórskiej, (informacje udostępnione przez s. Wiśniowską 
Danutę Joannę). Zob. także AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/184, rozdz. II, Streszczenie z wystąpienia siostry serafitki /
ciotki bp. Cz. Domina/ na naukach stanowych dla matek w dniu 16 VIII 1970 r. o godz. 14.00 w Piekarach Śląskich, k. 29.
260 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Stenogram z powitania siostry Placidy w Piekarach w dniu 17 VIII 1986, 
k. 226.
261 S. Wojciecha (Adalberta) Łucja Bodora (1925–2009), urodzona w Starych Tarnowicach k. Tarnowskich Gór, od 1975 
posługa zakonna we Włoszech, m.in. w 1982 wybrana matką prowincjalną dla prowincji włoskiej (Superiora provinciale 
per la Provincia Italiana). Archiwum Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Rzymie, Zmarłe Siostry 2009, 
Nekrolog – S. M. Adalberta (Wojciecha) Łucja Bodora, b.p.; ibidem, Relacja o zmarłej – s. Adalberta (Wojciecha) Łucja 
Bodora, b.p. (Dokumenty udostępnione przez s. Zaborowską Leokadię Kanizję). D. Zimoń, Drogą Kościoła jest człowiek…, 
s. 289; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Stenogram kazania wygłoszonego przez ks. bp. Damiana Zimonia w Pie-
karach w dniu 17 VIII 1986 r. o godz. 9.40, k. 225.
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norza, przyjazd gości zagranicznych zahamowały obostrzenia wynikające z obowiązującego 
w Polsce stanu wojennego262. Również w okresie 1985–1989 ich wizyty były rzadkie, ponieważ 
nowy biskup katowicki – Damian Zimoń w sposób umiarkowany kontynuował tradycję zapo-
czątkowaną przez bp. Bednorza w 1972 r.

Przyjazdy duchowieństwa z zachodniej Europy przyciągały do Piekar Śląskich także świeckich 
przedstawicieli tych społeczności. Stanowili oni dość liczne, nieraz trudno weryfikowalne gru-
py: tworzyli je przedstawiciele parafii, stowarzyszeń i organizacji katolickich, osoby prywatne, 
dziennikarze, fotografowie i filmowcy, naukowcy, a nawet członkowie chrześcijańskich partii 
politycznych. 

Polskie władze partyjno-państwowe, liberalizując w latach siedemdziesiątych kontakty z Za-
chodem, jednocześnie obawiały się zagrożeń, zwłaszcza ideologicznych i politycznych, jakie mogły 
przynieść częstsze i liczniejsze przyjazdy do Polski obcokrajowców. W cieniu MSZ, oficjalnie 
koordynującego i realizującego politykę zagraniczną państwa, ważne kompetencje i zadania w tej 
dziedzinie pozostawały w gestii MSW. Prowadziło ono skrupulatną statystykę cudzoziemców 
przebywających na terenie Polski, kontrolowało ich oficjalne i prywatne kontakty, wypowiedzi, 
a także późniejsze reperkusje ich pobytu. 

Obcokrajowcy, uczestnicy stanowych uroczystości religijnych w Piekarach Śląskich, znajdo-
wali się „pod specjalnym nadzorem” policji politycznej PRL. Ich przyjazd w pierwszej kolejności 
rozszerzał zakres odpowiedzialności spoczywającej na katowickim Wydziale IV jako koordyna-
torze i organizatorze kompleksowego „zabezpieczenia” uroczystości. Kierownictwo Wydziału 
IV współpracowało na szczeblu wojewódzkim z wydziałami SB, w których zakres kompetencji 
wchodziły kontakty z zagranicą: Wydziałem II, Wydziałem Paszportów i Wydziałem Kontroli 
Ruchu Granicznego. Funkcjonariusze wymienionych wydziałów informacje o obcokrajowcach 
planujących przyjazd na uroczystości stanowe przekazywali do Wydziału IV KW MO/WUSW. 
Tworzyły one szeroki wachlarz materiałów różnego pochodzenia i różnego stopnia wiarygodności: 
od notatek z kuluarowymi pogłoskami, poprzez dokumenty kościelne po materiały z instytucji 
związanych urzędowo z ruchem międzynarodowym obywateli. Gromadzona dokumentacja pod-
legała systematycznej weryfikacji i tworzyła bazę danych o cudzoziemcach planujących wizytę 
w diecezji katowickiej i sanktuarium piekarskim.

Jednak najczęstszymi autorami informacji o zaproszonych gościach zagranicznych byli tajni 
współpracownicy związani ze środowiskiem kościelnym. Klasycznym przykładem jest TW 
„Nowak”, który w okresie pracy w kurii katowickiej dokładnie opisywał okoliczności i moty-
wy zaproszenia do Piekar Śląskich niektórych gości, w tym dziennikarzy katolickich. Według 
jego informacji bp Bednorz zaprosił ks. Helmuta Holzapfela263 na zaplanowaną na 30 maja 
1971 r. pielgrzymkę, kiedy do jego rąk dotarł egzemplarz redagowanego przez niego tygodnika 

262 W 1982 bp Herbert Bednorz zabiegał o przyjazd dwóch biskupów brazylijskich i dwóch obywateli francuskich. AAKat., 
ARz, 222, Pismo bp. Herberta Bednorza do wojewody katowickiego gen. Romana Paszkowskiego, k. 116.
263 Holzapfel Helmut (1914–1984), ks., publicysta, historyk, w latach 1946–1978 redaktor naczelny „Würzburger 
Katholisches Sonntagsblatt” – tygodnika diecezjalnego kurii w Würzburgu, zainteresowany m.in. problematyką Kościoła 
w Polsce, zwolennik idei pojednania Niemców z Polakami, kanonik honorowy kapituły koszalińsko-kołobrzeskiej od 1977, 
a szczecińskiej od 1983, uhonorowany nagrodą Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie w 1980. 
E. Walewander, Holzapfel Helmut [w:] Encyklopedia katolicka…, t. VI, kol. 1158–1159.
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„Würzburger Katholischer Sonntagsblatt”. Opublikowano w nim zdjęcia i artykuł poświęcony 
piekarskiemu zgromadzeniu mężczyzn pt. „Największa pielgrzymka świata”264. Postać ks. Hol-
zapfela po raz kolejny pojawiła się w związku z Piekarami w doniesieniu z 6 maja 1975 r. znanego 
w Katowicach bibliotekarza i historyka, który współpracował jako TW „Historyk” z por. An-
drzejem Badziurą, starszym inspektorem Wydziału II SB (kontrwywiad). W czasie spotkania 
z ks. Józefem Gaworem, byłym wieloletnim redaktorem „Gościa Niedzielnego”, TW „Historyk” 
dowiedział się o prawdopodobnym przyjeździe do Piekar Śląskich ks. prof. Holzapfela. Ponieważ 
w czasie pobytu w RFN jesienią 1971 r. poznał go osobiście, mógł bliżej scharakteryzować jego 
osobę. Por. Badziura skrzętnie odnotował jego wiedzę i zlecił mu zadanie ustalenia dokładnego 
terminu przyjazdu do Polski niemieckiego duchownego oraz programu jego pobytu w diecezji 
katowickiej265. 

Wspomniany powyżej TW „Nowak” był również źródłem kilku informacji o dziennikarzach 
z Jugosławii – uczestnikach zjazdów piekarskich. 24 maja 1973 r., na trzy dni przez pielgrzymką 
mężczyzn i młodzieńców, doniósł mjr. E. Perkowi o rozmowie bp. Bednorza z redaktorem kato-
lickiego czasopisma „Drużyna” (Rodzina) z Lubljany, który postanowił uczestniczyć w uroczy-
stościach piekarskich i skorzystał z noclegu zaoferowanego mu przez katowickiego biskupa266. 
Ten udział w stanowym zjeździe piekarskim zaowocował kolejną wizytą katolickich dziennikarzy 
z Jugosławii, którzy 28 maja 1978 r. towarzyszyli w Piekarach Śląskich abp. Franjo Kucharićo-
wi267. Byli przedstawiciele „Głosu Soboru” z Zagrzebia i z „Drużyny” z Lubljany.

Cenną wiadomość „z ostatniej chwili” TW „Nowak” przekazał dzień przed pielgrzymką 
mężczyzn – 26 maja 1973 r. Mjr Perek dowiedział się o nieoczekiwanym przybyciu do kurii 
katowickiej bp. Frederico Helmela z Brazylii, który, mimo że nie został wcześniej zaproszony, 
chciał wziąć udział w uroczystościach piekarskich268. 

Informacje o obcokrajowcach zamierzających przyjechać do Piekar Śląskich docierały czasami 
dzięki doniesieniom tajnych współpracowników z innych jednostek wojewódzkich SB. Na przy-
kład pismem z 22 marca 1973 r. naczelnik Wydziału IV KW MO w Krakowie powiadomił 
naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w Warszawie, a także naczelnika Wydziału IV 
KW MO w Katowicach o organizowanej w diecezji Eisenstadt w Austrii pielgrzymce dla męż-
czyzn do Polski. Miała się ona odbyć w dniach 26–30 maja 1973 r. i obejmować takie miejsca 
jak: Piekary Śląskie, Częstochowa, Kraków i Oświęcim. O randze przedsięwzięcia świadczył 

264 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wyciąg z doniesienia TW „Nowak z dnia 16 IV 1971, k. 1. 
265 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, Doniesienie, 6 V 1975, cz. IV, k. 9. W październiku 1971 TW „Historyk” 
przebywał w RFN na zaproszenie strony niemieckiej i wówczas poznał m.in. ks. Holzapfela. W czasie wyjazdu realizował 
zadania zlecone przez Wydział II SB w Katowicach, z którym podjął współpracę w 1969. Jako TW „Historyk” zarejestro-
wany dopiero w 1971. Zob. S. Rosenbaum, Bibliotekarz, historyk, agent. Casus Franciszka Szymiczka, „Studia Śląskie” 2009, 
t. LXVIII, s. 135–169.
266 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Doniesienie spisane ze słów TW „Nowak” w dn. 24 V 1973, cz. IV, k. 47.
267 Kucharić Franjo (1919–2002), bp pomocniczy Zagrzebia od 1964, metropolita Zagrzebia od 1970 i przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Jugosławii, kardynał od 1983, kilkakrotnie w Polsce. E. Ziemann, Kucharić Franjo [w:] Encyklopedia 
katolicka…, t. X, kol. 154.
268 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Doniesienie spisane ze słów TW „Nowak”, 26 V 1973, cz. IV, k. 50; Helmel 
Frederico (Friedrich) SVD (1911–1993), bp diecezji Guarapuava w stanie Parana w Brazylii od 1966. www.catholic-hierarchy.
org. Bp Helmel urodził się w Austrii, a jego obecność w Piekarach mogła wynikać z bliskich kontaktów z kard. Königiem 
– uczestnikiem pielgrzymki piekarskiej w 1972 r. W dokumencie SB zapis nazwiska Helmell.
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fakt, że pielgrzymom miał towarzyszyć biskup diecezji – Stefan László269. Informacje te zostały 
pozyskane przez krakowską SB poprzez tajnego współpracownika kontaktującego się z austria-
ckim duchowieństwem. Do pisma dołączono przetłumaczony z języka niemieckiego komunikat 
Komitetu Pielgrzymów zawierający warunki uczestnictwa i zachętę do udziału w wyjeździe. Dla 
polskich organów bezpieczeństwa dokument ten posiadał znaczną wartość operacyjną, ponieważ 
podano w nim trzy warianty tras na terenie Austrii i dokładny program pobytu w Polsce270. 
W 1978 r. katowickim organom bezpieczeństwa udało się własnymi siłami pozyskać wiedzę 
o kolejnym przyjeździe austriackich pielgrzymów do Piekar Śląskich – źródłem informacji stał 
się list z diecezji Eisenstadt skierowany do bp. Bednorza. Kopia listu przechwyconego przez ka-
towicki Wydział „W” znalazła się w posiadaniu Wydziału IV i zachowała wraz z tłumaczeniem 
na język polski271 (zob. Aneks, dokumenty nr 2–4).

Organa bezpieczeństwa prowadziły kontrolę korespondencji przesyłanej w dwóch kierun-
kach: przychodzącej do kurii katowickiej, jak i z niej wychodzącej. W drugim przypadku cenną 
wskazówką dla SB były zaproszenia kierowane do konkretnych hierarchów kościelnych na Za-
chodzie. Ponieważ w katowickiej kurii zdawano sobie sprawę z kontroli przesyłek pocztowych, 
dlatego starano się zachowywać ostrożność i w miarę możliwości przekazywać korespondencję 
przez zaufane osoby wyjeżdżające za granicę. Nie zawsze jednak ten rodzaj ostrożności był 
gwarantem tajności korespondencji. W kwietniu 1977 r. TW „Dąbrowski”(1) był w posiadaniu 
zaproszeń, które w imieniu bp. Bednorza miał wręczyć dostojnikom kościelnym w czasie swojego 
pobytu w RFN. Z własnej inicjatywy powierzone mu zaproszenia przyniósł 23 kwietnia 1977 r. 
na spotkanie z oficerem SB i udostępnił „do wglądu”272. Pozwoliły one na stworzenie z dużym 
wyprzedzeniem wykazu potencjalnych gości pielgrzymkowych z RFN. 

Bliskie i wieloletnie kontakty duchowieństwa RFN czy Austrii z diecezją katowicką miały 
różnorodny charakter, dotyczyły m.in. nieoficjalnej pomocy, jakiej udzielano polskim duchownym 
poza granicami Polski. Wzmiankował o tym w swojej pracy dyplomowej Zygmunt Pabiasz, 
potwierdzając tym samym infiltrację tych relacji przez organa bezpieczeństwa: 

Z rozpoznania Wydziału IV KW MO wynika, że u biskupa austriackiego Laszlö273 zatrzymują 
się biskupi polscy w drodze do Watykanu. Przybyły na zjazd stanowy kobiet w roku 1974 
– bp RFN Degenhardt udzielił jurysdykcji dla dwóch księży uciekinierów z terenu diecezji 
katowickiej, dzięki czemu mogą oni wykonywać obowiązki kapłańskie na tamtym terenie274. 

Gromadzenie przed pielgrzymkami informacji na temat gości zagranicznych nie było łatwym 
zadaniem dla Wydziału IV. Spisy dostojników kościelnych często ograniczały się do samego 

269 László Stefan (1913–), biskup austriackiej diecezji Eisenstadt w latach 1960–1993. H. P. Zelfel, Stefan László [w:] 
Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1997, t. 6, kol. 659–660. W dokumencie SB niepoprawny 
zapis nazwiska.
270 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Pismo naczelnika Wydziału IV KW MO w Krakowie do naczelnika Wydziału 
I Departamentu IV MSW w Warszawie, 22 III 1973, cz. IV, k. 34; ibidem, Tłumaczenie z języka niemieckiego, 21 III 
1973, cz. IV, k. 35–35a.
271 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Fotokopia oryginału listu bp. Eisenstadt do bp. Bednorza, 8 III 1978, b.p.; 
ibidem, Fotokopia koperty, b.p.; ibidem, Tłumaczenie listu do bp. Herberta Bednorza, k. 146/1.
272 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Notatka informacyjna, 25 IV 1977, cz. IV, k. 17.
273 W dokumencie SB niepoprawny zapis nazwiska biskupa diecezji Eisenstadt – Stefana László.
274 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, s. 29.
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nazwiska i kraju pochodzenia hierarchy. Na znaczne trudności w weryfikacji tych danych funk-
cjonariusze SB napotykali w przypadku mniej lub zupełnie nieznanych osób. Niejednokrotnie 
nawet poprawna pisownia obcojęzycznych imion i nazwisk była problemem (czasami także dla 
strony kościelnej)275. Dokumentację dotyczącą obcokrajowców cechuje znaczny stopień rozbież-
ności pomiędzy rozpoznaniem przed pielgrzymką a stanem faktycznym w dniu uroczystości, na 
co składało się bardzo wiele czynników. Przykładem dostojnika kościelnego, którego przyjazd 
na pielgrzymkę stanową był kilkakrotnie sygnalizowany, jest kard. Franz König. W 1963 r. 
austriacki hierarcha odwiedził sanktuarium piekarskie, ale prawie dwa tygodnie przed piel-
grzymką mężczyzn276. Zachowały się również informacje o jego zamiarze przyjazdu w 1980 
i w 1983 r.277 Wizyty te jednak nie doszły do skutku. Sprawdziły się jedynie informacje wyprze-
dzające z 1972 r. TW „Dąbrowski”(1) w czasie spotkań z prowadzącym go funkcjonariuszem 
SB doniósł o przygotowaniach w diecezji katowickiej do przyjęcia tej znaczącej postaci Kościoła 
powszechnego, m.in. prowadzono prace nad okolicznościową wystawą prezentującą sylwetkę 
kardynała i Kościół w Austrii. Materiały i zdjęcia udostępniły redakcje „Gościa Niedzielnego” 
i „Tygodnika Powszechnego”278. 28 maja 1972 r. kard. König jako jeden z pierwszych hierarchów 
Kościoła rzymskokatolickiego na Zachodzie uczestniczył oficjalnie w pielgrzymce mężczyzn. 

Kontrola pielgrzymkowej wymiany międzynarodowej na poziomie województwa była pro-
wadzona w ścisłej współpracy z Departamentem IV MSW. W swoich planach pracy nakreślał on 
główne kierunki działania i zadania związane z kontaktami duchowieństwa katolickiego i kato-
lików świeckich z Zachodem, szczególnie z Watykanem i RFN279. Departament IV pełnił także 
rolę pośrednika w przekazywaniu danych otrzymywanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
o potencjalnych obcokrajowcach – pielgrzymach. Zgodnie z obowiązującymi w PRL procedurami 
obywatele państw Europy Zachodniej zamierzający przyjechać do Polski na podstawie zaproszeń 
byli zobowiązani do posiadania wizy wjazdowej. Polskie placówki zagraniczne (ambasady i kon-
sulaty) przekazywały do MSZ informacje o osobach starających się o wizę i najczęściej stamtąd, 
poprzez Departament IV MSW lub katowicki Wydział Paszportów, trafiały one do Wydziału IV 

275 Na przykład nazwisko bp. Pierarda w dokumentacji SB posiada kilka różnych zapisów: w informacji ppłk. Lucjana 
Pikuły – R. J. Rierard, AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67 cz. IV, k. 17, w informacji z przebiegu uroczystości płk. 
Stanisława Opitka – bp Pierard, ibidem, k. 44, natomiast w informacji mjr. Tadeusza Cierpiała z doniesienia TW „Dąbrow-
skiego” brzmi ono Brizard, ibidem, k. 23. W programie pielgrzymki nazwisko pastora Wollraba zapisano jako Wallraab 
i w takiej wersji pojawia się w niektórych publikacjach, natomiast SB w swojej dokumentacji używa nazwiska Raab. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/209, Notatka informacyjna mjr. Edmunda Perka, 1 V 1980, cz. III, k. 14. Nazwisko s. Woj-
ciechy Bodory witanej w Piekarach przez bp. Damiana Zimonia SB zapisała jako Pokora. AIPN Ka, WUSW Katowice, 
030/256, Stenogram kazania wygłoszonego przez bp. Damiana Zimonia w Piekarach w dniu 17 VIII 1986 o godz. 9.49, 
k. 224; zob. także AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, k. 24–25.
276 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/18, Streszczenie kazania wygłoszonego w dniu 4 V 1963 w Piekarach Śl. przez 
bp. Herberta Bednorza, b.p.
277 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Wyciąg z notatki TW „Doktor” z dnia 4 V 1980, b.d., cz. III, k. 13. Wydział 
III Biura „W” 14 II 1983 dowiedział się o przyjęciu zaproszenia na pielgrzymkę przez wiedeńskiego kardynała. Według 
informacji młodszego inspektora Elżbiety Hołdysa kard. König chciał wziąć udział w majowej pielgrzymce, aby zaprosić 
polskich biskupów i świeckich do udziału w austriackim zjeździe katolickim zaplanowanym na 10–12 IX 1983. AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 030/225, Notatka służbowa, 14 II 1983, cz. IV, k.73. 
278 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, cz. 1, Notatka służbowa ze spotkań z TW „Dąbrowski” odbytych w dniach 
19 i 20 V 1972 r., k. 232–234.
279 Zob. Plany pracy Departamentu IV MSW…, passim.
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w Katowicach. Taki obieg dokumentacji potwierdzają zachowane w sprawach obiektowych z lat 
1974, 1975 czy 1977 szyfrogramy z polskich placówek w Paryżu, Kolonii czy Nairobi280. 

W gestii polskich władz pozostawała decyzja o wydaniu lub odmowie wizy, a tym samym 
o obecności lub nieobecności obcokrajowców na pielgrzymce piekarskiej. Urzędowa procedura 
wizowa w rzeczywistości była decyzją polityczną, która gwarantowała pełną kontrolę międzyna-
rodowego ruchu o charakterze religijnym. Taki wydźwięk miała wspomniana już wcześniej całko-
wita bariera wizowa wobec wszystkich zachodnich hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, nie 
wyłączając papieża Pawła VI, pragnących uczestniczyć w milenijnych uroczystościach w Polsce 
w 1966 r. Decyzja ta zaskoczyła nie tylko prymasa i episkopat, ale także polskich katolików, 
w tym uczestników piekarskich zgromadzeń. Jeszcze rok wcześniej – w czasie uroczystości reko-
ronacyjnych w czerwcu 1965 r. – bp Bednorz poinformował pątników, że prymas zapowiedział 
swój udział w piekarskich obchodach milenijnych „w towarzystwie kardynałów zagranicznych”281. 
Rok później, w sobotę poprzedzającą piekarskie uroczystości milenijne, bp Kurpas publicznie 
odniósł się do restrykcyjnej decyzji wizowej władz. Wyjaśnił wiernym, że zaproszenie przez bi-
skupów zagranicznych gości „nie naruszyło polskiej racji stanu” i w tym przypadku biskupi byli 
„najlepszymi ambasadorami Polski”282. 

Odmowa wydania wizy automatycznie zwalniała aparat bezpieczeństwa z dalszych działań 
operacyjnych, była jednak zbyt jawną formą utrudniania międzynarodowego ruchu pielgrzym-
kowego. Dlatego kreując od lat siedemdziesiątych wobec Zachodu wizerunek liberalnej polityki 
zagranicznej, polskie władze starały się nie korzystać zbyt często z tej możliwości hamowania 
napływu obcokrajowców do Piekar. Ostrożność wynikała również z innego powodu. W przypad-
ku gości zaproszonych przez bp. Bednorza niewydanie wizy mogło stać się informacją publicznie 
przekazaną wszystkim pielgrzymom i wymownie przez nich skomentowaną. Taka sytuacja miała 
miejsce 30 maja 1976 r., kiedy w czasie kazania bp Bednorz wspomniał o nieobecności biskupa 
z Kamerunu z powodu odmowy wydania mu wizy. Wierni na znak zrozumienia dygresji zare-
agowali oklaskami283. 

Udział w uroczystościach religijnych reprezentantów instytucji kościelnych z zagranicy stał się 
po kilku latach rzeczą naturalną, ale w roku 1978 członkowie koła poselskiego „Znak” wystąpili 
z propozycją, która nie mieściła się w realizowanej dotychczas przez bp. Bednorza konwencji. 

280 Naczelnik Wydziału IV Departamentu IV MSW płk Wiesław Fenicki w kwietniu 1974 przesłał do naczelnika Wydziału 
IV KW MO w Katowicach dalekopis (claris nr 429). Z ambasady polskiej w Paryżu wysłano go 8 IV 1974 do MSZ z in-
formacją, że kardynał Gouyon Paul Joseph Marie z Rennes stara się o wizę, ponieważ został zaproszony przez bp. Bednorza 
do Polski i chciałby przyjechać 20 V na 10 dni. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/67, Pismo płk. Wiesława Fenickiego 
do naczelnika Wydziału IV KW MO w Katowicach, 13 IV 1974, cz. IV, k. 1–2. W maju 1975 naczelnik Wydziału IV 
otrzymał poprzez katowicki Wydział Paszportów informację z Konsulatu Polskiego w Kolonii o zamiarze przyjazdu do Polski 
bp. Franza Hengsbacha od 23 do 26 V na zaproszenie bp. Herberta Bednorza. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/120, 
Pismo naczelnika Wydziału Paszportów do naczelnika Wydziału IV, cz. IV, k. 1. Informacja z Nairobi dotyczyła decyzji 
wizowej dla s. Bajak Jolanty, która chciała przyjechać do Polski jako sekretarka bp. a’ Mkawe z Zambii. AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/121, Claris 125, 7 V 1977, cz. II, k. 19. 
281 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/41, Informacja o przebiegu uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich, 13 VI 
1965, b.p.
282 APP, AKiK, VIII 02, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 1 I 1966 do 21 VIII 1988, k. 16.
283 AIPN, MSW II, 0639/186, t. 2, Stenogram wystąpienia bp. Herberta Bednorza w Piekarach Śl. w dniu 30 V 1976 
o godz. 10. 04, k. 62.
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Poseł Janusz Zabłocki284 w czasie spotkania z bp. Bednorzem 10 marca 1978 r. zaproponował 
udział w męskiej pielgrzymce przedstawicieli zachodnioeuropejskich partii chrześcijańsko-
-demokratycznych. Propozycja ta miała bezpośredni związek z planowaną przez Koło „Znak” 
organizacją w Polsce konferencji zachodnioeuropejskich chadeków. Bp. Bednorz zachował daleko 
idącą ostrożność i nie zdecydował się na samodzielną akceptację pomysłu. Zobowiązał posła Ja-
nusza Zabłockiego do uzyskania zgody na oficjalny ich udział w pielgrzymce zarówno ze strony 
władz państwowych, jak i prymasa. Historyczne wydarzenie miało miejsce 28 maja 1978 r. – po 
raz pierwszy wśród piekarskich pielgrzymów oficjalnie byli obecni parlamentarzyści z Belgii, 
Holandii, Włoch i Niemiec285. Dwa lata później nie udało się powtórzyć tej sytuacji w odniesie-
niu do przedstawicieli parlamentu RFN – awizowani na pielgrzymkę męską w 1980 r. działacze 
niemieckiej CDU zawiadomili bp. Bednorza o odmowie przyznania im wiz286. 

W infiltracji międzynarodowego ruchu pielgrzymkowego istotne ogniwo stanowiły Gra-
niczne Punkty Kontroli (GPK) na przejściach samochodowych, kolejowych i lotniczych (m.in. 
w Zgorzelcu, Zebrzydowicach i Balicach)287. Dzięki bieżącej rejestracji ruchu międzynarodowego 
w krótkim czasie katowicki Wydział IV dowiadywał się o momencie wjazdu pielgrzymów do 
Polski, a także o efektach standardowych rozmów – wywiadów przeprowadzanych przez funk-
cjonariuszy GPK288.

Czasami punkty graniczne wykonywały zadania specjalne wykraczające poza ich kompetencje, 
jednak służące planom przygotowanym przez katowicki Wydział IV. W planie operacyjnego 
zabezpieczenia majowej pielgrzymki w 1971 r. do zadań Granicznych Punktów Kontrolnych 
dopisano „zabezpieczenie przed przyjazdem do Piekar zorganizowanych wycieczek autokaro-
wych”. Funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza w przypadku pojawienia się na granicy 
autokarowych grup pielgrzymkowych mieli zalecać podróż trasą Oświęcim – Kraków. Kierowali 
więc pielgrzymów na drogę omijającą i oddalającą ich od piekarskiego sanktuarium, ponieważ 
trasa z Cieszyna do Piekar Śląskich przez Oświęcim jest o ponad 50 km dłuższa289. 

284 Zabłocki Janusz Zbigniew (1926–), działacz katolicki, poseł na Sejm w latach 1965–1985, członek koła poselskiego 
„Znak”, członek nowego koła poselskiego „Znak” po rozłamie w 1976, prezes Polskiego Klubu Inteligencji Katolickiej od 
1977, prezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w latach 1981–1984. J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, 
s. 118 – 123.
285 AAKat., ARz, Pielgrzymka. Piekary 1977–1978, b.p.; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Informacja, 28 IV 
1978, cz. IV, k. 6.
286 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca przygotowań do pielgrzymki mężów i młodzieńców do 
Piekar Śl. w dniu 25 V 1980, 23 V 1980, k. 39.
287 W KW MO w Katowicach w latach 1965–1972 funkcjonował Wydział Kontroli Ruchu Granicznego. Aparat bezpie-
czeństwa w Polsce…, t. 2, s. 68.
288 Na przykład naczelnik Wydziału IV został powiadomiony telegraficznie przez GPK Zgorzelec o wjeździe 21 V 1975 
do Polski Güntera Meesa i Güntera Grafa „celem zabezpieczenia operacyjnego ich pobytu w Polsce”. AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/120, Telegram nr 858 dowódcy GPK Zgorzelec, 21 V 1975, cz. IV, k. 31; ibidem, Notatka służbowa doty-
cząca przeprowadzonej rozmowy z ob. RFN Mees Günterem i Graf Günterem, 21 V 1975, cz. IV, k. 78. Wydział III SB 
KW MO w Katowicach 21 V 1977 został poinformowany przez GPK Zebrzydowice o wjeździe do Polski pociągiem relacji 
Wiedeń – Warszawa prof. Emminghausa Johannesa, który udawał się do Katowic, a potem do Krakowa i Lublina. AIPN 
Ka, WUSW Katowice, 030/121, Telegram nr 971/77 dowódcy GPK Zebrzydowice, 21 V 1977, cz. III, k. 14. Do Wy-
działu IV KW MO w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wydziału VIII Departamentu II MSW w Warszawie dotarł 
szyfrogram o przylocie 18 V 1978 lotem charterowym z Paryża kilku osób planujących odwiedzić miejsca kultu religijnego 
w Polsce. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Szyfrogram dowódcy GPK Kraków Balice, 18 V 1978, cz. IV, k. 2. 
289 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. 
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Przekroczenie granicy przez osoby zmierzające do Piekar Śląskich uruchamiało na terenie 
Polski mechanizm skoordynowanej ich kontroli przez funkcjonariuszy SB różnych wydziałów. 
Pielgrzymi z krajów kapitalistycznych podlegali inwigilacji nie tylko w czasie uroczystości 
religijnych, ale także w miejscach ich czasowego pobytu, w czasie nieoficjalnych kontaktów 
z obywatelami PRL. W pokojach hotelowych zajmowanych przez zagranicznych gości, zwłaszcza 
dziennikarzy, zazwyczaj były zamontowane urządzenia podsłuchowe, aparatura podglądowa, co 
pozwalało organom bezpieczeństwa śledzić ich prawie każdy ruch290. 

Ważką rolę w infiltracji spełniali tajni współpracownicy, którzy mieli bezpośredni kontakt 
z obcokrajowcami. W województwie katowickim szczególną czujność policji politycznej wzbudzał 
problem tzw. rewizjonizmu zachodnioniemieckiego czy aktywności wywiadu zachodnioniemie-
ckiego. Kiedy w 1978 r. pięćdziesięcioosobowa grupa katolików z Hamburga była zakwatero-
wana w Piekarach Śląskich, zadania związane z ich pobytem mjr Zygmunt Polczyk z Wydziału 
II zlecił mieszkającemu w pobliżu piekarskiego sanktuarium TW „Heniek”. Do jego zadań 
należało obserwowanie zachowania działaczy ziomkostw, osób związanych ze służbami specjal-
nymi czy kolportującymi bezdebitową literaturę. TW „Heniek” był zobowiązany informować 
o ich kontaktach z miejscową ludnością, tematyce prowadzonych rozmów czy indywidualnych 
zainteresowaniach Polską291. 

W czasie pobytu na terenie diecezji katowickiej dostojnikami kościelnymi zaproszonymi przez 
bp. Bednorza opiekowała się kuria katowicka. Ale równocześnie indywidualny nadzór prowadzili 
etatowi pracownicy SB oraz wytypowani tajni współpracownicy. W maju 1972 r. za kontrolę 
pobytu kard. Königa odpowiadali wysocy rangą oficerowie SB w KW MO w Katowicach: ppłk 
Nikiel, starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB oraz mjr Perek, zastępca naczelnika 
Wydziału IV. „Określony zespół zadań specjalnych” mieli wykonać „za pośrednictwem wszyst-
kich dostępnych środków operacyjnych”, w tym również poprzez tajnych współpracowników292. 
Najbliżej wiedeńskiego hierarchy był wówczas wieloletni tajny współpracownik Wydziału IV 
o pseudonimie „Nowak”. Wraz z ks. Dominem powitał on kard. Königa na granicy w Cieszynie, 
a następnie towarzyszył mu w czasie pobytu w diecezji katowickiej293. Nieświadome oddelegowa-
nie przez stronę kościelną do opieki nad zagranicznymi gośćmi osoby duchownej współpracującej 
z SB nie należało do rzadkości. Na przykład TW „Wirtuoz” na bieżąco śledził pobyt w diecezji 
katowickiej bp. Eduarda Schicka z Fuldy294, ponieważ przez cały czas jego wizyty – od 25 do 
30 maja 1977 r. – z ramienia kurii opiekował się nim i gościł w swoim mieszkaniu295. 

w dniu 30 V 1971, k. 28; AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/79, Pismo mjr. Zygmunta Nikiela do naczelnika Wydziału 
I Departamentu IV MSW w Warszawie, k. 63.
290 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Plan organizacji pracy Wydziału „T” celem techniczno-operacyjnego zabez-
pieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich w dniu 30 V 1971, k. 43; R. Ciupa, M. Komaniecka, Szpiegowski 
arsenał bezpieki…, s. 165–177; A. Namysło, T. Kurpierz, „Jestem od pana Janka”, „Biuletyn IPN” 2002, nr 7, s. 45–48.
291 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Notatka służbowa dotycząca spotkania z TW „Heniek”, 8 V 1978, cz. IV, k. 12. 
292 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/218, Plan organizacji operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Pie-
karach Śl. w dniu 28 V 1972 /do sprawy obiektowej krypt. „Sanktuarium”/, 18 V 1972, k. 4.
293 Ibidem, Doniesienie TW „Nowak”, k. 47a.
294 Schick Eduard (1906–2000), przez wiele lat związany z wyższą szkołą filozoficzno-teologiczną w Fuldzie, jej rektor w la-
tach 1960–1962, sufragan diecezji fuldajskiej od 1962, wikariusz kapitulny tej diecezji w latach 1974–1983, następnie bi-
skup diecezjalny, a później jej administrator apostolski. K. Werner, Schick Eduard [w:] Lexikon für Theologie …, t. 9, kol. 137.
295 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/121, Informacja, 28 V 1977, cz. IV, k. 30.



Rozdział VI. Uczestnicy stanowych zgromadzeń piekarskich pod kontrolą…

278

Kontrola operacyjna obcokrajowców w zasadzie wpisana była w ogólny plan zabezpieczenia 
uroczystości pielgrzymkowych i obejmowała rutynowe działania. Analizując bieżącą sytuację 
polityczno-operacyjną, a także kierując się znaczeniem i pozycją „rozpracowywanej” osoby czy 
grupy, kierownictwo katowickiego Wydziału IV SB podejmowało czasami decyzje o zróżnico-
waniu operacyjnych metod wobec gości zagranicznych. W szczególnych przypadkach zapadały 
decyzje o prowadzeniu indywidualnych działań tzw. zadań specjalnych dostosowanych do moż-
liwości i potrzeb aparatu bezpieczeństwa. Przykładem może być rok 1977, kiedy wobec grupy 
Nigeryjczyków katowicka SB zastosowała prostą metodę eliminacji, a wobec abp. Poggiego 
kontynuowała grę i kombinację operacyjną prowadzoną poprzez wielowątkowe działania dez-
informacyjne i dezintegracyjne. 

Problem Nigeryjczyków w dokumentacji SB pojawił się na przełomie kwietnia i maja 1977 r., 
kiedy w doniesieniach kilku tajnych współpracowników znalazła się informacja o zaproszeniu 
na pielgrzymkę przez bp. Bednorza „grupy Murzynów”296. Potwierdzenie jej prawdziwości 
Wydział IV uzyskał z Wydziału III A: na stażu w resorcie górnictwa przebywała grupa Nige-
ryjczyków, której opiekunem było Główne Biuro Górnicze Projektów i Studiów w Katowicach. 
Biskup zetknął się ze stażystami w czasie święceń kapłańskich w klasztorze o.o. franciszkanów 
w Katowicach-Panewnikach. Korzystając z okazji, zaprosił ich do udziału w pielgrzymce męż-
czyzn. Opiekunem grupy ze strony kurii został przebywający na urlopie w Polsce misjonarz 
a zarazem TW o pseudonimie „Nowak”. Wczesne zdobycie informacji o planach katowickiego 
biskupa pozwoliły mjr. Perkowi na podjęcie decyzji o wyeliminowaniu Nigeryjczyków z udziału 
w piekarskim zgromadzeniu. Za pośrednictwem Wydziału III A zlecił on zorganizowanie dla tej 
grupy w dniu pielgrzymki wycieczki lub zajęć praktycznych poza województwem katowickim297. 

W tym samym czasie uwagę Służby Bezpieczeństwa absorbowały przygotowania do działań 
wobec przedstawiciela Watykanu – abp. Luigi Poggiego. Od pierwszej wizyty w Polsce w 1975 r. 
wysłannik Stolicy Apostolskiej znajdował się w operacyjnym zainteresowaniu MSW; jego pobyty 
były pod kontrolą Departamentu IV ściśle współpracującego z Departamentem I. O priory-
tetowym miejscu tego zagadnienia we wzajemnych relacjach obydwu departamentów może 
świadczyć statystyka wymiany korespondencji w 1975 r. Ponad połowa wszystkich informacji 
przekazanych Departamentowi I przez Departament IV dotyczyła pobytu abp. Poggiego w Pol-
sce298. Watykański dyplomata w czasie swoich wizyt prowadził rozmowy z przedstawicielami 
władz państwowych i odwiedzał diecezje, starał się poznać stosunki panujące pomiędzy państwem 
a Kościołem.

W tym czasie Departament IV MSW zaprogramował szereg zróżnicowanych przedsięwzięć 
o charakterze inspirującym podporządkowanym nadrzędnym zasadom polityki wyznaniowej. 

296 TW „Nowak” na spotkaniu z mjr. Perkiem 20 IV 1977 przekazał wiadomość o zaproszeniu do Piekar przez bp. Bed-
norza grupy Nigeryjczyków i wyznaczeniu go opiekunem tej grupy w trakcie pielgrzymki. Ibidem, Notatka z odbytego 
spotkania z TW „Nowak”, 23 IV 1977, k. 61. TW „Arek” przekazał por. Madejowi 4 V informację, że w trakcie rozmowy 
z prob. Studentem dowiedział się, że bp Herbert Bednorz zapewnił o obecności na pielgrzymce grupy Murzynów. Ibidem, 
Wyciąg z notatki przekazanej przez TW „Arek” w dniu 4 V 1977, k. 65. TW „Szczery” poinformował 16 V 1977 o udzia-
le w konferencji księży bp. Herberta Bednorza i o obecności w Piekarach kilkunastoosobowej grupy „czarnej ludności”, 
prawdopodobnie z Gwinei. Ibidem, Wyciąg z notatki TW „Szczery” z dnia 16 V 1977, k. 74.
297 Ibidem, Notatka z odbytego spotkania z TW „Nowak”, 23 IV 1977, k. 62.
298 P. Tomasik, Wstęp [w:] Plany pracy Departamentu IV MSW…, s. XIII–XIV.
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Przedsięwzięcia te przyniosły pożądane efekty a równocześnie wzbogaciły praktykę operacyjną 
o nowe informacje i doświadczenia.

– oceniały organa bezpieczeństwa efekty swoich działań przed wizytą abp. Poggiego w diecezji 
katowickiej w 1977 r.299

Do zadań Wydziału IV w Katowicach należało kontynuowanie w porozumieniu z Departa-
mentem IV prowadzonej już wcześniej strategii, wynikającej z kierunkowych planów pracy na 
poziomie MSW. 5 kwietnia 1977 r. na roboczej naradzie w Warszawie przyjęto koncepcję działań 
operacyjno-politycznych od 28 maja do 1 czerwca – w czasie pobytu watykańskiego dyplomaty 
na terenie województwa katowickiego. Opracowany przez kpt. Birnbacha plan szczegółowych 
przedsięwzięć został przekazany Grupie „D” Departamentu IV300. Zapoznano z nim również 
I sekretarza KW PZPR w Katowicach – Zdzisława Grudnia. Dokumentację dotyczącą pobytu 
abp. Poggiego w diecezji katowickiej gromadzono w oddzielnej sprawie obiektowej o krypto-
nimie „Gość – 77”301. 

Głównym celem działań SB stało się wyeksponowanie przed watykańskim dyplomatą kon-
cepcji diecezji katowickiej jako „prężnej i zintegrowanej wspólnoty katolickiej”. W interpretacji 
aparatu bezpieczeństwa taka sytuacja miała być efektem „układnych” stosunków bp. Bednorza 
z władzami wojewódzkimi, pomimo nie zawsze uzyskiwanej aprobaty dla swoich działań ze stro-
ny episkopatu302. Do takiego toku myślenia najpierw bp. Bednorza, a następnie watykańskiego 
gościa, funkcjonariusze SB zamierzali przekonać prowadząc wobec nich misternie przygotowa-
ną i zastosowaną na szeroką skalę kombinację operacyjną. W czasie pobytu abp. L. Poggiego 
w diecezji katowickiej w planie działań specjalne zadania przydzielono ponad dwudziestu tajnym 
współpracownikom303. W rozmowach prywatnych czy w wystąpieniach publicznych, w których 
uczestniczył watykański dyplomata, upowszechniali oni pozytywną ocenę diecezji i zasług w tym 
względzie bp. Bednorza. Taki wydźwięk miały również przynieść stanowe uroczystości piekar-
skie, jak i wizyty abp. L. Poggiego w różnych miejscach diecezji katowickiej. W tym celu Służba 
Bezpieczeństwa skoordynowała wszystkie działania, począwszy od wyciszenia i eliminacji postaw 
i wydarzeń niepożądanych po manipulację w celu osiągnięcia zachowań i wydarzeń oczekiwanych, 
zwłaszcza ze strony bp. Bednorza. Przykładowo TW „Nowak” został zobowiązany do wyekspo-
nowania w czasie swojego wystąpienia na tzw. godzinie stanowej tematu pozytywnego oddzia-
ływania diecezji katowickiej na pozostałe diecezje w kraju i podkreślenia zasług bp. Bednorza304. 

Mocnym akcentem w budowaniu wobec watykańskiego dyplomaty pozytywnego wizerunku 
relacji państwo – Kościół w diecezji katowickiej i potwierdzenia ustępstw władz na rzecz Kościoła 
miało być ogłoszenie przez bp. Bednorza informacji o wydanej przez władze partyjno-państwowe 
zgody na budowę kościoła na Osiedlu Tysiąclecia. Nie budzi zdziwienia fakt, że bp Bednorz po-

299 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/185, Plan działań operacyjno-politycznych związanych z pobytem w diecezji kato-
wickiej abp. L. Poggiego, 18 IV 1977, k. 26.
300 Ibidem, k. 30. 
301 Ibidem, Sprawa obiektowa krypt. „Gość 77”.
302 Ibidem, Plan działań operacyjno-politycznych związanych z pobytem w diecezji katowickiej abp. Luigi Poggiego, 18 
IV 1977, k. 27.
303 Ibidem, Wykaz tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych, b.d., k. 3. 
304 Ibidem, Zadania specjalne realizowane przez TW „Nowak”, 20 IV 1977, k. 5.
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dziękował w Piekarach władzom za tę przez lata oczekiwaną decyzję, na co wierni zareagowali 
autentycznym aplauzem. Sytuacja ta w naturalny sposób wpisywała się w serię pozytywnych 
wydarzeń mających potwierdzić dobre relacje lokalnego Kościoła z władzami.

W prowadzonej manipulacji SB zadbała również o to, aby upowszechnić w środowiskach 
katolickich przekonanie o dobrych relacjach władz polskich ze Stolicą Apostolską. Z polecenia 
kpt. Birnbacha TW „Turysta” otrzymał zadanie rozpowszechniania informacji wśród skupionych 
wokół ks. Gustawa Klapucha członków „Ruchu Wspólnej Drogi”, że wizyta abp. Poggiego jest 
dowodem normalizacji stosunków między państwem a Kościołem. Ten pogląd miał zostać za-
prezentowany, a tym samym upowszechniony również na łamach czasopisma „Nasza Droga”305. 

Dla utrwalenia pozytywnych odczuć watykańskiego dyplomaty funkcjonariusze SB wykorzy-
stali zaplanowane przez kurię spotkania abp. Poggiego z kapłanami (30 maja) i z przedstawicie-
lami duszpasterstwa akademickiego (31 maja). Umiejętnie „wyreżyserowali” ważne fragmenty 
tych spotkań. Biorący w nich udział tajni współpracownicy lub zainspirowane przez nich osoby 
zadawały watykańskiemu dyplomacie pytania przygotowane przez funkcjonariuszy SB. 

Te uzgodnione i wcześniej zaplanowane pytania spowodowały, że obraz sytuacji Kościoła 
w Polsce a szczególnie na Śląsku wypadł bardzo korzystnie 

– podsumował efekt przeprowadzonej manipulacji nowomianowany naczelnik Wydziału IV – 
kpt. Jerzy Birnbach306. 

Nie zawsze jednak zamierzenia i zastosowane wobec obcokrajowców metody przynosiły pożą-
dany efekt. Pozyskiwanie informacji przed pielgrzymką czy filtr w postaci GPK nie zapewniały 
pełnej szczelności systemu kontroli, o czym aparat bezpieczeństwa przekonał się w czasie piel-
grzymki mężczyzn 28 maja 1967 r. Doszło wówczas do zdarzenia, które zaskoczyło kierownictwo 
zespołu SB dowodzącego działaniami funkcjonariuszy w Piekarach Śląskich. Nieoczekiwanie do 
sanktuarium przyjechały cztery autokary z obywatelami Czechosłowacji, którzy wzięli udział 
w uroczystościach. Z rozmów operacyjnych przeprowadzonych z kierowcami autokarów funk-
cjonariusze SB uzyskali wyjaśnienie, że grupa ta pielgrzymowała po sanktuariach maryjnych 
w południowej Polsce. Przyjazd do Piekar Śląskich nie był planowany. Czesi zdecydowali się na 
zmianę trasy, kiedy w Częstochowie dowiedzieli się o uroczystościach piekarskich307. 

Koncentracja uwagi na hierarchach Kościoła czasami powodowała przeoczenie przez SB 
obecności osób świeckich z zagranicy. Na pięć dni przed majowym zjazdem w 1986 r., któremu 
po raz pierwszy przewodniczył następca bp. Bednorza – bp Damian Zimoń, ppłk Waldemar 
Wiechno, naczelnik Wydziału IV, odnotował: 

W odróżnieniu do [sic!] lat ubiegłych na tegoroczną pielgrzymkę nie zostali zaproszeni przed-
stawiciele kościoła katolickiego z zagranicy308. 

305 Ibidem, Zadania specjalne realizowane przez TW „Turysta”, 20 IV 1977, k. 21.
306 Ibidem, Informacja z realizacji działań operacyjno-politycznych związanych z pobytem w diecezji katowickiej abp. Luigi 
Poggiego, 3 VI 1977, k. 87. 
307 Mjr Zygmunt Nikiel poinformował o zdarzeniu Wydział I Departamentu IV MSW. AIPN Ka, WUSW Katowice, 
056/79, Pismo mjr. Zygmunta Nikiela do naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w Warszawie, k. 63.
308 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja o sytuacji operacyjno-politycznej i sposobie zabezpieczenia piel-
grzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1986, 20 V 1986, k. 40. 
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Prawdopodobnie takie opinie pochodziły ze źródeł kościelnych, które liczny udział obcokra-
jowców przewidywały dopiero „po nawiązaniu znajomości z kardynałami i biskupami świata” 
przez nowego biskupa katowickiego309. Kiedy więc 25 maja 1986 r. zorientowano się w trakcie 
uroczystości, że w sanktuarium znajdują się amerykańscy i austriaccy dyplomaci, dociekano po 
pielgrzymce przyczyny ich niesygnalizowanej wcześniej obecności. Ponieważ zidentyfikowano 
wówczas na kalwarii także „stosunkowo wiele grup” z ośrodków prosolidarnościowych, dwa 
dni później na posiedzeniu Sztabu „Piekary 86” została wysunięta teza, że przedstawiciele 
zachodnich placówek dyplomatycznych zostali wcześniej poinformowani o udziale tych grup 
w uroczystościach310. 

W trakcie pielgrzymki rutynowe działania operacyjne wobec większości obcokrajowców nie 
różniły się od zadań wobec pozostałych pielgrzymów. W przypadku wystąpień publicznych na-
grywano je i opracowywano w formie stenogramów. Do opracowania wersji polskiej zatrudniano 
tłumaczy lub wykorzystywano tłumaczenia bp. Bednorza w trakcie uroczystości. Gości zagranicz-
nych fotografowano (zob. Aneks, fot. 28–29), a także gromadzono ich nieoficjalne wypowiedzi 
pozyskiwane przez tajnych współpracowników. Z uwagą analizowano wypowiedzi zagranicznych 
hierarchów, które niejednokrotnie odnosiły się do wielu szerszych zagadnień, np. relacji Kościoła 
z władzą państwową w Polsce i we własnych krajach. Sposób selekcji tych informacji wskazuje, 
że funkcjonariusze SB wykorzystywali wszelkie treści, które niosły pozytywne dla władz reakcje. 
Do takich należało np. podkreślanie swobody, z jaką katolicy w Polsce mogą wyrażać swoje po-
glądy i publicznie formułować żądania. Według informacji Wydziału IV w czasie spotkania na 
probostwie 25 maja 1980 r. pastor Wollrab z Niemieckiej Republiki Demokratycznej stwierdził, 
że w Polsce wierni oficjalnie manifestują wiarę. Natomiast innych zagranicznych gości obserwacja 
uroczystości piekarskich skłoniła do wyciągnięcia wniosku o „dużej tolerancji władz polskich”311. 

Obecność obcokrajowców na pielgrzymkach stanowych była generalnie dla władz partyjno-
-państwowych sytuacją politycznie niepożądaną. Chociaż liczbowo stanowili oni wśród uczest-
ników zgromadzenia ułamek procenta, traktowano ich jako potencjalne zagrożenie i źródło 
możliwej destabilizacji zgromadzenia. W ocenie SB atmosfera zjazdów stanowych służyła kurii 
katowickiej do wykazania przed zagranicznymi gośćmi „rzekomo głębokiego przywiązania spo-
łeczeństwa polskiego do wiary katolickiej i krajowej hierarchii”. Masowe zgromadzenia religijne 
w „kroczącej drogą marksizmu i leninizmu” Polsce stanowiły zaskoczenie zarówno dla gości 
z Zachodu, jak i dla nielicznych osób przybyłych z krajów bloku wschodniego. Taka sytuacja 
w ocenie SB trudna była do zaakceptowania przez polskie władze, tym bardziej, że na Zachodzie 
coraz jaskrawiej ujawniało się zobojętnienie społeczeństwa na sprawy religii312. 

309 APP, AKiK, VIII 02, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 1 I 1966 do 21 VIII 1988, k. 839; AIPN Ka, WUSW 
Katowice, 030/256, Notatka służbowa plut. Józefa Michalskiego, 19 V 1986, k. 129. 
310 Ibidem, Protokół z posiedzenia Sztabu „Piekary-86”, 27 V 1986, k. 58. W 1949 uczestnikiem pielgrzymki męskiej był 
George Elgin Hamilton, w latach 1947–1950 wicekonsul w Konsulacie Brytyjskim w Katowicach. Znalazł się on w za-
interesowaniu UB, a informacje na jego temat zbierał m.in. agent „Maksymowicz”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/6, 
Materiały dotyczące kurii biskupiej krypt. „Gniazdo” 1949–1953, k. 22.
311 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Informacja dotycząca refleksji kościelnych dostojników na temat uroczystości 
w Piekarach Śl. oraz inicjatywy bp. Herberta Bednorza w sprawie Bożego Ciała, k. 124–125. Jego nazwisko w dokumen-
tacji SB zapisano jako Raab.
312 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, s. 25.
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Większe obawy budził jednak nie aspekt religijny tych uroczystości, a wydźwięk społeczno-
-polityczny. Niepokój dotyczył trudnych do przewidzenia treści wygłaszanych w czasie publicz-
nych wystąpień obcokrajowców, chociaż jak pokazała rzeczywistość, zazwyczaj nie wzbudzały one 
uwag ze strony aparatu partyjno-państwowego313. Zachodni uczestnicy zjazdów mogli w Pieka-
rach zweryfikować budowany przez ekipę Edwarda Gierka, a później Wojciecha Jaruzelskiego 
pozytywny wizerunek ich rządów i naocznie przekonać się o problemach i nastrojach panujących 
w polskim społeczeństwie. Polscy biskupi podejmowali bowiem w Piekarach Śląskich trudne 
problemy Kościoła i wiernych na tle wewnętrznej sytuacji społeczno-politycznej, a wielotysięczne 
tłumy pątników manifestacyjnie wyrażały poparcie dla ich poglądów. Od lat osiemdziesiątych 
kolejnym zagrożeniem była obecność na kalwaryjskim wzgórzu opozycji politycznej i niebezpie-
czeństwo bezpośredniego jej kontaktu z zagranicznymi gośćmi. 

Do grupy systematycznie inwigilowanych obcokrajowców należeli korespondenci zagra-
niczni akredytowani na pielgrzymki. Dzięki nim informacje o religijnych zgromadzeniach 
tysięcy robotników mogły pokonać polityczną barierę „żelaznej kurtyny” bloku wschodniego, 
a także przełamać „milczenie” polskich mediów na ten temat. W opinii aparatu bezpieczeństwa 
rozpowszechniali oni za granicą informacje o religijności polskiego społeczeństwa i o mocnej 
pozycji kard. Wyszyńskiego, a niektórzy „chcieliby nawet widzieć w każdym pątniku bojowni-
ka przeciwko polskiej rzeczywistości”314. Bp Bednorz, świadomy znaczenia środków masowego 
przekazu, przywiązywał dużą wagę do upowszechniania tą drogą tematu pielgrzymek stano-
wych. Również dziennikarze z Zachodu wykazywali duże zainteresowanie fenomenem zjazdów 
robotników. Na przykład na uroczystości milenijne 22 maja 1966 r. przyjazd do Piekar Śląskich 
awizowało jedenaście agencji i redakcji zagranicznych315. Reprezentowali je m.in. fotoreporterzy 
i filmowcy dokumentujący dla zachodnich mediów piekarskie zgromadzenie. W materiałach 
operacyjnych Wydziału IV SB zachowały się informacje, że w 1976 r. dokumentację zdjęciową 
wykonał niemiecki fotograf Ruppert Lesser316, uroczystości w 1978 r. sfilmował reporter amery-

313 Protest wywołało wystąpienie 28 V 1978 bp. Waltera Kampe z Limburga. Kazimierz Kąkol, kierownik UdsW, skie-
rował w tej sprawie do bp. Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza episkopatu, list, w którym napisał: „Wystąpienie jego 
zawierało niedopuszczalne akcenty polityczne, nacechowane było brakiem taktu, do którego powinni poczuwać się goście, 
zwłaszcza goście z RFN. Nie ulega wątpliwości, że polscy biskupi będący gospodarzami publicznych uroczystości ponoszą 
odpowiedzialność za wystąpienia swoich gości i winni w tym kierunku oddziaływać. W przeciwnym razie muszą liczyć 
się z faktem, że władze państwowe odmawiać będą wiz wjazdowych osobnikom nie respektującym wymogów gościnno-
ści.” AAKat., KBB, E 7, List Kazimierza Kąkola do bp. Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza episkopatu, 12 VI 1978, 
b.p. Prawdopodobnie Kazimierzowi Kąkolowi chodziło o fragmenty wypowiedzi podsumowujących pielgrzymkę w kato-
wickiej katedrze Chrystusa Króla, w których bp Kampe odniósł się do kwestii wolnych niedziel: „Mamy też zrozumienie 
wyznawców wiary, mianowicie chodzi o walkę o wolną niedzielę. My znamy tę walkę, ponieważ sami ją prowadziliśmy 
kilka lat temu z naszymi przedsiębiorcami i kapitalistami, którzy też nie chcieli, by maszyny w niedziele były nieczynne. 
Dzisiaj Związki Zawodowe i przedsiębiorcy wiedzą o tym, że robotnik musi mieć dzień wolny i dlatego są w tym wypadku 
tego samego zdania”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Stenogram wystąpienia bp. Kampa z RFN w dniu 28 V 
1978 w katowickiej katedrze, cz. IV, k. 60.
314 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, cz. 2, Tezy do informacji na temat „Przygotowania kleru do masowych 
imprez kościelnych”, k. 297.
315 AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/13, Informacja Nr 73/P/66 dotycząca przygotowań kleru do uroczystości w Pie-
karach Śl., 21 V 1966, b.p.
316 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, Pismo ppłk. Lucjana Pikuły do naczelnika Wydziału II SB w Katowicach, 
cz. V, k. 165–166.
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kańskiej telewizji Tony Halik317, a w 1983 r. przedstawiciel Francuskiej Agencji Fotograficznej 
o nazwisku Łaski318. 

Efekty ich pracy organa bezpieczeństwa kontrolowały, śledząc ukazujące się na Zachodzie 
publikacje dotyczące piekarskich uroczystości oraz prowadząc nasłuch z audycji radiowych319. 
W ocenie SB zachodnie środki masowego przekazu publikowały wrogie i tendencyjne materiały 
o piekarskich pielgrzymkach. Próbę udowodnienia tej tezy przeprowadził Zygmunt Pabiasz 
w swojej pracy seminaryjnej. W jego opinii szczególnie wrogie komentarze z „Wolnej Europy”, 
Radia Londyn, Reutersa, New York Timesa i BBC dotyczyły uroczystości milenijnych, które 
zaskoczyły dziennikarzy rozmachem, chociaż odbywały się w regionie określanym jako „najsil-
niejsza twierdza polskiej partii komunistycznej”320. 

Natomiast Kościół katowicki z zadowoleniem przyjmował zainteresowanie zachodnich 
środków masowego przekazu piekarskimi pielgrzymkami i gromadził informacje na ten temat. 
Wiosną 1971 r. bp Bednorz poinformował księży dziekanów o artykule o pielgrzymce mężczyzn, 
jaki ukazał się w Würzburgu, a rok później pokłosiem obecności w Piekarach ks. redaktora Hol-
zapfela stała się publikacja zwarta zawierająca m.in. wspomnienia z jego pobytu na piekarskiej 
pielgrzymce mężczyzn321. W archiwum archidiecezjalnym zachował się także egzemplarz „Mit 
einander” z września 1973 r., na okładce którego umieszczono zdjęcie z pielgrzymki piekarskiej 
a w środku obszerny artykuł322 (zob. Aneks, dokument 1). Po powrocie z majowej pielgrzymki 
w 1977 r. bp Schick w numerze 25 lokalnej gazetki katolickiej „Konradsblatt, Wochenzeitung 
für das Erzbistum Freiburg” zamieścił artykuł, w którym podzielił się wrażeniami z piekarskiej 
pielgrzymki323. Rok później o stanowym zgromadzeniu mężczyzn z 28 maja 1978 r. zamieścił 
notatkę katolicki tygodnik „Rupertusblatt” z Austrii324. W kurii katowickiej z uwagą słuchano 
także wiadomości na temat piekarskich pielgrzymek przekazywanych przez Sekcję Polską Ra-
dia Watykańskiego. Zaistniały przypadki, że bp Bednorz osobiście je uzupełniał lub prostował. 
W piśmie z 30 maja 1979 r. krytycznie odniósł się do podanej w dzienniku radia watykańskiego 
informacji o 35 tys. pielgrzymów. W nadanym sprostowaniu uwzględniono podaną przez niego 
liczbę 200 tys.325 

317 Halik Tony (1921–1998), podróżnik, dziennikarz, filmowiec, po wojnie korespondent amerykańskiej sieci TV NBC. 
AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Notatka dotycząca pielgrzymki do Piekar Śl. w dniu 28 V [19]78, cz. IV, k. 8; 
Z ramienia kurii Tonym Halikiem opiekował się ks. Woźnica. Ibidem, Wyciąg z notatki TW „Rejent” z dnia 29 V 1978, 
cz. IV, k. 70.
318 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Notatka, b.d., k. 79. 
319 Na przykład w 1970 r. w dokumentacji Wydziału IV znalazła się notatka o wypowiedziach bp. Bednorza w czasie 
pielgrzymki piekarskiej odnotowanych przez Kathpress (Katholische Presse Agentur) nr 169 z 23 VII 1970. AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 07/184, Odpis z przeglądu zagranicznej prasy katolickiej z dnia 17 VIII 70, rozdz. II, k. 58; AIPN, 
MSW II, 0639/66, Serwis nasłuchu Polskiego Radia z dnia 6 VI 1971, WE 27, k. 133.
320 AIPN Ka, KW MO Katowice, 0103/70, Z. Pabiasz, Pątniczy ośrodek w Piekarach Śląskich…, k. 39–44. 
321 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/191, Wyciąg z doniesienia TW „Nowak“ z dnia 16 IV 1971, k. 1; H. Holzapfel, 
Männerwallfahrt in Piekary (1971) [w:] Festliche Tage in Polen, Würzburg 1972, s. 54–70.
322 AAKat., KBB, M 1, „Mit einander”, k. 1.
323 APP, AKiK, VIII 02, Kronika parafii INMP w Piekarach Śl. od 1 I 1966 do 21 VIII 1988, k. 401, 403.
324 Ibidem, k. 441. 
325 AAKat., ARz, 221, Pismo bp. Herberta Bednorza do Radia Watykańskiego, Sekcji Polskiej, 30 V 1979, b.p., ibidem, 
Odpowiedź Radia Watykańskiego, b.p. 
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Zgromadzenie w latach 1970–1989 na piekarskim wzgórzu tak przekrojowego spektrum 
duchownych i świeckich przedstawicieli Kościoła europejskiego i światowego było ewenemen-
tem nie tylko religijnym. Świadomość doniosłości tych spotkań uwidoczniła się w treściach 
podnoszonych w czasie publicznych wystąpień i w kuluarowych rozmowach duchownych i świe-
ckich. Wielu zgromadzonych w Piekarach pątników po raz pierwszy mogło zobaczyć i usłyszeć 
przedstawicieli świata „zza żelaznej kurtyny” i odczuć uniwersalizm religijny ponad podziałami 
politycznymi. Znaczenie międzynarodowego wymiaru piekarskich zjazdów zwięźle wyraził 27 
maja 1973 r. kard. Karol Wojtyła:

Piekary „są oknem na świat i w ogóle Polska wygląda na świat przez Piekary”326. 

6.4. Przedstawiciele opozycji demokratycznej w Piekarach 
Śląskich

Pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych pielgrzymki odbywały się w no-
wych realiach społeczno-politycznych, które w sposób znaczący rzutowały zarówno na przebieg 
i charakter uroczystości, jak i na działania aparatu bezpieczeństwa. Narastający w drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych kryzys gospodarczy rozwiał nadzieje na „przyspieszony rozwój”, jaki po 
objęciu władzy i wprowadzeniu nowej polityki gospodarczej zapowiadał I sekretarz KC PZPR 
– Edward Gierek. „Otwarcie Polski na Zachód”, koncepcja unowocześnienia przemysłu dzięki 
zaciągniętym kredytom, wzrost eksportu towarów – to wszystko przyniosło chwilowe efekty 
postępu i rozwoju, ale w rzeczywistości pogłębiło zapaść ekonomiczną. W tym czasie coraz 
wyrazistsze były głosy niezadowolenia społecznego wobec polityki władz. Na przełomie lat 
1975/1976 zdecydowanie protestowano przeciwko poprawkom do konstytucji i zapisie o PZPR 
jako „przewodniej sile narodu”. Kiedy 24 czerwca 1976 r. premier Piotr Jaroszewicz ogłosił pro-
jekt drastycznych podwyżek cen żywności, społeczeństwo odpowiedziało strajkami w dwudziestu 
czterech województwach, a władze wycofały się ze swoich planów327. Wydarzenia te skutkowały 
bardziej otwartymi działaniami środowisk opozycji demokratycznej w Polsce328. 

Górny Śląsk, największy okręg przemysłowy Polski, odczuł pozytywne zmiany, jakie wyni-
kały z programu „przyspieszenia gospodarczego”, ale to również tutaj jaskrawo widoczne były 
nietrafione inwestycje oraz ciężar spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na robotnikach 
przemysłu ciężkiego spoczywał obowiązek zwiększenia dochodu narodowego. Spodziewane 
efekty miał przynieść czterobrygadowy system pracy w górnictwie, którego konsekwencją była 
rabunkowa gospodarka i nieprzestrzeganie przepisów bhp. Wbrew propagandzie sukcesu oraz 
poparcia dla Edwarda Gierka i jego rządu relacje ze społeczeństwem w województwie katowi-
ckim były oparte na autorytarnej władzy politycznej i rozbudowanym systemie kontroli przez 

326 AIPN Ka, WUSW Katowice, 07/235, Streszczenie wystąpień kard. Karola Wojtyły i bp. Herberta Bednorza podczas 
wspólnego obiadu na plebanii w Piekarach Śl., b.d., cz. IV, k. 99. 
327 Zob. szerzej, P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2006.
328 Jesienią 1976 r. powstał Komitet Obrony Robotników (KOR), a w marcu 1977 r. Ruch Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela (ROPCiO). Zob. szerzej, J. J. Lipski, KOR. Komitet Obrony Robotników. Komitet Samoobrony Społecznej, Warszawa 
2006; G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006.
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aparat bezpieczeństwa. Najbardziej zindustrializowany i zurbanizowany region kraju znajdował 
się w tym czasie pod kontrolą największej co do wielkości wojewódzkiej instancji partyjnej i naj-
większej liczebnie struktury SB, która starała się likwidować w zarodku wszelkie napięcia czy 
próby zamanifestowania społecznego niezadowolenia329.

Nowy etap w historii piekarskich pielgrzymek stanowych rozpoczął rok 1978. Wprawdzie od 
wielu lat bp Bednorz zapraszał do udziału przedstawicieli episkopatu, ale tym razem zaproszenie 
dotyczyło biskupów wraz z przedstawicielami środowisk robotniczych. Płk Piotr Juszczyk, zastępca 
komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach, zwrócił uwagę, że po raz pierwszy na uro-
czystość 28 maja 1978 r. bp Bednorz zaprosił biskupów z Lublina, gdzie powstawało nowe zagłębie 
węglowe. Katowicki komendant poinformował lubelską SB o rzekomych uzgodnieniach pomiędzy 
biskupami na temat przyjazdu do piekarskiego sanktuarium grupy lubelskich górników, którzy 
mieli zaprotestować przeciw uciążliwym warunkom pracy330. Sytuacja ta była dla władz partyjno-
-państwowych szczególnie niewygodna, ponieważ wprowadzany w górnictwie czterobrygadowy 
system pracy spotykał się ze zdecydowanym sprzeciwem zarówno ze strony środowisk górniczych, 
jak i katowickiego Kościoła. Na pielgrzymkę przybyła także zaproszona przez opolskiego bp. An-
toniego Adamiuka grupa robotników z okręgu przemysłowego Gliwice-Bytom-Zabrze, którą 
w sposób szczególny powitał katowicki biskup. Mimo wieloletniej tradycji pielgrzymowania die-
cezji opolskiej do Piekar Śląskich po raz pierwszy przybywali oni oficjalnie jako grupa zawodowa.

Czujność katowickiego aparatu bezpieczeństwa wzbudzał międzydiecezjalny charakter mę-
skiej pielgrzymki stanowej, w czasie której podejmowano najbardziej żywotne problemy praw 
pracowniczych, praw ludzkich i obywatelskich. Przeradzała się ona stopniowo w ogólnokrajową 
pielgrzymkę świata pracy, a na wypływające z nauki społecznej Kościoła postulaty nakładały 
się żądania wysuwane przez polskie społeczeństwo. Dla środowisk opozycyjnych Kościół był 
jedynym niezależnym miejscem, w którym istniała szansa publicznej dyskusji o aktualnych 
problemach. Na Górnym Śląsku taką rolę spełniało także sanktuarium piekarskie ze stanowymi 
pielgrzymkami mężczyzn. Dlatego SB dostrzegała niebezpieczeństwo przyjazdu na uroczystości 
pielgrzymkowe do Piekar Śląskich „elementów antysocjalistycznych” z różnych regionów kraju. 

Odpowiedzialna za całościową kontrolę uroczystości KW MO / WUSW w Katowicach starała 
się angażować do tzw. działań wyciszająco-profilaktycznych wojewódzkie jednostki SB z tych 
regionów, w których działała opozycja polityczna. Do Służby Bezpieczeństwa w wyselekcjonowa-
nych KW MO/WUSW corocznie przed pielgrzymką kierowano tajną korespondencję z prośbą 
o rozpoznanie i przeciwdziałanie planom „działaczy antysocjalistycznych”. Adresatami tych zadań 
były głównie Wydziały IV i Wydziały III w dużych ośrodkach opozycji demokratycznej (m.in. 
Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Szczecin), a także w województwach, z których 
przedstawiciele tradycyjnie byli obecni w sanktuarium piekarskim (Opole, Bielsko-Biała). Jeśli 
potwierdzały się zamiary przyjazdu na pielgrzymkę „osób znanych z wrogich postaw politycz-

329 Zob. J. Jurkiewicz, Jedna dekada – trzy epoki. 1980–1989 [w:] Droga do niepodległości. Solidarność 1980–2005, red. A. Bo-
rowski i T. Mahrburg, Warszawa 2005, s. V–VI; J. Neja, Uwarunkowania działalności opozycji przedsierpniowej na Górnym 
Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Wybrane zagadnienia [w:] Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu 
Zachodnim, red. K. Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak, Szczecin 2008, s. 99–120.
330 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Pismo płk. Piotra Juszczyka do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO 
ds. Służby Bezpieczeństwa w Lublinie, 20 V 1978, cz. III, k. 13. 
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nych”, miejscowe jednostki były zobowiązane do aktywnego przeciwdziałania i uniemożliwienia 
im przyjazdu na teren województwa katowickiego. Na przykład 20 maja 1978 r. płk P. Juszczyk 
skierował pisma do jednostek SB w Krakowie, Opolu, Częstochowie, Wrocławiu, Bielsku Białej 
i Warszawie, prosząc o rozpoznanie i przeciwdziałanie ewentualnym planom przyjazdu przed-
stawicieli opozycji. Zobowiązywał również do przekazywania bieżących informacji ze swojego 
terenu do Wydziału IV KW MO w Katowicach331. Rok później, aby nie dopuścić do przyjazdu 
działaczy opozycyjnych, wysłano szyfrogramy do Wydziałów III KW MO w Warszawie, Krako-
wie, Wrocławiu i Łodzi z prośbą „o uniemożliwienie wyjazdów na nasz teren figurantów znanych 
z działalności antysocjalistycznej oraz informowanie nas o ich zamiarach”332. 

Majowa pielgrzymka mężczyzn zyskiwała status uroczystości międzydiecezjalnej, a nawet 
ogólnopolskiej, dzięki świadomie realizowanemu przez bp. Bednorza programowi duszpasterstwa 
robotników, integracji ludzi pracy i uniwersalizacji problemów społeczno-zawodowych. Te tra-
dycje kontynuował od 1986 r. bp Zimoń. Mimo zaangażowania funkcjonariuszy SB w różnych 
regionach kraju, w dekadzie 1979–1989 swoją obecność w Piekarach zaznaczali m.in. stoczniow-
cy ze Szczecina, stoczniowcy i portowcy z Gdańska, delegacje kolejarzy i ludzi morza z Koszalina 
i Kołobrzegu, górnicy z Wałbrzyskiego, hutnicy z Krakowa i Warszawy. 

Służba Bezpieczeństwa prowadziła także tzw. działania profilaktyczno-zaradcze wobec opo-
zycji demokratycznej, jaka w drugiej połowie lat siedemdziesiątych uaktywniła się na obszarze 
województwa katowickiego. Wprawdzie warunki polityczne panujące w tym regionie nie 
sprzyjały jej rozwojowi, jednak w niektórych sytuacjach udawało się przeprowadzić skuteczne 
działania. 
Śląskim opozycjonistą, który od 1977 r. podejmował z różnym skutkiem wiele inicjatyw 

w obronie praw religijnych i pracowniczych, był Kazimierz Świtoń333. Po skierowaniu do mar-
szałka Sejmu petycji, w której poruszył problem dyskryminacji osób wierzących i przymusu pracy 
w niedzielę, w maju 1977 r. został figurantem sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS), a później 
sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Emisariusz”334. Katowicka SB rozpoczęła 

331 Ibidem, Pismo płk. Piotra Juszczyka do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Kra-
kowie, Opolu, Częstochowie, Wrocławiu, Bielsku Białej, Lublinie, Warszawie, 20 V 1978, cz. III, k. 16.
332 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Plan operacyjnego i fizycznego zabezpieczenia terenu woj. katowickiego 
w związku z uroczystościami kościelnymi w Piekarach Śląskich w dniu 27 V 1979, b.d., k. 16–19.
333 Kazimierz Świtoń (1931–), uczestnik zorganizowanego przez KOR protestu głodowego w kościele pw. św. Marcina 
w Warszawie od 24 do 30 V 1977, organizator Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Ruchu Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela (PKI ROPCiO) w Katowicach, współzałożyciel w lutym 1978 wraz z Romanem Kściuczkiem, Ignacym 
Pinesem, Tadeuszem Kickim i Władysławem Suleckim pierwszego w Polsce niezależnego Komitetu Pracowniczego Wol-
nych Związków Zawodowych (KP WZZ) stanowiącego impuls dla opozycji z Wybrzeża do utworzenia w kwietniu 1978 
Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych (KZ WZZ) Wybrzeża, organizator udaremnionej przez SB 
akcji kolportażu ulotek i nielegalnej prasy przed kościołem św. św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach w niedzielę 15 X 
1978: dzień wcześniej pobity przed tym kościołem, aresztowany i skazany nieprawomocnym wyrokiem na rok więzienia 
i 12 tys. zł grzywny. AIPN Ka, WUSW Katowice, 048/916, SOR krypt. „Emisariusz”; Świtoń Kazimierz [w:] Droga do 
niepodległości…, s. 591; Z. Zwoźniak, Kazimierz Świtoń [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, red. J. Skórzyń-
ski i inni, t. 1, Warszawa 2000, s. 346–347; szerzej zob. J. Neja, Zanim nadszedł sierpień, „Biuletyn IPN” 2004, nr 6–7, 
s. 104–116; idem, Śląski casus WZZ, „Biuletyn IPN” 2008, nr 4, s. 8–20; Wolne Związki Zawodowe z perspektywy trzydziestu 
lat. Materiały pokonferencyjne, Katowice 21 lutego 2008, red. J. Neja, Katowice 2008.
334 Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Emisariusz” naczelnik Wydziału IV SB KW MO w Ka-
towicach zatwierdził 20 V 1977. W czerwcu została przekazana do dalszej realizacji Wydziałowi III SB i przekształcona 
w sprawę operacyjnego rozpracowania. AIPN Ka, WUSW Katowice, 048/916, t. 1, cz. 2, k. 425, 433.
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wobec jego osoby różnorodne w formie działania, z których część dotyczyła relacji z lokalnym 
Kościołem. Kazimierz Świtoń zabiegał bowiem o pozyskanie przychylności duchowieństwa, 
a szczególnie bp. Bednorza i umożliwienie mu rozpowszechniania działalności opozycyjnej na 
gruncie kościelnym. Poprzez umiejscowionych w kurii „wpływowych” tajnych współpracowni-
ków, m.in. „Wiedeńczyka”, „Zajączkowskiego” i „Rejenta”, katowicka SB pozyskiwała w tym 
czasie informacje o jego kontaktach z bp. Bednorzem i starała się wytworzyć w środowisku koś-
cielnym, a szczególnie kurialnym nieprzychylną atmosferę wokół katowickiego opozycjonisty335. 
Do takich ważkich doniesień związanych z pielgrzymkami należała informacja przekazana przez 
TW „Rejenta” w maju 1978 r. Tajny współpracownik ujawnił, że Świtoń został przyjęty przez 
bp. Bednorza w jego rezydencji i prosił o zgodę na wystąpienie w czasie męskiej pielgrzymki 28 
maja 1978 r. Według jego relacji biskup nie wyraził na to zgody, wskazując na religijny charakter 
piekarskich uroczystości, co miał wyrazić w następujących słowach: 

My do spraw politycznych się nie mieszamy i dlatego też nie zezwalam na tego rodzaju wy-
stąpienie. 

Wątek ten miał również podjąć w czasie narady z księżmi kurialistami, a dwóm z nich – 
Pawłowi Buchcie i Rudolfowi Bromowi – zalecić eliminowanie wszelkich politycznych zdarzeń 
w czasie pielgrzymki336. Piekarska kalwaria, na której gromadziły się tysiące robotników i która 
na mapie Górnego Śląska w czasie męskich pielgrzymek stawała się wzgórzem „wolnej myśli 
społeczno-religijnej”, była nośnym miejscem dla rozpowszechniania związkowych i pracow-
niczych postulatów Kazimierza Świtonia, współzałożyciela pierwszych niezależnych Wolnych 
Związków Zawodowych. Należy jednak zauważyć, że bp Bednorz, a od pielgrzymki męskiej 
w 1986 r. bp Zimoń, podnosząc co roku w Piekarach problemy świata pracy i solidaryzując się 
z żądaniami robotników, równocześnie odcinali się od nadawania jawnie politycznego wymiaru 
pielgrzymce piekarskiej. Niezmiennie podkreślali, że zgromadzenia piekarskie nie mają wymiaru 
politycznego, chociaż poruszane są ważkie zagadnienia społeczne. Zwrócił na to uwagę bp Bed-
norz m.in. w liście pasterskim odczytanym w kościołach 14 sierpnia 1977 r., podkreślając, że 
obok problemów religijnych zostanie uwzględniony „społeczny wydźwięk tego, w co wierzymy”, 
ale nie będzie to problematyka polityczna. 

Kazimierz Świtoń stał się autorem bezprecedensowego wydarzenia w historii piekarskich 
pielgrzymek. Na znak protestu wobec braku zgody władz na przyjazd Jana Pawła II do Piekar 
Śląskich, 17 maja 1979 r. o godz. 8.00 rozpoczął głodówkę w bazylice piekarskiej. Wiadomość 
o proteście oraz tekst oświadczenia „Do ludu Śląska i Zagłębia” poprzez Jana, syna Świtonia, 
dotarły do warszawskich opozycjonistów KOR-u i ROPCiO, a później do zachodnich dziennika-
rzy337. 21 maja do Świtonia dołączył student KUL-u – Zdzisław Bradel, opozycjonista związany 
z lubelskim pismem młodych katolików „Spotkania”. Funkcjonariusze katowickiego aparatu 
bezpieczeństwa pozyskali informacje, że protestujący planowali pozostać w bazylice do 27 maja, 

335 Ibidem, Plan przeciwdziałania ewentualnym próbom podjęcia tzw. głodówki w obiekcie sakralnym przez Kazimierza 
Świtonia figuranta sprawy krypt. „Emisariusz”, 5 II 1978, cz. III, k. 1.
336 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Wyciąg z notatki TW „Rejent” z dnia 24 V [19]78, cz. IV, k. 67.
337 AIPN Ka, WUSW Katowice, 048/916, t. 1, cz. 2, Meldunek operacyjny z 21 V 1979, k. 51–52; A. Namysło, „…Jakby 
nam ktoś wymierzył silny policzek…”, „Biuletyn IPN” 2002, nr 7, s. 51.
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czyli do dnia dorocznej pielgrzymki mężczyzn. Z kilku powodów nie była to dla władz dobra 
wiadomość. Trudno było przewidzieć dalszy rozwój wypadków w związku z głodówką; reakcję 
innych przedstawicieli opozycji demokratycznej w Polsce, stanowisko Kościoła i zagranicy, a także 
zachowanie w dniu pielgrzymki w Piekarach wielotysięcznego zgromadzenia pielgrzymów nie-
zadowolonych z odmownej decyzji władz w sprawie wizyty papieża w sanktuarium piekarskim. 

Głodówka Świtonia zaskoczyła katowicki aparat bezpieczeństwa. Wprawdzie w czerwcu 
1977 r. SB wiedziała o jego przygotowaniach do zorganizowania głodówki w jednym z katowi-
ckich kościołów i w sposób tajny kontrolowała te obiekty, ale w maju 1979 r. prawdopodobnie nie 
była zorientowana w jego planach. Kiedy okazało się, że opozycjonista znajduje się już w bazylice, 
podjęto działania mające na celu szybkie zlikwidowanie protestu, a tym samym skuteczne rozwią-
zanie potencjalnego zagrożenia. Realizacja tego przedsięwzięcia okazała się jednak niemożliwa. 
„Podejmowane wielowariantowe rozwiązania polityczno-operacyjne wyprowadzenia K. Świtonia 
z kościoła nie przyniosły jak dotąd pożądanego efektu” – odnotował naczelnik Wydziału III 
kpt. Zdzisław Ostrowicz338. W okresie głodówki bazylika stała się miejscem spektakularnych 
akcji przeprowadzonych przez SB, których powodzeniu „przeszkadzali” duchowni i świeccy pie-
karskiej parafii. W kronice parafialnej prob. Student odnotował m.in. cztery próby wtargnięcia 
do świątyni (drzwiami głównymi i przez wieże). W czasie jednej z wieczornych mszy św. piekarski 
organista zauważył pięciu cywilów ukrytych we wnęce nad zakrystią, co zmusiło ich do opusz-
czenia kryjówki. Te wydarzenia spowodowały, że dla bezpieczeństwa bazyliki i przebywających 
tam osób strona kościelna wzmocniła warty w wieżach i na chórach339. 

W tej sytuacji Służba Bezpieczeństwa we współpracy z MO stosowała doraźne metody: pro-
wadziła stałą obserwację głodujących i osób nawiązujących z nimi kontakt, rozpowszechniała 
o Świtoniu nieprawdziwe i kompromitujące informacje, zabiegała o neutralizowanie nastrojów 
i komentarzy społecznych przychylnych głodówce, próbowała wykorzystać stronę kościelną do 
przerwania protestu340. Niepokój w szeregach SB potęgował zbliżający się termin pielgrzymki 
mężczyzn i młodzieńców, dlatego 26 i 27 maja zaplanowano bezpośredni nadzór nad głodującymi 
w bazylice341. Te ostatnie plany okazały się zbędne, gdyż Świtoń i Bradel zakończyli głodówkę 
w dniu pielgrzymki i spokojnie opuścili bazylikę. 

W tym czasie także starano się nie dopuścić do poszerzenia grupy głodujących zatrzymując 
osoby, które mogły dołączyć do protestu. 21 maja 1979 r. w areszcie w KM MO w Sosnowcu 
zatrzymano na 48 godzin syna Świtonia – Jana. Pełnił on rolę pośrednika pomiędzy głodują-
cym ojcem a światem zewnętrznym, przekazywał informacje działaczom opozycyjnym z KOR 
i ROPCiO. 23 maja na 48 godzin zatrzymano Jerzego Geresza, współpracownika KOR i znajo-
mego Świtonia, który przyjechał na Śląsk i według informacji SB zamierzał udać się do Piekar342. 

338 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Plan zabezpieczenia operacyjno-fizycznego figuranta sprawy krypt. „Emisariusz” 
oraz towarzyszących mu osób na terenie obiektu sakralnego w Piekarach Śląskich, b.d., cz. III, k. 9–11.
339 APP, AKiK, VIII 02, Głodówka w bazylice, k. 463–465.
340 Szerzej o reakcji bp. Herberta Bednorza zob. rozdz. V.
341 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Plan zabezpieczenia operacyjno-fizycznego figuranta sprawy krypt. „Emisariusz” 
oraz towarzyszących mu osób na terenie obiektu sakralnego w Piekarach Śląskich, b.d., cz. III, k. 11.
342 AIPN Ka, WUSW Katowice, 048/916, t. 1, Meldunek operacyjny z 24 V 1979, k. 56; ibidem, Meldunek operacyjny 
z 10 IX 1980, k. 64; ibidem, Szyfrogram do Departamentu III MSW z 14 I 1979, k. 89; A. W. Kaczorowski, Jerzy Geresz 
[w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, t. 3…, s. 92.
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Wydział III przygotował plan uniemożliwienia udziału w pielgrzymce rodzinie Kazimierza 
Świtonia a także innym działaczom opozycji z terenu województwa: współpracownikowi KOR 
Jerzemu Grzebieluchowi, współzałożycielom Wolnych Związków Zawodowych: Bolesławowi 
Cyganowi i Romanowi Kściuczkowi oraz bytomskim opozycjonistom: Piotrowi Woźniakowi 
i Alfredowi Tarnawskiemu. Znajdowali się oni pod stałą obserwacją tajnych współpracowników 
i funkcjonariuszy operacyjnych SB. Aby odwieść ich od ewentualnego zamiaru udania się do 
Piekar Śląskich, zaplanowano zastosowanie różnych metod – do zatrzymania włącznie. Za reali-
zację przedsięwzięcia odpowiedzialny był por. Marek Musiał, zastępca naczelnika Wydziału III343. 

Protest głodowy Świtonia i Bradela stwarzał niebezpieczeństwo przyjazdu do piekarskiego 
sanktuarium przedstawicieli opozycji z różnych regionów kraju. Aby nie dopuścić do tego, funk-
cjonariusze KW MO w Katowicach w kluczowych punktach komunikacyjnych Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego prowadzili rozpoznanie, a w niektórych przypadkach uwzględniali tak-
że zatrzymanie zmierzających do Piekar Śląskich opozycjonistów. Od wczesnych godzin rannych 
do zakończenia uroczystości w największych miastach województwa katowickiego obserwowano 
dworce PKP, PKS i WPK. W czasie pielgrzymek mężczyzn w 1979 r. i 1980 r. takie działania 
zaplanowano w trzynastu miastach regionu344. Jako cel prowadzonej penetracji wskazywano 
„ujawnianie i niedopuszczenie do wrogich ekscesów”, ale także identyfikację i wczesną inwigilację 
osób „wrogo ustosunkowanych do władz”. 

Od męskiej pielgrzymki w 1979 r. w dokumentacji odnotowano także kontrolę w pocią-
gach, którymi działacze opozycji mogli przyjechać na Śląsk lub do Zagłębia. Do realizacji tego 
zadania w maju 1979 r. zaplanowano wykorzystać sześćdziesięciu pracowników operacyjnych, 
a w 1980 r. osiemnastu pracowników Wydziału III w strojach cywilnych oraz sześciu funkcjona-
riuszy mundurowych MO345. W dniu pielgrzymki 25 maja 1980 r. na trasie Kraków – Katowice 
porannej kontroli podlegało dziewięć pociągów346. Funkcjonariusze operacyjni mieli za zadanie 
zidentyfikować wśród podróżnych „podejrzane osoby”, a następnie wskazać je na stacji mundu-
rowym funkcjonariuszom MO. Do czynności milicji należało wylegitymowanie ich i ewentualne 
zatrzymanie. W zachowanych archiwaliach katowickiej SB nie natrafiono jednak na informacje 
o efektach przeprowadzonych kontroli.

W dokumentacji pielgrzymkowej wytwarzanej przez SB od 1978 r. systematycznie pojawiały 
się zapisy o niebezpieczeństwie wykorzystywania pielgrzymki piekarskiej „przez elementy an-
tysocjalistyczne do zademonstrowania swojej obecności”. Najbardziej rozpowszechniona forma 
opozycyjnego działania polegała na rozrzucaniu ulotek i rozdawaniu literatury bezdebitowej. 
Ujęcie sprawców takich zajść przez obecnych na terenie kalwarii funkcjonariuszy było praktycznie 

343 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Plan operacyjnego i fizycznego zabezpieczenia terenu woj. katowickiego 
w związku z uroczystościami kościelnymi w Piekarach Śl. w dniu 27 V 1979, b.d., cz. III, k. 17–18. 
344 Zastosowano je w Piekarach Śl., Katowicach, Bytomiu, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Zabrzu, Sosnowcu, Będzinie, 
Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Chorzowie, Tychach i Chrzanowie. Ibidem, Plan operacyjnego i fizycznego zabezpieczenia 
terenu woj. katowickiego w związku z uroczystościami kościelnymi w Piekarach Śląskich w dniu 27 V 1979, b.d., cz. III, 
k. 19; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Aneks do planu zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. 
w dniu 25 V1980, k. 39–40.
345 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Plan operacyjnego i fizycznego zabezpieczenia terenu woj. katowickiego 
w związku z uroczystościami kościelnymi w Piekarach Śląskich w dniu 27 V 1979 r., cz. III, k. 19. 
346 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Aneks do planu zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. 
w dn. 25 V 1980, k. 39–40. 
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niemożliwe, nawet jeśli posiadali oni wcześniejsze sygnały o takich zamiarach. Potwierdza to wy-
darzenie, jakie miało miejsce w ostatnim dniu głodówki Świtonia i Bradela w czasie pielgrzymki 
mężczyzn 27 maja 1979 r. W ramowym planie zabezpieczenia majowej uroczystości płk Jerzy 
Boboń, zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB, zasygnalizował zamiar kolportażu 
ulotek przez grupy antysocjalistyczne z Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Łodzi347. W takiej 
sytuacji, poza kontrolą operacyjną prowadzoną przez Wydział IV i MO, mjr Zygmunt Polczyk, 
zastępca naczelnika Wydziału II, opracował plan penetracji Piekar Śląskich w godzinach poran-
nych przez grupę 133 pracowników SB. Zespół ten tworzyli głównie funkcjonariusze Wydziału 
Paszportów KW MO w Katowicach oraz pracownicy i słuchacze Ośrodka Nauczania Języków 
Obcych MSW w Sosnowcu-Klimontowie. Mieli oni również przeciwdziałać próbom kolportażu 
literatury bezdebitowej i ulotek348. Mimo tak ścisłej kontroli na terenie sanktuarium doszło 
przed głównym nabożeństwem do incydentu – nieznany sprawca rozrzucił sto egzemplarzy 
„Robotnika”349. W szyfrogramie, jaki dotarł w godzinach popołudniowych do Departamentu 
III MSW, zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB płk Henryk Sikora wyjaśniał zaistniałą 
sytuację następująco: 

Na skutek faktu, że rzutu dokonano wśród gęsto zgromadzonego tłumu, odzyskano jedynie 
3 egzemplarze rozkolportowanego pisma350.

To niepowodzenie w roku następnym zmobilizowało policję polityczną do realizacji przed 
piekarskimi uroczystościami szeregu tzw. działań wyprzedzających. Skuteczna taktyka pole-
gała na wcześniejszym prowadzeniu przeciwdziałania w środowiskach, które mogły planować 
w Piekarach Śląskich akcje ulotkowe lub je wspomagać. Na dzień przed pielgrzymką Zdzisław 
Grudzień został poinformowany przez płk. Zygmunta Baranowskiego, zastępcę komendanta wo-
jewódzkiego ds. SB, o odniesionym sukcesie. Przeprowadzona 23 maja 1980 r. kontrola kanałów 
przerzutowych przyniosła oczekiwane efekty – skonfiskowano 625 egzemplarzy „wydawnictw 
antysocjalistycznych”, które zdaniem SB były przeznaczone dla robotników Śląska351. Pomimo 
spektakularnego sukcesu do sprawdzenia terenu sanktuarium w dniu uroczystości zaangażowano 
68 funkcjonariuszy. Wydarzenia z 1980 r. nie powstrzymały działaczy opozycji przed kolportażem 
ulotek i literatury podziemnej w późniejszych latach352.

Policja polityczna zabiegała również o wyeliminowanie lub przynajmniej zmniejszenie po-
tencjalnych możliwości „politycznych manifestacji” w czasie piekarskich zjazdów mężczyzn. 
Ponieważ były to wydarzenia trudne do przewidzenia i uchwycenia wśród tysięcy pielgrzymów 

347 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/208, Ramowy plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich 
w dniu 27 V 1979, 24 V 1979, cz. III, k. 6.
348 Ibidem, Plan zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich w dniu 27 V 79, 24 V 1979, cz. III, k. 12. 
349 Dwutygodnik KOR wydawany w latach 1977–1981.
350 AIPN Ka, WUSW Katowice, 048/916, t. 6, Szyfrogram do dyrektora Departamentu III MSW gen. bryg. Adama 
Krzysztoporskiego, 27 V 1979, k. 157.
351 W dokumencie podano, że skonfiskowano 610 egz. „Robotnika” nr 46, 4 egz. „Biuletynu Informacyjnego”, 1 egz. 
„Polskiego Państwa Podziemnego 1939–1945” i 10 egz. publikacji „Robotnicy i sekretarze”. AIPN Ka, WUSW Katowice, 
030/209, Informacja dotycząca przygotowań do pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1980, 
24 V 1980, cz. III, k. 48.
352 Zob. AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 44, Informacja nr -1-3/86 dot. stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Piekar Śl. dnia 26 V 1986, k. 106.
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zgromadzonych na niewielkiej kalwarii, planowano wcześniejsze im przeciwdziałanie. Mjr Birn-
bach skierował w maju 1980 r. prośbę do naczelników Wydziałów IV KW MO w Szczecinie, 
Częstochowie, Opolu i Krakowie. Mieli oni podjąć „stosowne czynności” zmierzające do ograni-
czenia ilościowego składu grupy wiernych udających się do Piekar Śląskich względnie w ogóle 
zneutralizować taki zamiar353. 

Katowicka Służba Bezpieczeństwa, pomna porażki z 1979 r., w maju następnego roku 
szczególnie ścisłej obserwacji poddała sprawców protestu głodowego – Kazimierza Świtonia 
oraz Zdzisława Bradela. Kontrolę Bradela kpt. Kazimierz Goraj, zastępca naczelnika Wydziału 
IV KW MO w Katowicach, zlecił Wydziałowi III w miejscu jego zamieszkania – w Lublinie, 
i Wydziałowi III w Gdańsku, w razie jego ewentualnego pobytu u rodziców w Gdańsku-
-Chełmie. W odniesieniu do niego katowicka SB zalecała niedopuszczenie do przyjazdu na 
Śląsk oraz informowanie o wszelkich podjętych przez niego próbach nawiązania kontaktu ze 
Świtoniem i osobami mieszkającymi na Śląsku354. Poza obserwacją Świtonia przed pielgrzymką, 
w czasie uroczystości do dyspozycji Wydziału III zostało oddelegowanych 37 funkcjonariuszy 
z Wydziałów: II, III, III A, „C” i Paszportów. Ich zadanie polegało na kontroli figuranta o ps. 
„Emisariusz”, czyli Świtonia i przeciwdziałanie ewentualnym akcjom politycznym ze strony 
„elementów antysocjalistycznych”355. Także w latach następnych w okresie majowej pielgrzym-
ki mężczyzn KW MO/WUSW prowadziły ścisłą kontrolę Świtonia, wówczas działacza NSZZ 
„Solidarność”, i jego rodziny356.

Jest bardzo prawdopodobne, że uczestnicy, jak i organizatorzy uroczystości piekarskich nie 
zdawali sobie sprawy ze skali „profilaktyczno-wyciszających” działań SB prowadzonych w róż-
nych regionach kraju. Równocześnie strona kościelna otwarcie i z życzliwością przyjmowała 
w Piekarach pielgrzymów z innych diecezji Polski. 25 maja 1980 r. formę powitania pełniła 
również jedna z plansz na kalwarii, na której widniał następujący tekst: 

Kościół śląski wita u stóp Maryi Piekarskiej swoich braci: robotników Stoczni Szczecińskiej, 
Nowej Huty, Zagłębia Dąbrowskiego, Śląska Opolskiego357. 

Bp Bednorz występował na tej pielgrzymce robotników nie tylko jako biskup diecezji kato-
wickiej, ale także jako przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ludzi Pracy, której zadaniem 

353 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Pismo mjr. Jerzego Birnbacha do naczelnika Wydziału IV KW MO w Szczeci-
nie, 15 V 1980, cz. III, k. 17; ibidem, Pismo mjr. Jerzego Birnbacha do naczelnika Wydziału IV KW MO w Częstochowie, 
15 V 1980, cz. III, k. 18; ibidem, Pismo mjr. Jerzego Birnbacha do naczelnika Wydziału IV KW MO w Opolu, 15 V 1980, 
cz. III, k. 19; ibidem, Pismo mjr. Jerzego Birnbacha do naczelnika Wydziału IV KW MO w Krakowie, 15 V 1980, cz. III, 
k. 20. Podjęcie takich działań potwierdza meldunek operacyjny ze Szczecina. AIPN Sz, WUSW Szczecin, 0012/272, t. 1, 
Meldunek operacyjny, 21 V 1980, k. 65.
354 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Depesza szyfrowa kpt. Kazimierza Goraja, zastępcy naczelnika Wydziału IV 
KW MO w Katowicach, do naczelnika Wydziału III KW MO w Gdańsku, 19 V 1980, k. 30–31; ibidem, Depesza szyfrowa 
kpt. Kazimierza Goraja, zastępcy naczelnika Wydziału IV KW MO w Katowicach, do naczelnika Wydziału III KW MO 
w Lublinie, 19 V 1980, k. 32–33.
355 Ibidem, Rozmieszczenie sił i środków w czasie zabezpieczenia pielgrzymki piekarskiej w dniu 25 V 1980, b.d., k. 12.
356 Kazimierz Świtoń był jedną z czołowych postaci NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku, dlatego w kolejnych latach 
również z tego względu niezmiennie znajdował się pod czujną kontrolą SB. Zob. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, 
Plan zabezpieczenia figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Emisariusz” /nr rej. 35922/ – Kazimierza Świtonia 
na okres tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śl., 23 V 1983, cz. III, k. 32–33.
357 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Oprawa plastyczna pielgrzymki mężczyzn „Piekary 1980”, b.d., k. 50.
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była koordynacja pracy duszpasterskiej wśród osób zatrudnionych w różnych sektorach życia 
społecznego i gospodarki narodowej358. Katowicki hierarcha systematycznie monitował władze 
o problemach ludzi pracy. W latach 1977–1980 skierował osiem listów i memoriałów w spra-
wach robotniczych do różnych szczebli władz państwowych i partyjnych359. Idea ogólnokrajowej 
integracji świata pracy została upowszechniona wśród uczestników pielgrzymki również na 
planszy z napisem: „Łączy nas więź wiary, pracy, miłości Kościoła i ojczyzny”.

Na piekarskim wzgórzu pątnicy wraz z przedstawicielami Kościoła łączyli się m.in. w wołaniu 
o wolne od stałej i obowiązkowej pracy niedziele. Poprzez hasło na jednej z plansz przypominali 
władzy, że ich żądanie wypływa z konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i wyznania, 
z tysiącletniej tradycji w naszej kulturze narodowej, a także z potrzeby zdrowia ludzi pracy, 
z potrzeby umocnienia trwałości i szczęścia rodzin. Wszyscy byli przeciwnikami nieludzkiego 
czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie, opowiadali się za uczciwą i godziwie wynagra-
dzaną pracą w tygodniu i niedzielnym wypoczynkiem „dla Boga, rodziny i siebie”. 

Również w czasie pielgrzymki kobiet17 sierpnia 1980 r., w obliczu ogólnopolskiej fali straj-
ków, bp Bednorz przypomniał o prawie do niedzielnego wypoczynku. Według zapisów SB 
wypowiedział następujące słowa: 

My nikogo nie namawiamy do strajków, ale mamy obowiązek mówić o naszych sprawach, 
które są niezbywalne i których nikt nie może nam odbierać. A do takich praw należy prawo 
do wolnej niedzieli /oklaski/360. 

Piekarskie wołanie o wolne niedziele w górnictwie, wpisujące się w działania Kościoła ka-
towickiego i strajkujących, zostało zwieńczone sukcesem w 1980 r. 13 września t. r. w czasie 
spotkania Zdzisława Grudnia z bp. Bednorzem przewodniczący PWRN zadeklarował decyzję 
władz o rezygnacji z przymusu pracy górników w niedzielę. Dzień później katowicki biskup 
poinformował o tym nie tylko władze kościelne na czele z papieżem, ale także pątników zgro-
madzonych w sanktuarium Matki Boskiej Uśmiechniętej w Pszowie361. Zawiadomił także abp. 
Franjo Kucharića, który dwa lata wcześniej, 28 maja 1978 r. skierował do zgromadzonych słowa 
o „niedzieli Bożej i waszej” podchwycone i powtarzane od tej pory wielokrotnie w nieco zmie-
nionej formie, jako „niedziela jest Boża i nasza”362. 

Dla działaczy zarejestrowanego w listopadzie 1980 r. NSZZ „Solidarność” majowe pielgrzym-
ki piekarskie były okazją do włączenia w ich tradycję idei i treści, które zostały wyartykułowane 
na fali strajków z lata 1980 r. NSZZ „Solidarność” jako związek zawodowy, ale również jako ruch 
społeczny odwoływał się do tradycji religijnych, dlatego dla jego działaczy obecność w Piekarach 
była niezwykle ważna. Od maja 1981 r. Piekary Śląskie stały się miejscem manifestacyjnej obec-

358 W składzie Komisji znaleźli się także dwaj inni kapłani diecezji katowickiej: ks. Benedykt Woźnica i ks. Eugeniusz 
Szczotok. AIPN Ka, WUSW Katowice, 0040/1300, Notatka dotycząca odbytego spotkania z TW „Wiedeńczyk”, 19 V 
1980, k. 8.
359 B. Woźnica, Ks. bp Herbert Bednorz w obronie społecznych interesów świata pracy, SSHT 1989, t. 22, s. 39–40. 
360 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/209, Stenogram wystąpienia bp. Herberta Bednorza w Piekarach Śl. w dniu 17 
VIII 1980, k. 142.
361 A. Grajewski, Kościół na Górnym Śląsku wobec powstania NSZZ „Solidarność”, SSHT 1994–1995, t. 27/28, s. 148.
362 Ibidem, s. 148; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Stenogram wystąpienia abp. Franjo Kucharića /Jugosławia/ 
w dniu 28 V 1978 w Piekarach Śląskich, cz. IV, k. 51–52; AAKat., ARz, 222, Pismo bp. Herberta Bednorza do abp. 
Franjo Kucharića, 25 IX 1980, k. 71.
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ności w sposób legalny, a po wprowadzeniu stanu wojennego w sposób nielegalny, przedstawicieli 
świata pracy, członków zdelegalizowanych związków zawodowych. W tym czasie inicjatywę 
zapraszania do udziału w pielgrzymce środowisk solidarnościowych przejmowali śląscy działacze 
związkowi, zwłaszcza z piekarskich zakładów pracy. Z ich inicjatywy pielgrzymkę wyznaczoną 
na 30 maja poprzedziło I Śląskie Sympozjum Naukowe NSZZ „Solidarność”. Lech Wałęsa jako 
przewodniczący Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” przesłał 27 maja 
1981 r. list do uczestników związkowych uroczystości i pielgrzymki stanowej363. 

Za symboliczny gest przychylności ze strony katowickiego Kościoła można uznać zaproszenie 
na majową pielgrzymkę Tadeusza Mazowieckiego, redaktora naczelnego „Tygodnika Solidar-
ność” oraz delegata Zarządu Regionu Śląska i Zagłębia NSZZ „Solidarność”364. Został nim 
Tadeusz Jedynak, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, członek władz krajowych „Solidarno-
ści” – Krajowej Komisji Porozumiewawczej, sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich w 1980 r., 
a także członek Międzyzakładowej Komisji Robotniczej – Komitetu Założycielskiego NSZZ 
„Solidarność” w Jastrzębiu Zdroju. W imieniu związkowców przekazał dar – puchar z węgla365. 
O licznej obecności na piekarskiej kalwarii członków NSZZ „Solidarność” świadczyły delegacje 
z transparentami i sztandarami. Na atmosferę skupienia i spokojny przebieg uroczystości zna-
cząco wpłynęły dwa wydarzenia: zamach 13 maja 1981 r. na Jana Pawła II oraz śmierć prymasa 
Tysiąclecia – Stefana Wyszyńskiego. W godzinach popołudniowych w dniu pielgrzymki piekar-
skiej miały się odbyć w Warszawie ceremonie pogrzebowe, na które bezpośrednio z Piekar udali 
się biskupi, oficjalne delegacje i wielu wiernych.

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. na terenie PRL stanu wojennego postawiło w trudnej sytu-
acji organizatorów kolejnych pielgrzymek piekarskich. Wprawdzie kościoły i związki wyznaniowe 
zachowały prawo do prowadzenia działalności, a więc także do organizowania zgromadzeń, ale 
odbywały się one przy znaczących obostrzeniach prawnych wynikających z „Dekretu o stanie 
wojennym”. Obawę o przebieg zaplanowanej na 30 maja 1982 r. pierwszej w stanie wojennym 
pielgrzymki mężczyzn odnotował w kronikarskim zapisie piekarski prob. Władysław Student: 

Jak wypadnie pielgrzymka mężczyzn i młodzieży w stanie wojennym? Czy odbędzie się w spo-
koju, bez prowokacji i bez „słynnych” wystąpień ZOMO-wców366. 

Ponieważ w zjeździe miał po raz pierwszy uczestniczyć nowy prymas Polski – Józef Glemp, 
bp Bednorz wyjaśnił w liście skierowanym do zaproszonego gościa istotę wzajemnych relacji 
pomiędzy robotnikami a Kościołem katowickim w czasie piekarskich pielgrzymek: 

363 List Lecha Wałęsy do uczestników I Śląskiego Sympozjum Naukowego NSZZ „Solidarność” i 34. pielgrzymki mężczyzn 
i młodzieńców w Piekarach Śląskich, „Wiadomości” 1981, nr 4, Miejski Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny NSZZ 
„Solidarność” Piekary Śląskie. 
364 AAKat., ARz, 222, Zaproszenie bp. Herberta Bednorza do Tadeusza Mazowieckiego, 11 V 1981, k. 82; ibidem, Zapro-
szenie bp. Bednorza do Zarządu Regionu Śląska i Zagłębia NSZZ „Solidarność”, 13 V 1981, k. 87.
365 S. Skotnica, Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu Zdroju w latach 1980–1981, 
SSHT 1992–93, t. 25/26, s. 140; zob. także M. Kłakus, Kościół i robotnicy. Kościół katolicki na Górnym Śląsku wobec pierwszej 
Solidarności w Jastrzębiu Zdroju, Katowice 2011.
366 APP, AKiK, VIII 02, 30 maja’82. Pielgrzymka na nowym podium, k. 579. 
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Pielgrzymka piekarska jest dla robotników okazją do manifestowania swego ścisłego związku 
z Kościołem, a także jest miejscem, gdzie Kościół opowiadał się zawsze po stronie robotników, 
broniąc ich praw osobistych i społecznych367. 

Kościół katowicki był świadkiem dramatycznych strajków i późniejszych brutalnych pacyfi-
kacji śląskich kopalń, w których dziewięciu górników z kopalni „Wujek” poniosło śmierć, a wielu 
innych zostało internowanych i aresztowanych. Nie pozostał obojętny na te wydarzenia: przed-
stawiciele Kościoła uczestniczyli w negocjacjach pomiędzy władzami a strajkującymi, zabiegali 
o uwolnienie internowanych i aresztowanych, biskupi odwiedzali ich w miejscach odosobnienia, 
rozwinęli działalność charytatywną w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i In-
ternowanym, apelowali o zniesienie stanu wojennego368.

Te doświadczenia wywarły istotny wpływ na przygotowania do piekarskiego zgromadzenia. 
Świadomi trudnej sytuacji organizatorzy kolejnych pielgrzymek szczególną wagę przywiązywali 
do bezpieczeństwa tysięcy pątników i niedopuszczenia do jakichkolwiek incydentów, które 
sprowokowałyby ingerencję organów porządkowych. Bp Bednorz, a później bp Zimoń w tro-
sce o uczestników pielgrzymek stanowych prowadzili korespondencję i przedpielgrzymkowe 
rozmowy z władzami województwa: komendantem wojewódzkim MO, wojewodą katowickim, 
a także władzami Piekar Śląskich369. Natomiast przedstawiciele władz we współpracy z Koś-
ciołem dostrzegali szansę na opanowanie lub ograniczenie „niepożądanych” zachowań w czasie 
uroczystości i w czasie roboczych spotkań starali się obligować kościelnych organizatorów do 
wyeliminowania antypaństwowych i politycznych manifestacji370. 

26 maja 1982 r. bp Bednorz skierował do proboszczów szczegółowe wskazówki dotyczące 
zachowania dyscypliny w grupach pielgrzymkowych371. Zwrócił się także do płk. Jerzego Gruby, 
komendanta wojewódzkiego MO o „jak najbardziej powściągliwe” działanie funkcjonariuszy, 
wskazując przy tym, że w razie konieczności znacznie korzystniejszym „dla dobra spokoju spo-
łecznego” byłoby zwrócenie się o ingerencję do strony kościelnej372. Aby zapobiec jakimkolwiek 
niepokojom, w słowie wstępnym biskup ostrzegał zgromadzonych na kalwarii: 

Kto będzie chciał wywołać jakiekolwiek rozruchy, to nie jest nasz, powtarzam to nie jest 
nasz373. 

367 AAKat., ARz, 222, List bp. Herberta Bednorza do prymasa Józefa Glempa, 22 V 1982, k. 114. 
368 J. Myszor, Historia diecezji…, 519–525.
369 Zob. AAKat., ARz, 647, Notatka służbowa ze spotkania bp. Herberta Bednorza z komendantem wojewódzkim MO 
w Katowicach, płk. Jerzym Grubą z 11 VIII 1982, k. 492–494; ibidem, Notatka służbowa z rozmowy bp. Herberta Bed-
norza z wojewodą Romanem Paszkowskim, 8 VI 1984. AAKat., ARz, 648, Protokół ze spotkania Manfreda Gorywody 
z bp. Damianem Zimoniem, 20 V 1989, k. 137.
370 Kościelni organizatorzy zazwyczaj zapewniali, że pielgrzymki organizowane przez parafie na pewno będą miały charakter 
religijny, natomiast nie mogli brać odpowiedzialności za zachowanie osób przyjeżdżających indywidualnie. Zob. AIPN Ka, 
WUSW Katowice, 0103/139, t. 44, Informacja nr 0100/86 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie Piekar Śl. w dniu 21 V 1986, 21 V 1986, k. 103.
371 APP, Pielgrzymki mężczyzn (materiały, programy) 1975–1997, List bp. Herberta Bednorza do proboszczów, 26 V 
1982, b.p. 
372 AAKat., ARz, 222, Pismo bp. Herberta Bednorza do płk. Jerzego Gruby, komendanta wojewódzkiego MO, 28 V 
1982, k. 121.
373 APP, AKiK, VIII 02, 30 V 82. Pielgrzymka na nowym podium, k. 580.
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Zachowanie wzmożonej dyscypliny i ostrożności nie oznaczało rezygnacji z podjęcia trudnych 
tematów społeczno-politycznych. W powitalnej przemowie górnika, a później w wystąpieniu 
bp. Bednorza poruszony został problem internowanych. Mocnym akcentem solidarności ze 
znajdującymi się w miejscach odosobnienia był moment odczytania listu skierowanego do 
bp. Bednorza przez internowanych w Uhercach, a także publiczne przekazanie wykonanego 
przez nich krzyża374. Wydarzenie to nabrało tym większego znaczenia, że Uherce były miejscem 
odosobnienia czołowych działaczy śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, m.in. przewodniczącego 
Zarządu Regionu Leszka Waliszewskiego, przewodniczącego dawnego Międzyzakładowego Ko-
mitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Katowice Andrzeja Rozpłochowskiego czy Tadeusza 
Jedynaka, reprezentującego „Solidarność” w Piekarach Śląskich w czasie męskiej pielgrzymki 
w 1981 r.

Sprawę uwolnienia wszystkich uwięzionych bp Bednorz poruszył także w swoim wystąpieniu 
29 maja 1983 r. Nawiązał do treści jednego z haseł umieszczonego na kalwarii:

Wołamy o gest pojednawczy wobec uwięzionych w wyniku prawa stanu wojennego, aby 
wszyscy Polacy mogli święcić odwiedziny Papieża – rodaka w osobistej wolności.

W imieniu całego episkopatu zaapelował o zniesienie stanu wojennego, przywrócenie pełnych 
swobód obywatelskich, przywrócenie do pracy osób zwolnionych ze względu na swoje przeko-
nania polityczne375. To wołanie kierowane do władz rozlegało się w sanktuarium, w którym 
od stycznia 1983 r. używano tytułu Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Było ono tym 
bardziej uzasadnione, że od lat właśnie w Piekarach kard. Wojtyła wraz z innymi przedstawicie-
lami episkopatu upominali się o sprawiedliwość i miłość społeczną. Bliski czas przyjazdu Jana 
Pawła II do Katowic tym mocniej obligował Kościół katowicki do domagania się rozwiązania 
tego problemu.

Przez cały okres obowiązywania stanu wojennego (13 XII 1981 – 22 VII 1983) aż do 
przemian ustrojowych w 1989 r. wśród pielgrzymów corocznie znajdowało się wielu członków 
i sympatyków zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych. W cza-
sie uroczystości w różny, niezgodny z dekretem o stanie wojennym sposób, manifestowali oni 
swoją obecność w Piekarach: prezentowali transparenty, znaczki organizacyjne, podnosili palce 
w znaku „V”, rozrzucali ulotki, rozprowadzali literaturę bezdebitową itp. Zachowanie „grup 
antysocjalistycznych” podlegało obserwacji operacyjnej i dokumentowaniu ze strony SB, co sta-
nowiło podstawę do zatrzymania i wyciągnięcia wobec jej uczestników konsekwencji. Używanie 
i prezentowanie w jakiejkolwiek formie znaków i symboli związanych ze zdelegalizowanymi 
w stanie wojennym organizacjami stanowiło łamanie obowiązującego prawa i podlegało karze 
określonej w artykule 61. kodeksu wykroczeń376. 

Jak wynika z zachowanych źródeł, w czasie pielgrzymek kobiet nie dochodziło do manifestacji 
„antypaństwowych”, stąd nie odnotowywano wówczas jawnych interwencji służb resortowych. 

374 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/107, Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. 
katowickim, 30 V 1982, k. 118–119.
375 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Negatywne elementy uroczystości kościelnych w Piekarach Śl. w dniu 29 V 
1983, b.d., k. 127.
376 Dz. U. 1971, nr 12, poz. 114.
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Tym niemniej wydarzenia lata 1980 r., robotnicze strajki w całej Polsce a także podpisanie po-
rozumień gdańskich i jastrzębskich spowodowały, że pielgrzymki sierpniowe nabrały siłą rzeczy 
nowego kontekstu i w kolejnych latach kojarzyły się z rocznicą sierpnia 1980 r. W planach 
kontroli operacyjnej tych uroczystości SB uwzględniała profilaktyczne działania. Obawy MO 
i SB wzbudzał także fakt zwalniania w wyniku amnestii z okazji święta 22 lipca osób skazanych 
za przestępstwa i wykroczenia przeciwko państwu i porządkowi publicznemu. Niepokój potęgo-
wały nowe fale strajków. 21 sierpnia 1988 r. zjazd kobiet w Piekarach odbywał się w atmosferze 
protestów zapoczątkowanych na Śląsku 15 sierpnia w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu 
Zdroju. W bliskim sąsiedztwie sanktuarium znajdowały się dwie piekarskie kopalnie: „Anda-
luzja” i „Julian”, a niewiele dalej położone na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 
liczne obiekty przemysłowe. 

Władze porządkowe starały się wykorzystać autorytet Kościoła do wyciszania nastrojów wśród 
pątników, a tym samym „spokojnego” przebiegu uroczystości. To m.in. z ich inicjatywy odby-
wały się spotkania przedpielgrzymkowe mające na celu uzgodnienie wspólnych przedsięwzięć. 
11 sierpnia 1982 r. na prośbę płk. Gruby doszło do spotkania z bp. Bednorzem. Komendant 
wojewódzki MO przestrzegał biskupa przed zaangażowaniem w obchody sierpniowych rocznic, 
a także zawiadomił o przygotowaniach pewnej grupy do demonstracji w czasie pielgrzymki 
kobiet. Natomiast biskup przypomniał stanowisko Kościoła katowickiego, który „nie angażuje 
się w żadne akcje polityczne czy podziemne” i naciskał, aby w Piekarach „nie było żadnych 
zatrzymań”377. Niestety, ta prośba bp. Bednorza ani 30 maja 1982 r., ani w latach późniejszych 
nie została spełniona.

Oficjalne rozmowy przed pielgrzymką na temat bezpieczeństwa pątników przeradzały się po 
pielgrzymce w interwencje władz kościelnych w sprawie osób zatrzymanych. Według zachowanej 
dokumentacji ich liczba nie przekraczała corocznie kilkunastu przypadków. 30 maja 1982 r. SB 
podała zatrzymanie łącznie dwunastu osób (Kościół odnotował ich czternaście)378, rok później – 
dziesięciu pielgrzymów379, w 1985 – zatrzymano cztery osoby380, a w 1986 r. – dwie osoby381. 

26 maja 1985 r. organizatorzy kościelni odnotowali zatrzymanie przed pielgrzymką przy 
bazylice piekarskiej delegacji z kościoła św. Barbary z Gdańska, a po uroczystościach część de-
legacji z Warszawy. Grupie gdańskiej, która przywiozła do Piekar dary ofiarne, funkcjonariusz 
służby drogowej odebrał dokumenty tożsamości, nie pozwolił opuścić samochodu i skierował 

377 AAKat., ARz, 647, Notatka służbowa ze spotkania bp. Herberta Bednorza z komendantem wojewódzkim MO w Ka-
towicach płk. Jerzym Grubą z 11VIII 1982, k. 492–493. Zacieśnienie na tym polu współpracy nastąpiło w następnym 
roku w związku ze spotkaniem Jana Pawła II ze światem ludzi pracy na Muchowcu. Zob. Sprawa obiektowa krypt. „Zorza”.
378 Za próbę rozwinięcia 2 transparentów z napisem „Solidarność” zatrzymano 11 osób, a 1 osobę za wznoszenie okrzyków. 
AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/107, t. 12, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. kato-
wickim od 1 III 1982 do 30 VI 1982, k. 119. Według informacji bp. Bednorza zatrzymano łącznie 14 osób: 4 osobową 
rodzinę z parafii w Katowicach Wełnowcu, 4 pracowników Huty „Baildon” w strojach hutniczych oraz 6 osób z parafii 
św. Rodziny w Bytomiu Bobrku. AAKat., ARz, 222, Pismo bp. Herberta Bednorza do Sekretariatu Episkopatu Polski, 7 
VI 1982, k. 131. 
379 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Informacja dotycząca wydarzeń pozostających w zainteresowaniu Wydziału 
IV, 29 V 1983, k. 115.
380 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 43, Informacja nr 0118/85 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Piekar Śl. dnia 27 V 1985, 27 V 1985, k. 117.
381 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Osoby zatrzymane, b.d., k. 186; ibidem, Osoby wylegitymowane, b.d., k. 187.
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za pilotującym motocyklem na komendę MO w Piekarach Śląskich. Ze względu na zły stan 
zdrowia kobiecie udzielono szpitalnej pomocy lekarskiej i odesłano do Gdańska z nakazem 
zgłoszenia się do tamtejszej Komendy MO, natomiast mężczyzn przesłuchiwano i przetrzy-
mywano w areszcie do poniedziałku. Z grupy warszawskiej zatrzymano podróżujących Fiatem 
126 p Marcina Przybyłowicza, Antoniego Zambrowskiego, Wiktora Cichowskiego i Alfreda 
Burakowskiego. Dwaj pierwsi byli członkami warszawskiego Bractwa Trzeźwości i tego samego 
dnia wieczorem zgłosili się na probostwo w Piekarach382. Zambrowski po latach opisał tamto 
wydarzenie następująco: 

Pojechaliśmy tam [do Piekar Śl. – przyp. K.B.] na masową pielgrzymkę mężczyzn i mło-
dzianków w ostatnią niedzielę maja małym fiatem brata Marcina dla nawiązania kontaktu 
z takim samym Bractwem Otrzeźwienia383 w tym górniczym mieście. Wraz z nami zabrali 
się dwaj hutnicy z huty Warszawa, by na pielgrzymce wystąpić jako poczet sztandarowy 
„S” z huty. Po pielgrzymce trafiliśmy za to na komendę MO, obydwaj hutnicy zostali na-
tychmiast skazani przez miejscowe kolegium do spraw wykroczeń384, mnie zaś i Marcina 
uratowały stemple o zatrudnieniu w innych niż Huta instytucjach. Ale po wywołaniu zdjęć 
z przemarszu pocztów sztandarowych SB postanowiła ukarać również mnie, gdyż innemu 
naszemu koledze z Huty imieniem Włodek znana aktorka Hanna Skarżanka przykleiła tea-
tralne wąsy i założyła słoneczne okulary. Włodek był znacznie wyższy i mocniejszej ode mnie 
budowy, ale ubecji chodziło raczej o odfajkowanie wykonania zadania wobec przełożonych niż 
o wytropienie właściwego winowajcy. Liczyłem się więc z perspektywą odsiadki za Włodka 
w więzieniu […]385. 

Powyższa relacja potwierdza, że odnotowana w dokumentacji katowickiej SB liczba zatrzyma-
nych w samych Piekarach nie odzwierciedlała w prosty sposób liczby manifestujących i łamiących 
obowiązujące uregulowania prawne, nie zamykała listy osób, z którymi przeprowadzano rozmo-
wy czy które ukarano za takie zachowania. 25 maja 1986 r. po pielgrzymce zatrzymano jedynie 
dwie osoby, ale z czterema uczestnikami uroczystości przeprowadzono rozmowy operacyjne, 
a Wydział „B” zidentyfikował na kalwarii cztery inne grupy ze sztandarami i transparentami 
ze Szczecina, Wrocławia, Lublina, Wałbrzycha oraz dwie grupy w czapkach ze stylizowanymi 
napisami „Górny Śląsk” i „Lublin”386. 

Korzystając z poprzednich doświadczeń funkcjonariusze SB przed 25 maja 1986 r. starali 
się ustalić w Piekarach miejsca potencjalnych akcji opozycjonistów i ściśle je kontrolować387. 

382 AAKat., ARz, 222, Protokół z zatrzymania delegacji Gdańska i Warszawy w związku z pielgrzymką mężów i młodzień-
ców do Piekar Śl. dnia 26 V 1985, k. 234–236; APP, AKiK, VIII 02, 60 lat istnienia diecezji katowickiej. Pielgrzymka 
męska ’85, k. 762–764.
383 Chodzi o Bractwo Trzeźwości kierowane przez ks. Piotra Płonkę.
384 Alfred Burakowski i Wiktor Cichowski zostali skazani na 2 miesiące aresztu. Fotografia operacyjna służyła jako nie-
podważalny dowód wykroczenia lub przestępstwa. Zdjęcia operacyjne przedstawiono również Wiktorowi Cichowskiemu 
i pomimo że nie rozpoznał się na nich, zapadł wyrok skazujący. AAKat., ARz, 222, Protokół z zatrzymania delegacji 
Gdańska i Warszawy w związku z pielgrzymką mężów i młodzieńców do Piekar Śl. dnia 26 V 1985, k. 236.
385 Antoni Zambrowski, Lustracja według Jacka Kuronia, mazowsze.kraj.com.pl 
386 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 44, Informacja nr 0103/86 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Piekar Śl. dnia 26 V 1986, 26 V 1986, k. 106; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Notatka 
służbowa dotycząca zabezpieczenia uroczystości kościelnych /pielgrzymka mężczyzn w Piekarach Śl. do sprawy krypt. 
„Berło” w dniu 25 V 1986 /niedziela/ w godz. 5.40–16.00, 25 V 1986, k. 207.
387 Taka sytuacja miała miejsce w 1985 przy ul. Szopena w Piekarach. Ibidem, Informacja dotycząca pielgrzymki mężczyzn, 
23 V 1986, k. 136.
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Mimo takich zabezpieczeń pojawiły się w sanktuarium ulotki Polskiej Partii Niepodległoś-
ciowej (PPN)388, które według rozpoznania SB rozrzucali studenci Uniwersytetu Śląskiego389. 
Za nieskuteczność działania płk Birnbach starał się obarczyć kościelną służbę porządkową. 
W rozmowie z kanclerzem kurii ks. Skworcem zarzucił jej członkom dopuszczenie do kolportażu 
ulotek i demonstrowania transparentów390. W większości przypadków transparenty w treści 
lub formie nawiązywały do idei solidarnościowych. Klasycznym przykładem były niesione 
25 maja 1986 r. na trasie Chorzów–Bytom napisane stylizowanymi literami (tzw. solidarycą) 
transparenty o treści: „Uwolnić Ducha św.” czy „Solidarni w trzeźwości”391. W maju 1986 r. 
dwukrotnie w czasie mszy rozrzucono ulotki, a na zakończenie w czasie śpiewu pieśni „Boże, coś 
Polskę” około trzystu osób uniosło ręce ze znakiem „V”. 31 maja 1987 r. w procesji na kalwarię 
oprócz kościelnych sztandarów niesiono sztandary Huty Warszawa, piekarskiej „Solidarności” 
i Bractwa Trzeźwości. Według opinii piekarskiego MUSW „ich aktywność nie wzbudziła jednak 
większego zainteresowania otoczenia”392. W meldunku nie znajduje się informacja o podjęciu 
przez SB przeciwdziałania. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy represje nie dotknęły tych osób 
po powrocie do miejsca zamieszkania.

Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa przestrzegali zasady szybkiego przeprowadzania 
czynności zatrzymania wybranych osób dopiero poza terenem kościelnym. 25 maja 1986 r. 
doświadczyło tego dwoje wrocławskich działaczy NSZZ „Solidarność”: Bożena Słupska-Karta-
czowska i Sylwester Pązik. 

Nie zdążyliśmy jeszcze dojść do naszej grupy, jak już SB-ecy chwycili nas pod ręce i wcisnęli 
do przygotowanego obok samochodu osobowego. Natychmiast kazali mi otworzyć plecak, 
a tam bielił się nasz transparent 

– wspomina Bożena Słupska-Kartaczowska393. 
Zatrzymane osoby najczęściej były przesłuchiwane w KM MO/MUSW w Piekarach Śląskich 

lub w KW MO/WUSW w Katowicach. Tam też zapadały dalsze decyzje. Zarówno w dokumen-
tacji kościelnej, jak i wytworzonej przez aparat bezpieczeństwa zachowały się zapisy wskazujące 
na próby werbowania tych osób do współpracy z SB. Według informacji z 1983 r. „w trakcie 
akcji osiągnięto korzyści operacyjne”: spośród dziesięciu wówczas zatrzymanych, „po rozmowach 
wyjaśniających” dwie osoby zwolniono, a w przypadku ośmiu skierowano wnioski do kolegium 
przy Prezydencie Miasta Piekary Śląskie. Z tej grupy pięciu tyszan zgłosiło się do kurii katowi-

388 Polska Partia Niepodległościowa – partia prawicowa utworzona przez byłych działaczy KPN, istniała w latach 
1985–1993. W 1993 włączona do Ruchu dla Rzeczypospolitej. Najbardziej znanym działaczem tej partii był Romuald 
Szeremietiew.
389 Na posiedzeniu Sztabu „Piekary-86” podjęto decyzję o rozpoznaniu tych osób poprzez funkcjonariuszy pilotujących gru-
pę w czasie pielgrzymki, a także poprzez sieć TW. Ibidem, Protokół z posiedzenia Sztabu „Piekary-86”, 27 V 1986, k. 58–59. 
390 Ibidem, Notatka płk. Jerzego Birnbacha, b.d., k. 56.
391 Ibidem, Notatka służbowa dotycząca zabezpieczenia uroczystości kościelnych /pielgrzymka mężczyzn z Piekarach Śl. do 
sprawy krypt. „Berło” w dniu 25 V 1986 /niedziela/ w godz. 5.40–16.00, 25 V 1986, k. 207.
392 AIPN Ka, WUSW Katowice, 0103/139, t. 45, Informacja nr 098/87 dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Piekar Śl. w dniu 1 VI 1987, 1 VI 1987, k. 101.
393 Relacja dotycząca pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach Śl. w 1986 Bożeny 
Słupskiej-Kartaczowskiej z grudnia 2008 w posiadaniu autorki.
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ckiej i zeznało, że 29 maja 1983 r. na Komendzie MO w Piekarach Śląskich nakłaniano ich do 
współpracy z SB w zamian za „uniewinnienie”394. 

Trudno jednoznacznie ustalić kryteria, które decydowały o sposobie potraktowania zatrzy-
manych w latach 1982–1986. Dostępna dokumentacja pozwala zauważyć znaczną rozpiętość 
i zróżnicowanie procedur: od rutynowej kontroli dokumentów poprzez grzywny do ograniczenia 
wolności. Na pielgrzymce majowej w 1982 r. w czasie rozwijania transparentu z napisem „Soli-
darność” zatrzymano sześciu chłopców z parafii św. Rodziny w Bytomiu Bobrku. Według relacji 
Józefy Perek, matki jednego z nich – Janusza Perka, rodziny nie zostały powiadomione o tym 
zdarzeniu przez władze, a jedynie przez proboszcza i świadków zatrzymania. Szukając następnego 
dnia pomocy u bp. Bednorza, dowiedziały się, że zostali internowani w Zabrzu-Zaborzu, gdzie 
ostatecznie przebywali przez sześć tygodni395. 

Prowadzone przez Kolegia do spraw wykroczeń w trybie przyspieszonym sprawy wobec 
zatrzymanych nieprzestrzegających dekretu o stanie wojennym kończyły się wymierzaniem 
dotkliwych kar. 29 maja 1983 r. pielgrzymi z Tychów zostali skazani na grzywny w wysokości 
12 tys. zł, ale skierowali oni odwołania do kolegium przy wojewodzie śląskim. Tadeusz Smagacz 
uzasadniał w swoim piśmie, że nie nosił „odznaki organizacji prawnie nieistniejącej”, za co został 
skazany, a jedynie znaczek z wizerunkiem Matki Boskiej Piekarskiej, który zakrywał znaczek 
z napisem „Solidarność”396. W Katowicach wyjaśnienia poszkodowanych zostały uwzględnione, 
a wpłacona kwota grzywny została im zwrócona397. Alfredowi Burakowskiemu i Wiktorowi 
Cichowskiemu Kolegium do spraw wykroczeń wymierzyło karę 2 miesięcy aresztu. W trudnej 
sytuacji znalazła się zatrzymana w 1986 r. Bożena Słupska-Kartaczowska. W ciągu dwóch lat 
potrącono jej z wynagrodzenia łącznie 45 tys. złotych na pokrycie orzeczonej przez Kolegium 
do spraw wykroczeń kary i kosztów postępowania sądowego. Był to poważny uszczerbek w jej 
budżecie, ponieważ potrącane kwoty stanowiły znaczną część jej miesięcznego wynagrodzenia, 
a w tym czasie miała na wyłącznym utrzymaniu syna w wieku szkolnym398. 

Bp Bednorz każdorazowo, chociaż z różnym skutkiem, podejmował starania o zwolnienie 
osób zatrzymanych. Po pielgrzymce mężczyzn w 1985 r. zlecił proboszczowi Studentowi obo-
wiązek rutynowego kontaktowania się w dniu pielgrzymki z MUSW w Piekarach i uzyskanie 
informacji na temat ewentualnych zatrzymań, co zapewniłoby natychmiastową interwencję 
władz kościelnych399. Następnie biskup o interwencjach Służby Bezpieczeństwa powiadamiał 

394 APP, Pielgrzymki mężczyzn (materiały, programy) 1975–1997, Pismo kanclerza ks. Wiktora Skworca do dziekana 
Władysława Studenta, 3 VI 1983, b.p.
395 Odpowiedź ks. prob. Andrzeja Śmieszka na pismo BeKa-0772-2/08, 8 V 2008. Bp Herbert Bednorz posiadał wów-
czas także informacje o internowaniu ucznia III klasy liceum i kolegium dla 3 innych osób z Katowic Wełnowca, a także 
zatrzymaniu 4 pracowników Huty „Baildon” w strojach hutniczych. Nie powiodły się próby autorki uzyskania informacji 
w parafii na Wełnowcu.
396 Odwołanie Tadeusza Smagacza do kolegium przy Wojewodzie Śląskim w Katowicach, 1 VI 1983. Dokument udo-
stępniony przez T. Smagacza.
397 Informacja poszkodowanego Władysława Szopy przekazana w czasie rozmowy telefonicznej z autorką.
398 Według dokumentacji SB Kolegium ds. wykroczeń ukarało ich grzywnami po 45 tys. zł z 3-dniowym terminem 
uiszczenia lub zamianą na 45 dni aresztu. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja dotycząca wydarzeń po-
zostających w zainteresowaniu Wydziału IV, 25 V 1986, k. 66; Relacja Bożeny Słupskiej-Kartaczowskiej z grudnia 2008 
w posiadaniu autorki.
399 AAKat., ARz, 222, Pismo bp. Herberta Bednorza do ks. dziekana Władysława Studenta, 3 VI 1985, k. 232.
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Sekretariat Episkopatu Polski. Jako pomysłodawca i organizator pielgrzymki robotników o za-
sięgu ogólnopolskim w dotkliwych karach dostrzegał celowe działania władz zmierzające do 
zastraszenia jej uczestników i doprowadzenia do ich rezygnacji z przyjazdu w następnych latach. 
Jego tezę potwierdzał fakt, że „Pracownicy służby bezpieczeństwa takiej właśnie »rady« udzielali 
zatrzymanym”400.

Przedstawiciele świata pracy gromadzili się w Piekarach nie tylko na zaproszenie strony 
kościelnej, ale w wielu wypadkach przyjeżdżali z własnej inicjatywy. W 1984 r., rolnicy z Hru-
bieszowa z proboszczem ks. Andrzejem Puzonem sami wyszli z propozycją udziału i złożenia 
darów ofiarnych401. Często przyjazd do Piekar był efektem zaproszenia przez śląskich działaczy 
„Solidarności” i innych organizacji opozycyjnych oraz stowarzyszeń katolickich402. Do katowi-
ckiej i piekarskiej SB docierały informacje o takich zamiarach, także kiedy były realizowane poza 
terenem województwa katowickiego. 27 kwietnia 1986 r. przedstawiciel Bractwa Trzeźwości 
w Piekarach Śląskich – Józef Kroj w czasie pobytu w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie 
zaprosił przedstawicieli innych bractw do udziału w pielgrzymce403. 16 maja 1986 r. z MUSW 
z Piekar Śląskich wyszła informacja o zaproszeniu członków Bractwa Oblatów z Głogowa. 24 
maja potwierdził ją por. Czucza, podając numer rejestracyjny autobusu, którym przyjadą piel-
grzymi404. W przygotowanym wówczas na potrzeby SB zestawieniu miejscowości, z których 
należało się spodziewać delegacji, uwzględniono Warszawę, Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Legnicę 
i Zamość405.

Pion wyznaniowy Służby Bezpieczeństwa nie posiadał pełnej wiedzy na temat zaplanowanych 
przyjazdów do Piekar, wyprzedzające informacje przesyłane z innych województw katowiccy 
funkcjonariusze rzetelnie mogli zweryfikować dopiero w dniu pielgrzymki na kalwarii. Ta sytu-
acja wynikała m.in. z faktu, że zachowujący konspirację działacze zdelegalizowanych struktur 
opozycyjnych udawali się do Piekar w mniejszych grupach, często nie wiedząc wzajemnie, kto 
ostatecznie zdecydował się na wyjazd. 

Próby wyeliminowania z udziału w pielgrzymce konkretnych osób przynosiły różny sku-
tek. Zapowiadany przez Świtonia w 1983 r. Lech Wałęsa406 wziął udział w uroczystościach 
piekarskich dopiero w 1989 r.407 Nie udało się natomiast zapobiec przyjazdowi Anny Walen-
tynowicz na pielgrzymkę zorganizowaną 25 maja 1986 r. Porażka policji politycznej w tym 
względzie była tym większa, że ppłk Waldemar Wiechno posiadał wcześniejsze informacje na 

400 Ibidem, Pismo bp. Herberta Bednorza do Sekretariatu Episkopatu Polski, 7 VI 1982, k. 131; ibidem, Pismo bp. Herberta 
Bednorza do abp. Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski, 1 VI 1985, k. 223.
401 Ibidem, Pismo bp. Herberta Bednorza do proboszcza Andrzeja Puzona, 5 VI 1984, k. 165.
402 AP Kat., KM PZPR Piekary Śl., 18, Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Piekar Śl. w 1986, 
k. 47.
403 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja o sytuacji operacyjno-politycznej i sposobie zabezpieczenia piel-
grzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. w dniu 25 V 1986, k. 43. W dokumentacji SB błędnie podano nazwisko Roj.
404 Ibidem, Informacja dotycząca pielgrzymki mężczyzn plut. Józefa Michalskiego, 16 V 1986, k.111; ibidem, Notatka 
służbowa por. Wiktora Czuczy z 24 V 1986, k. 130.
405 Ibidem, Informacja dotycząca przyjazdu pielgrzymów z kraju do Piekar Śl. w dniu 25 V 1986, k. 145–146. 
406 W 1983 SB odnotowała, że Kazimierz Świtoń zapowiadał obecność w Piekarach grupy byłych działaczy „Solidarności” 
i Lecha Wałęsy. AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/225, Plan operacyjno-politycznego zabezpieczenia uroczystości kościel-
nych w Piekarach Śl. w dniu 29 V 1983 r., k. 17.
407 APP, Pielgrzymki mężczyzn (materiały, programy) 1975–1997, b.p.
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ten temat i zwrócił się o podjęcie stosownych działań do naczelnika Wydziału IV SB WUSW 
w Gdańsku408.

Jeśli wyjazd dochodził do skutku, grupy monitorowano od momentu rozpoczęcia pielgrzymki, 
podobnie jak to miało miejsce w przypadku pątników z ośrodka duszpasterstwa robotniczego 
ze Szczecina. Na piekarskie uroczystości 25 maja 1986 r. wyjechała czterdziestopięcioosobowa 
grupa na czele z ks. Andrzejem Steckiewiczem. Znajdowała się ona pod stałą kontrolą czterech 
tajnych współpracowników wysłanych przez Wydział IV WUSW w Szczecinie. Nie przeszko-
dziło to jednak szczecińskim uczestnikom pielgrzymki rozwinąć w Piekarach transparentów 
o treści: „Duszpasterstwo ludzi pracy im. ks. J. Popiełuszki Szczecin”, „Solidarni z Maryją”, 
„Solidarność”409. 

Po mszy pontyfikalnej w 1986 r. zgromadzone na Rajskim Placu grupy działaczy opozycyj-
nych z rozwiniętymi sztandarami odśpiewały „Rotę”410. W ich interpretacji te zachowania służyły 
uwidocznieniu niezależności społeczeństwa, które nie poddało się zniewoleniu. Manifestowało 
także jego integrację411. Przyjazd do Piekar Śląskich przedstawicieli środowisk opozycyjnych 
z różnych stron kraju był także okazją do ich pozapielgrzymkowych spotkań. Przedłużały one 
zainteresowanie organów bezpieczeństwa tymi osobami poza wydarzeniami na terenie sanktua-
rium412. W 1986 r. funkcjonariusze SB na kilka dni przed pielgrzymką znali szczegóły przyjazdu 
grupy warszawskiej, ich zakwaterowania i spotkania z działaczami byłej „Solidarności” z terenu 
Piekar Śląskich. Zastępca naczelnika Wydziału V-2 na dwa dni przed pielgrzymką zapewnił 
naczelnika Wydziału IV, że spotkanie to będzie kontrolowane operacyjnie, a także prowadzone 
są działania mające nie dopuścić do kolportażu nielegalnych wydawnictw413. 

Jednak efekty pracy operacyjnej w czasie majowej pielgrzymki w 1986 r. okazały się niezado-
walające, co znalazło potwierdzenie w czasie spotkania Sztabu „Piekary 86”. Wysunięto wówczas 
tezę o konieczności oddziaływania na poszczególne wydziały WUSW poprzez Departamenty 
MSW. To najwyższe władze resortu miały obligować funkcjonariuszy na szczeblach wojewódz-
kich, aby właściwie „zabezpieczali” figurantów swoich spraw operacyjnych. W opinii sztabu 

408 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256 Pismo ppłk. Waldemara Wiechno do naczelnika Wydziału IV WUSW 
w Gdańsku, b.d., k. 6. 
409 Naczelnik szczecińskiego Wydziału IV ppłk Jan Domina przekazał informacje o wyjeździe grupy do WUSW w Kato-
wicach, do Wydziału I Departamentu IV MSW, a także do wojewódzkich władz polityczno-administracyjnych. AIPN Sz, 
WUSW Szczecin, 0012/271, t. 2, Meldunek operacyjny nr 0247/0235/86, 27 V 1986, k. 102; ibidem, Meldunek opera-
cyjny nr 0239/86, 25 V 1986, k. 95; AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Szyfrogram zastępcy naczelnika Wydziału 
IV WUSW Szczecin do naczelnika Wydziału IV WUSW w Katowicach, 23 V 1986, k. 131. 
410 Relacja Bożeny Słupskiej-Kartaczowskiej z grudnia 2008 w posiadaniu autorki. 
411 „Anty-k” Biuletyn Informacyjny Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Tarnowskie 
Góry 1986, nr 12. Kopia dokumentu udostępniona przez Artura Kasprzykowskiego.
412 Na przykład referent t.o. chor. Ryszard Madej przekazał naczelnikowi Wydziału IV informację o nawiązaniu kon-
taktu przez Jerzego Wareckiego z Katowic z Andrzejem Morawskim z Bielska Białej w sprawie spotkania na corocznej 
pielgrzymce i późniejszego spotkania w mieszkaniu Pawła Moryla w Bobrownikach Będzińskich. AIPN Ka, WUSW Ka-
towice, 030/225, Informacja do naczelnika Wydziału IV z 25 V 1983, cz. IV, k. 111. 29 V 1988 r. po mszy św. działacze 
związku spotkali się z uczestnikami strajku w Hucie im. Lenina. „Podziemny Informator Katowicki”, Pismo Organizacji 
„Solidarność Walcząca” 1988, nr 30. 
413 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/256, Informacja dotycząca pielgrzymki mężczyzn plut. Józefa Michalskiego, 23 V 
1986, k. 137; ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V-2 do naczelnika Wydziału IV, 23 V 1986, k. 157. Wg SB 
piekarscy działacze byli rozpracowywani w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS) krypt. „Prasa”(przekształcona 
w SOR „Cechownia”).
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również kuria katowicka, jako instancja kościelna, powinna zostać zobowiązana do wpływania 
na diecezje, z których uczestniczą grupy „manifestujące wrogą postawę”414.

Ostatni zjazd mężczyzn w PRL przypadał w szczególnym okresie politycznym – w czasie kam-
panii przed wyborami do Sejmu i Senatu PRL. Zgodnie z tradycją termin pielgrzymki piekarskiej 
przypadał w ostatnią niedzielę maja a więc 28 maja 1989 r., natomiast pierwsza tura wyborów 
została wyznaczona na 4 czerwca 1989 r. Zarówno władze partyjno-państwowe, jak i Służba 
Bezpieczeństwa zdawały sobie sprawę ze znaczenia, jakie piekarski zjazd może odegrać w tych 
okolicznościach. Naczelnik Wydziału IV SB WUSW w Katowicach zwrócił się do naczelnika 
Inspektoratu II WUSW w Katowicach o przekazywanie istotnych informacji na ten temat. Już 
dzień później do Waldemara Wiechny dotarły informacje o planach Kazimierza Świtoniu, który 
starał się o mandat poselski z listy Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy415. 
Zamierzał on podjąć próbę uzyskania zgody bp. Zimonia na publiczne wystąpienie i kolportaż 
ulotek z programem wyborczym podczas pielgrzymki w Piekarach Śląskich416. Kościół katowicki 
wyraził w tym czasie swoje poparcie dla „Solidarności”. Bp Zimoń spotkał się z kandydatami 
startującymi z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z terenu województwa katowickie-
go i bielskiego, a w czasie popołudniowej części pielgrzymki udzielił głosu Lechowi Wałęsie417. 
Taki przebieg wydarzeń nie powinien był zaskoczyć władz politycznych, ponieważ bp Zimoń 
w rozmowie z I sekretarzem KW PZPR Manfredem Gorywodą przed pielgrzymką mężczyzn, 
zapewnił rozmówcę, że „jest zainteresowany religijnym przebiegiem uroczystości, co nie znaczy, 
że nie będą poruszane aktualne problemy społeczne”418. W czasie wstępnego słowa w Piekarach 
nawiązał do aktualnej sytuacji politycznej, wskazując na „widome znaki nadziei na bardziej godne 
życie”, a zakończenie rozmów przy „okrągłym stole” uznał za ważne wydarzenie na drodze do 
pluralizmu społecznego i do upodmiotowienia społeczeństwa”419. W czasie sierpniowej piel-
grzymki kobiet, która odbywała się już po zwycięskich dla demokratycznej części społeczeństwa 
wyborach, wskazał na „wieloletnie zakłamanie, bezprawie, deptanie ludzkiej godności, wolności 
i niezbywalnych praw, celową ateizację i demoralizację” jako na przyczyny, które doprowadziły 
nie tylko do katastrofy gospodarczej, ale i społecznej420.

Z zachowanej dokumentacji proweniencji państwowej i kościelnej wynika, że najliczniejsze 
przypadki zatrzymań zastosowano wobec uczestników majowych pielgrzymek w okresie obo-
wiązywania stanu wojennego (1982–1983), ale miały one miejsce również w latach 1985–1986. 
W latach 1987–1989, pomimo że pojawiały się transparenty i hasła związane z ideą „Solidar-
ności”, strona kościelna nie zanotowała żadnych zatrzymań ani aresztowań, a WUSW mimo 
wykazania manifestacyjnych zachowań niektórych delegacji konkludował w informacjach, że 

414 Ibidem, Protokół z posiedzenia Sztabu „Piekary-86”, 27 V 1986, k. 58.
415 Z. Zwoźniak, Kazimierz Świtoń…, s. 347.
416 AIPN Ka, WUSW Katowice, 048/916, t. 22, Pismo naczelnika Wydziału IV WUSW w Katowicach do naczelnika 
Wydziału Inspektorat II WUSW w Katowicach, 22 V 1989, k. 39; ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Inspektorat 
II WUSW w Katowicach do naczelnika Wydziału IV WUSW w Katowicach, 23 V 1989, k. 40. 
417 A. Grajewski, Dekada na przełomie epok…, s. 22. 
418 AAKat., ARz, 648, Protokół ze spotkania Manfreda Gorywody z bp. Zimoniem, 20 V 1989, k. 137.
419 Wszyscy jesteśmy Kościołem. Słowo wstępne podczas majowej pielgrzymki świata pracy, 1989 [w:] D. Zimoń, Drogą Kościoła jest 
człowiek…, s. 307.
420 Potrzeba katechizacji. Słowo wstępne podczas sierpniowej pielgrzymki kobiet, 1989 [w:] D. Zimoń, Drogą Kościoła jest człowiek…, 
s. 311.
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„nie odnotowano przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego”421. To osłabienie repre-
syjności i dociekliwości działań SB widoczne również na innych płaszczyznach „zabezpieczenia” 
pielgrzymek mogło wynikać z zewnętrznej liberalizacji kursu polityki ekipy Jaruzelskiego wobec 
opozycji. Taką tezę mogła potwierdzać uchwalona przez Sejm 17 lipca 1986 r. ustawa o amnestii, 
która przyniosła wolność ponad dwustu opozycjonistom. W zamierzeniu władz PRL ten ruch 
miał także przyczynić się do zniwelowania pozareligijnej działalności księży, w tym zaangażowa-
nia w sprawy polityczne. Nie bez znaczenia było również powołanie 29 września 1986 r. jawnej 
Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” przez poszukującą porozumienia z władzami część 
opozycji z Lechem Wałęsą na czele422.

Manifestacje piekarskie były mniej zapalnymi punktami niż podwyżki cen czy konflikty na tle 
płacowym w zakładach pracy, które doprowadziły do ponownych strajków w latach 1987–1988. 
Do takich strajków doszło np. 26 kwietnia 1988 r. w Hucie im. Lenina w Krakowie, czy parę 
dni później w Stoczni im. Lenina w Gdańsku, której przedstawiciele w miesiąc później przyje-
chali na pielgrzymkę. Wydaje się, że sami funkcjonariusze SB dostrzegali bezskuteczność swoich 
pojedynczych interwencji wobec zgromadzenia tysięcy pątników.

Brak szczegółowych danych nie pozwala w pełni określić prowadzonych przez policję poli-
tyczną działań wobec uczestników opozycji demokratycznej gromadzących się na piekarskich 
pielgrzymkach stanowych, a także stopnia ich skuteczności. Manifestowana obecność grup 
niezależnych na piekarskiej kalwarii w latach 1978–1989 może świadczyć o wysokim stopniu 
ich determinacji, niezależnie od potencjalnie grożących im szykan i represji. 

Zgromadzeni w Piekarach pielgrzymi wysoko cenili obecność biskupów i ich zaangażowanie 
w publiczne wyartykułowanie potrzeby przyznania społeczeństwu w Polsce należnych mu swobód 
religijnych, pracowniczych i obywatelskich. Nie odniosły skutku wyznaczane przez Departa-
ment IV MSW główne kierunki działania polityczno-operacyjnego, zgodnie z którymi pion IV 
SB był zobowiązany zapobiegać próbom „wmontowywania Kościoła w działalność politycznie 
opozycyjną, skutecznie izolować figurantów, ograniczać ich aktywność i neutralizować skutki 
ich negatywnych politycznie działań”423. W tym kontekście nadrzędnym celem przeciwdziałań 
SB wobec stanowych zjazdów piekarskich stało się niedopuszczenie do „wykorzystywania bazy 
Kościoła do działań antypaństwowych”, przeciwdziałanie, neutralizowanie i likwidowanie wro-
gich wystąpień podejmowanych przez osoby i ugrupowania opozycyjne. SB miała za zadanie 
wytwarzać wśród hierarchów Kościoła i księży klimat, który by ich powstrzymywał przed wcho-
dzeniem „w powiązania organizacyjne z elementami antysocjalistycznymi”424.

421 APP, AKiK, VIII 02, Pielgrzymka M’87. 31 V 1987. k. 877; ibidem, Piekary ’88, k. 924; AIPN Ka, WUSW Katowice, 
0103/163, Informacja nr 22 o ważniejszych wydarzeniach na odcinku wyznaniowym w woj. katowickim w okresie 25 V 
– 31 V 1987, 1 VI 1987, k. 73; ibidem, Informacja nr 33 o ważniejszych wydarzeniach na odcinku wyznaniowym w woj. 
katowickim w okresie 10 VIII – 16 VIII 1987, 17 VIII 1987, k. 102.
422 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2004, s. 73–74, 76.
423 Główne kierunki pracy polityczno-operacyjnej Departamentu IV MSW i jego odpowiedników w terenie w latach 1978–1979 [w:] 
Plany pracy Departamentu IV MSW…, s. 230.
424 Ibidem, s. 236.
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W opinii niektórych badaczy religii, socjologów kultury1, polityków, a także przedstawicieli 
społeczeństw dalekich od publicznego manifestowania swojej wiary, pielgrzymki klasyfikowane 
są jako formy pobożności ludowej, utożsamianej z powierzchownością i dewocyjnością2. Te formy 
kultu publicznego nie znajdują także akceptacji w zlaicyzowanych i zsekularyzowanych społe-
czeństwach Europy Zachodniej. Ich masowość czy manifestacyjność traktowana jest jako czynnik 
wykluczający intymne przeżycia religijne.

Podobnie negatywną opinię o pielgrzymkach, przede wszystkim z punktu widzenia ideolo-
gicznego i politycznego, wygłaszali funkcjonariusze aparatu partyjno-państwowego w powo-
jennej Polsce. Ich zdaniem „nowoczesny katolik oceniał pielgrzymowanie jako anachronizm”. 
Zarzut dotyczył utrzymywania w Portugalii, Hiszpanii i … Polsce praktyk religijnych, których 
formy wywodzą się ze średniowiecznych wzorów. W ich opinii zgromadzenia te posiadały rów-
nież określony wydźwięk polityczny i stawały się „instrumentem walki, demonstracji, a czasem 
i prowokacji politycznej”3, co miało usprawiedliwiać systemowe zwalczanie ich przez komuni-
styczny aparat władzy. 

Te zarzuty dotyczyły także sanktuarium piekarskiego, a zwłaszcza organizowanych tam 
w latach 1947–1989 stanowych pielgrzymek mężczyzn i kobiet. Zapoczątkowane po II wojnie 
światowej piekarskie zjazdy stanowe wyrosły na gruncie kultu maryjnego pielęgnowanego w tym 
miejscu od połowy XVII w. i od początku silnie związanego z jego społecznym wymiarem. Były 
także kontynuacją bogatej przedwojennej tradycji pielgrzymowania i zawierzania Bogu przez 
wstawiennictwo Maryi pracy zawodowej i powinności stanowych. Po krótkim okresie akcepta-
cji tej formy pątnictwa przez lokalne władze województwa, a nawet oficjalnego uczestnictwa 
w piekarskich uroczystościach niektórych jej przedstawicieli, nastąpił okres systematycznego ich 
utrudniania i zwalczania. 

Polityka aparatu władzy wobec zgromadzeń religijnych była wypadkową politycznych, 
administracyjnych i operacyjnych działań trzech głównych jego ogniw: aparatu partyjnego, ad-
ministracji państwowej i organów bezpieczeństwa. Ich wzajemne relacje były oparte na zasadzie 
podległości partyjnej, współdziałania i współzależności.

1 Zob. E. Ciupak, Kult religijny i jego społeczne podłoże. Studia nad katolicyzmem polskim, Warszawa 1965.
2 Przykładem takiego rozumienia ruchu pielgrzymkowego może być opinia przedstawiciela KW PZPR w Katowicach 
wygłoszona na posiedzeniu KM PZPR w Częstochowie 14 grudnia 1950: „Jasna Góra to jedno z wyżyć [sic!] (…) opartych 
o sztukę: obraz i śpiew. Temu wyżyciu się można przeciwstawić się przez stworzenie naszej wyższej, lepszej, humanistycznej 
kultury, co, gdy się stanie, pozwoli na uczynienie bez nacisku wyrw i wywieranie wśród ludzi odpowiedniego wpływu”, 
D. Jarosz, Częstochowa w okresie stalinizmu 1948–1955 [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 4…, s. 81.
3 AIPN Ka, WUSW Katowice, 085/45, t. 1, cz. 2, Tezy do informacji na temat „Przygotowanie kleru do masowych 
imprez kościelnych”, 7 VIII 1970, k. 295.
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Polityce ograniczania zgromadzeń religijnych służyły odpowiednie regulacje prawno-ad-
ministracyjne. W pierwszych latach powojennych, kiedy obowiązywała przedwojenna ustawa 
o zgromadzeniach z 11 marca 1932 r., władze modyfikowały ją odpowiednimi dekretami i zarzą-
dzeniami, które miały ułatwiać ograniczanie oraz pełną kontrolę publicznych form aktywności 
religijnej. Najbardziej jednak w kościelnych organizatorów masowych zgromadzeń religijnych 
uderzała ustawa o zgromadzeniach uchwalona przez Sejm 29 marca 1962 r. Jej zapisy pozwalały 
m.in. na decyzje władz całkowicie zakazujące zgromadzeń religijnych, a w 1966 r. pielgrzymek 
związanych z kościelnymi obchodami Milenium Chrztu Polski. Uregulowania kwestii zgroma-
dzeń religijnych Kościoła katolickiego, jakie wprowadziła ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a potem ustawa z 5 lipca 
1990 r. były sygnałem normalizacji i powrotu do poszanowania tej formy kultu publicznego4. 

Poza przepisami prawa wyznaniowego tradycję masowych zgromadzeń religijnych miały 
osłabiać działania zmierzające do zawłaszczania przestrzeni tradycyjnie przynależnej Kościołowi. 
Powszechnie stosowaną metodą było administracyjne utrudnianie funkcjonowania ośrodków 
pątniczych, ingerowanie w dekoracje religijne obiektów sakralnych i świeckich oraz w wystrój 
grup wiernych. Dezorganizację pielgrzymek skutecznie wprowadzały utrudnienia w komunikacji 
państwowej i szczegółowe kontrole środków transportu. Jedną z jawnych metod eliminowa-
nia publicznych form kultu stało się systematyczne likwidowanie świąt kościelnych jako dni 
wolnych od pracy, które w tradycji łączyły się z różnymi formami duszpasterstwa masowego. 
Równocześnie, głównie poprzez zakłady pracy oraz stowarzyszenia i organizacje, popularyzowano 
kalendarz świeckich uroczystości i imprez, w których udział był niejednokrotnie obowiązkowy5. 
Celowo organizowano je w dniu ważnych uroczystości i świąt kościelnych, starając się odciągnąć 
od nich atrakcjami sportowymi, kulturalno-rozrywkowymi czy turystyczno-wypoczynkowymi. 
Za najbardziej wyrazistą konfrontację można uznać wielomiesięczne przeciwstawianie obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego kościelnym uroczystościom Milenium Chrztu Polski.

Przez cały powojenny okres systemowego zwalczania ruchu pielgrzymkowego szerokie spec-
trum zadań realizowały organa bezpieczeństwa. Prowadzono je na dwóch płaszczyznach: w obiegu 
zewnętrznym – wobec organizatorów i uczestników piekarskich pielgrzymek oraz w relacjach 
z instancjami partyjnymi i administracją państwową, a także w obiegu wewnętrznym – w obrębie 
samych struktur policji politycznej. Realizacja tych zadań odbywała się równolegle i wzajemnie 
się one przenikały.

W latach 1946–1950 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego posiadało kompetencje 
wynikające z ustawy o zgromadzeniach (wcześniej w gestii MSW i administracji ogólnej). Funk-
cjonariusze UB byli więc bezpośrednio zaangażowani w podejmowanie decyzji administracyjnych 
dotyczących zgody lub odmowy organizacji zgromadzeń religijnych. Przedstawiciele policji poli-
tycznej należeli do stałych członków posiedzeń Komisji ds. Kleru, egzekutyw partyjnych czy tzw. 
trójek wypracowujących stanowisko w konkretnych sprawach wyznaniowych, w tym także wobec 
duszpasterstwa pielgrzymkowego. Merytoryczne, techniczne i kadrowe możliwości pozwalały 
funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa zdobywać informacje różnej proweniencji. Przeka-

4 Dz. U. 1990, nr 51, poz. 297, rozdz. 1, art. 4.
5 I. Main, Trudne świętowanie…, passim.
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zywane instancjom partyjnym i administracji państwowej stanowiły niejednokrotnie podstawę 
oglądu sytuacji i miały wpływ na podejmowane decyzje w sprawach zgromadzeń religijnych.

Równolegle z zaangażowaniem we współpracę z instancjami partyjnymi i administracją 
państwową w strukturach UB/SB prowadzono przede wszystkim działania skierowane wobec 
organizatorów i uczestników zgromadzeń, jak i pomiędzy poszczególnymi pionami i jednostkami 
UB/SB. Ich celem była pełna kontrola zgromadzeń religijnych: od rozpoczęcia przygotowań po 
wydarzenia popielgrzymkowe, a także przeciwdziałanie zdarzeniom czy zachowaniom niepo-
żądanym, dokumentowanie ich oraz wyciąganie konsekwencji wobec sprawców. W ten sposób 
działania organów bezpieczeństwa sprowadzały się do trzech etapów, które pokrywały się z fazami 
zgromadzenia: przed pielgrzymką, w dniu uroczystości, po zakończeniu zgromadzenia.

W okresie 39 lat „zabezpieczania” piekarskich zjazdów stanowych praca operacyjna funkcjo-
nariuszy UB/SB zależała od aktualnie realizowanych kierunków polityki wyznaniowej, od planów 
pielgrzymkowych organizatorów i uczestników, a także od możliwości merytorycznych i orga-
nizacyjnych organów bezpieczeństwa. Na przestrzeni lat na charakter prowadzonych działań 
wpływ miała wiedza o pielgrzymkach, doświadczenie w kontrolowaniu ich przebiegu, jak również 
doskonalenie i dostosowywanie do sytuacji właściwych metod pracy operacyjnej, sił i środków. 

Organizację i założenia programowe tej specyficznej formy duszpasterstwa funkcjonariusze 
organów bezpieczeństwa poznawali w czasie pierwszych pielgrzymek stanowych. Ich praca 
operacyjna była wówczas skoncentrowana przede wszystkim na dniu uroczystości piekarskich, 
ponieważ początkowo nie posiadano zbyt dużych możliwości pozyskiwania szczegółowych 
informacji o przygotowaniach do zjazdów. Sytuacja ta ulegała stopniowej poprawie wraz z roz-
budową sieci agenturalnej i pozyskiwaniem do współpracy osób spośród organizatorów (w kurii 
katowickiej i w parafiach) lub mających łatwy do nich dostęp. Wachlarz informacji przedpiel-
grzymkowych rozszerzał się wraz z rozwojem stanowego ruchu pątniczego w Piekarach Śląskich 
i poszerzającym się kręgiem uczestników – osób z kraju i z zagranicy. Katowiccy funkcjonariusze 
komórek do spraw wyznaniowych obligatoryjnie współpracowali z wydziałami i z jednostkami 
UB/SB zajmującymi się tymi zagadnieniami w różnych regionach kraju, a także z instytucjami 
odpowiedzialnymi za wymianę międzynarodową. Stan posiadanej wiedzy warunkował możliwości 
niedopuszczenia do udziału niektórych uczestników czy wyeliminowania „wrogich” elementów 
uroczystości. 

Dzień piekarskiego zjazdu odznaczał się pełną mobilizacją służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo i porządek w czasie zgromadzeń publicznych. Poza funkcjonariuszami komórek 
do spraw wyznaniowych do „zabezpieczania” pielgrzymek stanowych kierowano pracowników 
innych wydziałów czy formacji, które funkcjonowały w tym czasie w strukturach UB/SB, a któ-
rych obecność była uznana za niezbędną (np. w latach osiemdziesiątych Nietetatowa Kompania 
a później Nieetatowy Batalion Operacyjno-Interwencyjny). Zachowane materiały fotograficzne, 
filmowe czy dźwiękowe były głównie efektem pracy funkcjonariuszy wydziału „B” i wydziału 
„T”, którzy uczestniczyli w piekarskich pielgrzymkach i stanowili ważne ogniwo doskonalenia 
kontroli operacyjnej i dokumentowania przebiegu tych zgromadzeń. 

Równie ważny etap działań następował po zakończeniu uroczystości, a także w dniach 
następnych. Po opuszczeniu kalwarii piekarskiej przez pielgrzymów kontynuowano śledzenie 
wybranych uczestników, przeprowadzano zatrzymania niektórych, odbywały się kolegia orzeka-
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jące w sprawach o wykroczenia. Gromadzono również wytworzoną dokumentację pozwalającą 
na opracowanie szczegółowych meldunków dla instancji partyjnych, kierownictwa organów 
bezpieczeństwa i administracji państwowej. W wielu wypadkach stanowiła ona podstawę do 
prowadzenia dalszych działań jawnych i tajnych wobec organizatorów i uczestników.

Aparat bezpieczeństwa starał się objąć kompleksową inwigilacją wszystkie płaszczyzny ak-
tywności związanej ze stanowych ruchem pielgrzymkowym do Piekar Śląskich. W okresie prawie 
czterdziestu lat funkcjonariusze UB/SB ingerowali we wszystkie trzy fazy schematu pielgrzym-
kowego stosując zróżnicowane w formie i czasie metody: jawne i tajne, prawne i pozaprawne, 
perswazyjne i represyjne, jednorazowe i długofalowe, prymitywne i wyrafinowane. Można wśród 
nich odnaleźć jawne i natychmiastowe reakcje (np. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, 
zatrzymania, kolegia), jak i tajne metody dezintegracji i manipulacji prowadzone długofalowo 
(np. budowanie negatywnego wizerunku biskupa czy kapłana, brak awansu zawodowego osoby 
świeckiej, ingerencja w treść dekoracji, wystąpień duchownych). 

Historia stanowego ruchu pielgrzymkowego do Piekar Śląskich, a zwłaszcza ożywienie tej 
formy pątnictwa w latach osiemdziesiątych świadczą wyraźnie o nieskuteczności regularnych, bo 
corocznych i kompleksowych przeciwdziałań piekarskim zjazdom stanowym ze strony państwo-
wych służb porządkowych, a zwłaszcza aparatu bezpieczeństwa. Pomimo zakrojonych na szeroką 
skalę działań operacyjnych, zaangażowania adekwatnej do potrzeb liczby funkcjonariuszy, tajnych 
współpracowników oraz środków technicznych nie doprowadzono do trwałego ograniczenia 
piekarskich zjazdów i zlikwidowania niepożądanych jego aspektów. Wręcz przeciwnie – na fali 
przemian społeczno-politycznych w latach osiemdziesiątych odnotowano ich ponowny rozwój, 
a także obecność nowych przedstawicieli – osób wywodzących się ze środowiska opozycji de-
mokratycznej. Prowadzone przez prawie czterdzieści lat tajne i jawne metody przeciwdziałania 
nie doprowadziły do zaniechania przez biskupów organizacji corocznych majowych zjazdów 
mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowych – kobiet i dziewcząt. 

Uzasadnionym wydaje się więc pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy i cel prowadzonej 
kontroli operacyjnej. Ponieważ nie zachowały się popielgrzymkowe analizy pracy operacyjnej 
UB/SB, merytorycznie ważnym głosem w tej kwestii jest praca dyplomowa Mariana Chwe-
dczuka i Andrzeja Filipka (w latach osiemdziesiątych pracowników aparatu bezpieczeństwa na 
terenie województwa katowickiego) zatytułowana „Zagrożenia związane z funkcjonowaniem 
sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. Przeciwdziałania operacyjne realizowane w la-
tach 1983–1986”. Wyliczając zagrożenia ideologiczno-polityczne, jakie niosły z sobą piekarskie 
uroczystości pielgrzymkowe, autorzy skupili uwagę przede wszystkim na zaniedbaniach i nie-
dociągnięciach ze strony aparatu bezpieczeństwa. Ich zdaniem działania katowickiego Wydziału 
IV SB w tym czasie cechowała „mało zadowalająca” skuteczność w stosunku do „intensywności 
i ilości zagrożeń”, jakie wystąpiły w czasie piekarskich pielgrzymek. Brak skuteczności nie 
wynikał z braku kadry, ponieważ w czasie pielgrzymek majowych w latach 1983–1986 za-
angażowanych było corocznie około 350 funkcjonariuszy operacyjnych i 250 funkcjonariuszy 
prewencji (oprócz jednostek ZOMO). Niewątpliwie w dniu pielgrzymki utrzymywany był ład 
i porządek publiczny, ale policja polityczna nie wyeliminowała „negatywnego oddziaływania 
na uczestników pielgrzymki piekarskiej jako całości”. Do negatywnych aspektów zgromadzeń 
piekarskich autorzy pracy zaliczyli m.in.: „jątrzące” wystąpienia hierarchii kościelnej, negatywny 
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wystrój terenu sanktuarium, demonstrowanie symboli zdelegalizowanego związku zawodowego 
„Solidarność”. Należy zaznaczyć, że wymienione powyżej elementy zostały uznane za „wrogie” 
i były pod obserwacją państwowych służb porządkowych od początku powojennej tradycji tych 
zgromadzeń (wcześniej UB/SB interesowało się symbolami i emblematami religijnymi wystroju 
kalwarii i grup pątniczych).

Zdaniem Chwedczuka i Filipka, poza sytuacją społeczno-polityczną w kraju, przyczyna 
niezadowalającej reakcji policji politycznej tkwiła w niej samej – wynikała z „pomijania czy też 
niedostrzegania” ważnych elementów pracy operacyjnej. Zaliczono do nich: zbyt małą aktywność 
tajnych współpracowników wywodzących się z kleru, a biorących udział w pielgrzymce, „mało 
energiczne próby wpływania poprzez agenturę usytuowaną w kurii diecezjalnej na osoby odpo-
wiedzialne za przebieg pielgrzymki, jak i podejmowane w jej trakcie problemy”, brak szerszej 
współpracy Wydziału IV SB w Katowicach z jednostkami województw, z których tradycyjnie 
przybywają do Piekar liczne pielgrzymki. Według oceny Chwedczuka i Filipka te ostatnie 
działania ograniczały się do „lakonicznej wymiany korespondencji”. Jednostki SB w innych 
województwach „nie przywiązują większej wagi do wytycznych przesłanych przez kierownictwo 
Wydziału IV w Katowicach, ponieważ pielgrzymki te nie odbywają się na ich terenie”. Autorzy 
ujawnili również, że często grupy przybywające do Piekar z innych województw w ogóle nie znaj-
dowały się pod kontrolą tamtejszych jednostek SB, chociaż ich zachowanie mogło doprowadzić 
do „negatywnych wystąpień lub zakłócenia porządku”. 

Poza pionem wyznaniowym poważne niedociągnięcia wytknięto również innym wydziałom 
katowickiego SB. Prowadzono w nich powierzchowne, a czasami nawet „fikcyjne zabezpieczanie 
figurantów spraw operacyjnych”, co pozwalało im na swobodę działania. Skrytykowano również 
„niedostateczną kontrolę” przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach rea-
lizacji zadań nałożonych na rejonowe i miejskie urzędy spraw wewnętrznych w województwie. 
Zarzuty dotyczyły także niepociągania do odpowiedzialności osób decydujących się na wrogie 
wystąpienia a także łamiących przepisy o zgromadzeniach6.

Wskazane przez Chwedczuka i Filipka wewnątrzresortowe zaniedbania merytoryczne i prak-
tyczne były niewątpliwie przyczyną stagnacji i braku postępów w przeciwdziałaniu piekarskim 
zjazdom. Mogły one wynikać z braku zdeterminowania, braku wiary w skuteczność działania, 
a także poddania się rutynie w corocznym powielaniu tych samych czynności. 

Meldunki z pracy operacyjnej organów bezpieczeństwa podlegały jednak ocenie ze strony 
instancji partyjnych. Brak w latach osiemdziesiątych zdecydowanej reakcji ze strony władz par-
tyjnych można odczytywać jako akceptację istniejącej sytuacji. Z jednej strony mogła być ona 
sygnałem słabości władzy wobec postawy religijnej społeczeństwa w Polsce. Z drugiej – mogła 
stanowić świadomy wybór taktyki, która pozwalała społeczeństwu i Kościołowi na kontrolowaną 
i ograniczoną do piekarskiej kalwarii swobodę w wyrażaniu i manifestowaniu swoich postaw. 
Na taki aspekt relacji państwo-Kościół w kontekście zgromadzeń stanowych w Piekarach Ślą-
skich zwrócił uwagę kardynał William Baum7 z USA, uczestnik piekarskiego zjazdu mężczyzn 

6 AIPN, WSO MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 001708/3040, M. Chwedczuk, A. Filipek, Zagrożenia związane 
z funkcjonowaniem sanktuarium…, k. 85–88.
7 Baum William (1926–), abp Waszyngtonu w latach 1973–1980, kardynał od 1976, Who’s Who in the World, Chica-
go1982, s. 78.
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w 1978 r. Według informacji pozyskanych przez SB w czasie kolacji po pielgrzymce odbytej 
28 maja 1978 r. podzielił się on następującymi uwagami: 

… dziwię się, że na tego typu zgromadzenie jak w Piekarach wasze władze centralne wyra-
żają zgodę. […] … słuchając wystąpień biskupa H. Bednorza i kard. K. Wojtyły doszedłem 
do wniosku, że władze zezwalają na pielgrzymkę świadomie. Czynią z imprezy piekarskiej 
swoisty wentyl bezpieczeństwa. Robotnicy rozładowują się, spada ich napięcie wewnętrzne 
i po powrocie do domu zapominają o trudzie dnia codziennego, o trapiących ich problemach8. 

W zachowanej dokumentacji dotyczącej zjazdów piekarskich nie udało się odnaleźć bezpo-
średniego potwierdzenia tej tezy, ale przyzwolenie na kontrolowane rozładowywanie napięcia 
społecznego było metodą stosowaną przez aparat bezpieczeństwa wobec innych grup społecznych 
i ich zgromadzeń9. Wydaje się, że metoda kontrolowanych ustępstw w Piekarach Śląskich przy 
jednoczesnym zdecydowanym likwidowaniu w zarodku wszelkiej opozycji demokratycznej w tak 
newralgicznym regionie, jakim był Górnośląski Okręg Przemysłowy, była świadomym wyborem 
władz. Znały one siłę religijnego oporu ze strony społeczeństwa i przywiązania do Kościoła, 
dlatego monitorowano uroczystości piekarskie – enklawę wolności religijnej, myśli społecznej 
i politycznej – natomiast poza nią, zwłaszcza na terenie zakładów pracy konsekwentnie egze-
kwowano podporządkowanie się narzuconym przez państwo regułom. Ta dwutorowość działania 
wytworzyła rodzaj specyficznego relatywizmu w postawie pewnej grupy osób: z jednej strony nie 
akceptowały one narzuconego systemu społeczno-politycznego i uczestniczyły w uroczystościach 
piekarskich na znak jawnej jego krytyki, z drugiej – indywidualnie podporządkowywały się 
wymuszanym zachowaniom zwłaszcza na polu zawodowym (np. „planowe” niedziele, cztero-
brygadowy system pracy).

Tolerowanie pielgrzymek stanowych nie oznaczało rezygnacji z dyskryminowania ich organi-
zatorów i uczestników, co miało miejsce przede wszystkim w czasie i przestrzeni pozapielgrzym-
kowej. Były to trudne do uchwycenia i wykazania formy szykan i represji, rzadko dokumen-
towane, jednak powszechnie znane wśród lokalnych społeczności. Jednak dzięki zdecydowanej 
postawie duchowieństwa, zwłaszcza kolejnych biskupów katowickich, a także odwadze tysięcy 
osób corocznie zmierzających do piekarskiego sanktuarium tradycja stanowych zjazdów była 
przekazywana i podtrzymywana przez kolejne pokolenia pielgrzymów.

Przemiany ustrojowe 1989 r., nie przerwały tradycji stanowego pielgrzymowania do Piekar 
Śląskich, ale zakończyły prawie czterdziestoletni okres zmagania się Kościoła katowickiego 
z utrudnianiem i ograniczaniem tej formy zgromadzeń religijnych, niezależnie od niedociągnięć 
i niepowodzeń aparatu bezpieczeństwa wskazanych przez Chwedczuka i Filipka. W sposób na-
turalny wygasły te motywy, które wynikały z manifestacji postawy „przeciw władzy”, co znalazło 
odzwierciedlenie w spadku frekwencji, ale także w powrocie do istoty religijnego pątnictwa.

Swoboda religijna pozwoliła ks. proboszczowi Władysławowi Studentowi już w 1990 r. 
na poszerzenie kręgu uczestników majowej pielgrzymki stanowej o środowiska, które jeszcze 

8 AIPN Ka, WUSW Katowice, 030/207, Informacja z przebiegu uroczystego nabożeństwa w katedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach w dniu 28 V 1978 oraz odnotowanych ocen na temat imprezy piekarskiej, 29 V 1978, cz. IV, k. 62. 
9 Przykładem świeckiej imprezy masowej, która stanowiła wentyl bezpieczeństwa, może być na przykład Festiwal Mu-
zyków Rockowych organizowany w Jarocinie. Zob. szerzej K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, Jarocin w obiektywie 
bezpieki, Łódź 2005.
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rok wcześniej znajdowały się „po drugiej stronie barykady”. W imieniu biskupa katowickiego 
i swoim piekarski kustosz poprzez komendanta Policji w Piekarach Śląskich, dowódcę Jednost-
ki Wojska Polskiego w Bytomiu-Radzionkowie i w Tarnowskich Górach zaprosił „wszystkich 
oficerów, podoficerów i szeregowców” do udziału w pielgrzymce mężczyzn 27 maja 1990 r. 
W uzasadnieniu napisał:

Obecność Wasza na tej pielgrzymce jeszcze bardziej ukaże zmiany, jakie dokonały się w naszym 
kraju, a także będzie wyrazem jedności policji z ludem, (wojska z ludem). Jestem przekonany, 
że Wasza obecność będzie entuzjastycznie przyjęta przez setki tysięcy mężczyzn zgromadzonych 
na szczycie kalwarii10. 

Proboszcz Student patrzył bowiem na zmiany polityczno-ustrojowe w Polsce przez pryzmat 
mikrohistorii piekarskiego sanktuarium maryjnego i pielęgnowanego przez dziesięciolecia stano-
wego ruchu pielgrzymkowego. Rozumiał je podobnie jak główni moderatorzy charakteru tych 
zgromadzeń w okresie PRL – biskup Herbert Bednorz i kardynał Karol Wojtyła – kontynuując 
m.in. ideę integracji w duchu religijnym z tymi, których ideologicznie usytuowano w świecie 
bez Boga. 

Uważnie analizujący zmagania Kościoła w Polsce z totalitarnym systemem władzy amery-
kański naukowiec George Weigel w następujący sposób scharakteryzował działania komunistów 
w Polsce: 

próbowali przejąć kontrolę nad Kościołem lub ewentualnie zlikwidować go, stosując trojaką 
strategię: jeśli było to możliwe – konfrontacji i bezpośredniego ataku, w sprzyjających oko-
licznościach – kooptacji i, równocześnie, powolnego dławienia ewangelicznej misji Kościoła 
przez nieustępliwe wywieranie nacisku na hierarchów Kościoła i ludność katolicką. Strategia 
ta okazała się brutalnie skuteczna w odniesieniu do innych narodów, zniewolonych przez 
jałtański system imperialistyczny. Jednakże w Polsce zawiodła. W gruncie rzeczy wywołała 
tu ona odwrotny skutek, bowiem w 1966 r., w momencie millennium i po dwudziestu latach 
komunizmu, Polska była bardziej katolicka niż kiedykolwiek przedtem. Po upływie kolejnych 
dwudziestu lat Polska, zainspirowana przez Papieża Polaka, rozpoczęła bezkrwawą rewolucję, 
która pogrążyła imperium Stalina11.

Lektura powyższego wywodu pozwala dostrzec analogie do działań wobec stanowego ruchu 
pielgrzymkowego do Piekar Śląskich w latach 1947–1989, a także wyprowadzić konkluzję 
o zwycięstwie piekarskich pielgrzymów i ich biskupów. Po przełomie ustrojowym w Polsce 
w 1989 r. nadal corocznie odbywają się stanowe pielgrzymki mężczyzn i kobiet. W maju 
i sierpniu 2011 r. pątnicy przybyli do Piekar Śląskich po raz sześćdziesiąty w powojennej historii 
tego ruchu. Symbolem kontynuacji tradycji zapoczątkowanej w 1947 r. jest przewodzenie uro-
czystościom kolejnych biskupów katowickich. Abp Damian Zimoń jako następca bp. Herberta 
Bednorza po raz 25 stanął na kalwarii piekarskiej w czasie majowej pielgrzymki mężczyzn 
w 2011 r. W tym samym roku swoją piekarską posługę stanową zakończył w czasie sierpniowej 

10 APP, Pielgrzymki mężczyzn (materiały, programy) 1975–1997, Pisma ks. Władysława Studenta do komendanta Policji 
w Piekarach Śl., dowódcy jednostki Wojska Polskiego w Bytomiu-Radzionkowie i w Tarnowskich Górach, b.p.
11 G. Weigel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, Poznań 1995, s. 151.
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pielgrzymki kobiet i dziewcząt. Od 29 października 2011 r. zadanie kontynuowania stanowego 
duszpasterstwa pielgrzymkowego spoczywa na nowym abp. metropolicie – Wiktorze Skworcu.

Trudno nie postawić pytania o charakter zjazdów piekarskich na początku XXI wieku. Czy 
brak przeciwdziałania ze strony policji politycznej i aparatu partyjno-państwowego wpłynął 
w jakiś znaczący sposób na charakter tych uroczystości czy frekwencję? 

Frekwencja utrzymuje się obecnie na stałym poziomie osiemdziesięciu do stu tysięcy męż-
czyzn i tradycyjnie znacznie mniejszej liczbie kobiet. Biskupi katowiccy i zapraszani na kalwarię 
kaznodzieje podejmują z piekarskiej ambony trudne problemy wynikające z aktualnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej kraju, a także zmian w postawach religijnych i sytuacji Kościoła. Poru-
szają problem bezrobocia, stale postępującej laicyzacji, coraz bardziej konsumpcyjnego społeczeń-
stwa, wychowania młodego pokolenia czy współczesnych trudności małżeńskich i rodzinnych. 
Nietrudno zauważyć, że wiele spośród tych tematów było już poruszanych z piekarskiej ambony 
w okresie PRL.
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Summary

The Marian cult in Piekary Śląskie started in the second half of the 17th century. Then, the 
sanctuary in that town was being developed throughout the following centuries, and so were 
various forms of pilgrimage ministry. From the end of the 19th century, apart from parish pil-
grimages, the state pilgrimage movement of religious, social, national or professional organisa-
tions and associations also developed. In the inter-war period state and professional pilgrimages 
were organised during special celebrations called rallies or gatherings. After World War II state 
gatherings of men and young males as well as of women and girls became an important point in 
the diocesan calendar of pilgrimages to Piekary Śląskie. They were held for the first time in 1947 
and, apart from one four-year break (1953–1956) which was caused by banishing bishops from 
the diocese, they have been organised every year on the initiative of the local ordinary bishop; 
men and young males gather in Piekary Śląskie on the last weekend of May, and women and 
girls have their meeting on the Sunday following the Assumption of the Blessed Virgin ceremony. 

After World War II the sanctuary in Piekary Śląskie, feast and ceremonies that were organised 
there and their participants were under special supervision of the communist authorities. Meet-
ings of thousands of people publicly manifesting their attachment to religion and to the Roman 
Catholic Church “disturbed” the concept that the communists planned for Upper Silesia – as 
the strategic region in the country in terms of economy and ideology. 

In years 1947–1989 the party apparatus, state administration and security agencies used 
diverse methods to prevent those gatherings. Manipulating legal provisions on religious gath-
erings, especially adopting the Act on Gatherings of 29th March 1962, allowed to control 
them by not granting permits to organise them. Apart from legal arguments, the development 
of religious cult was also prevented by: restricting the space for religious cult, administrative 
persecution of pilgrimage sites, annulment of certain bank holidays related with some religious 
feasts and ceremonies, organising events aiming at drawing people away from religious feasts, an 
unprecedented example of which was the organisation of national celebrations of One Thousand 
Years of the Polish State at the time of religious celebrations of the Millennium of the Baptism 
of Poland in 1966. The religious policy in the Polish People’s Republic aimed at “detaching the 
masses” from the Church and making the clergy faithful to the state.

As concerning the party apparatus, state administration and security agencies, the least 
known activities are those that were carried out by the political police. Due to their broad scope 
of activity, technical and staff resources, security agencies were able to carry out multifaceted 
activities in relation to state gatherings in Piekary. They were carried out internally, within the 
structures of the political police, but also in external relations – with organisers and pilgrimage 
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participants, on one hand, and with party units and state administration on the other hand. 
Those processes happened simultaneously and they intermingled. 

At voivodeship level the units that dealt with religious issues in the political police struc-
tures were the following: Section V of Department V of the Voivodeship Public Security Office 
[WUBP] (1946–1953), Department XI of the Voivodeship Public Security Office [WUBP] 
(1953–1955), Department VI of the Voivodeship Office for Public Security [WUdsBP] (1955–
1956), Group V of Department III of the Voivodeship Citizens’ Militia Station [KW MO] 
(1956–1962) and department IV of the Voivodeship Citizens’ Militia Station [KWMO]/Voivode-
ship Office of the Interior [WUSW] (1962–1989). In local Security Office [UB]/Security Service 
[SB] units tasks related with religion were carried out by selected officers or departments or 
sections as units that corresponded with voivodeship structures. The division for religious issues 
was supported by other UB/SB departments, e.g. department III which dealt with political op-
position, department II (counter-intelligence), investigation department, department “B” which 
specialised in surveillance, department “T” which was responsible for operational engineering, 
department “W” dealing with correspondence control, passport department or border traffic 
control department. Celebrations in Piekary Śląskie were conducted under strict supervision of 
UB/SB and Citizens’ Militia [MO] officers, together with Voluntary Citizen’s Militia Reserves 
[ORMO] and Motorized Reserves of the Citizens’ Militia [ZOMO]. 

The organisers of state pilgrimages (bishops, curia workers, parish priests, lay people) and 
their participants (lay people, representatives of democratic opposition, members of the Polish 
episcopate as well as foreign guests) were under special supervision of security agencies.

The operational-organisational scheme of activities carried out by security agencies was di-
vided into three stages: before the pilgrimage, on the day of starting the celebrations and after 
the pilgrimage. Reconnaissance of preparations for a pilgrimage allowed to provide party units 
and state administration with confidential information which often constituted the basis for 
assessing the situation and it influenced the process of decision-making in terms of counteract-
ing those religious gatherings. On the day of celebrations the pilgrims were under operational 
watch from the moment of beginning the pilgrimage until its end. The attention of the officers 
focused on the following elements: clergy and lay people’s attendance, number of delegations 
and orchestras, the use of religious and anti-state symbols, decoration of pilgrimage groups, and 
during the ceremony they paid attention to the contents of public speeches, the atmosphere 
and behaviour of pilgrims. An important part in carrying out UB/SB tasks was that of their 
co-workers who would pass information on preparations for a pilgrimage, they provided access 
to church documents in this respect, and some realised some special tasks: they manipulated 
the organisers e.g. to change slogans on Calvary plates or to change the contents of speeches, 
they participated in pilgrimages by observing how the pilgrims behaved, they gave reports on 
dinners for pilgrimage guests and made an assessment of the celebrations. 

Other tasks of security agencies officers included collecting documents allowing to evaluate 
the nature and course of the pilgrimage and also proving “hostile” behaviour of the participants. 
That is why all the public speeches were recorded, some more important parts of the celebra-
tions and people taking part in them were photographed and filmed, plate numbers of cars were 
being written down and photos of those cars were taken, especially of institutional cars parked 
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in Piekary and in the area on the day of pilgrimage. After the celebrations ended and all the 
materials were collected, detailed reports and statements were prepared for party units, state 
administration and for the UB/SB management.

The performance of operational tasks related with state gatherings in years 1947–1989 
was sinusoidal: if satisfactory results were achieved in some areas of activity, then other areas 
also required improvement or some new challenges emerged. If in the initial period there were 
problems with reconnaissance and obtaining information before the celebrations, then in years 
1965–1966 they were recognised as satisfactory, while too great attendance at pilgrimages be-
came a challenge. According to documents that survived until today, the confrontation related 
with attendance led to a situation where the number of participants was overstated by church 
organisers and it was understated by the government apparatus. At the beginning of 1970s, 
as the regulations on international flow of citizens were relaxed, the problems of infiltration 
and control of foreign guests’ inflow to Piekary occurred, as well as the problem of “securing” 
their stay in Poland. On the other hand, the end of 1970s and the beginning of 1980s forced 
the security agencies to face the problem of ostentatious presence, mainly at male pilgrim-
ages, of democratic opposition representatives, especially of the Solidarity Movement [NSZZ 
“Solidarność”] members from various regions of the country. 

Security agencies officers used a full range of methods on pilgrimage organisers and partici-
pants: from repression, persecution and threatening (dominant in the Stalinist period), through 
manipulation and disintegration of their activities, to official co-operation in organisational 
terms (from the first pilgrimages of John Paul the Second to Poland). The number of security 
agencies officers involved in those activities gradually increased and during May celebrations in 
years 1983–1986 it reached around 350 operational officers and 250 prevention officers (apart 
from ZOMO units). 

In almost forty years’ history of “securing” gatherings in Piekary Śląskie, despite many years 
of experience, applying the most advanced technology in operational work, adequate number 
of officers controlling the course of the meetings and a vast network of agents, security agen-
cies did not manage to permanently limit the size of this massive feast. They did not manage 
to eliminate “undesired” or even – according to the government apparatus – “hostile” events 
and situations either. Those always included: hostile speeches of the church hierarchy and of lay 
people who represented the pilgrims, elements of decoration of pilgrimage groups and of the 
Calvary, pro-church and anti-state behaviour of the pilgrims. 

In 1980s the pilgrimage movement in Piekary Ślaskie underwent a visible revitalisation and 
the diocese May meetings gradually started transforming into pilgrimages of the labour world 
with the participation of representatives of various regions and dioceses in the country. According 
to SB, in years 1981–1982 around 200 pilgrims visited the Calvary in Piekary Śląskie in May.

SB officers – Marian Chwedczuk and Andrzej Filipek analysed the activities of the politi-
cal police in reference to state pilgrimages in Piekary in years 1983–1986 and they presented 
a number of charges which, in their opinion, were the reasons for this ineffectiveness and they 
were due to shortcomings in the work of security agencies and state apparatus.

Ineffectiveness in counteracting state pilgrimages should have induced some party apparatus 
reaction. Its lack could, on one hand, be a sign of the authorities’ weakness in relation to the 
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society in Poland, including its religious attitude. On the other hand, it could indicate a conscious 
choice of tactics that allowed the society and the Church to express and manifest their attitudes 
in a controlled way, restricted to the Calvary in Piekary Śląskie. Cardinal William Baum from the 
USA, a participant of the gathering for males of the 28th of May 1978, pointed to this aspect 
of State-Church relationship in the context of state gatherings in Piekary Śląskie. According to 
information collected by SB, he allegedly said that the authorities treated the men’s pilgrimage 
as a “safety valve”. Workers released their emotions in Piekary Śląskie, which helped them to 
return to difficult reality.

Regardless of the causes due to which it was impossible to restrict the mass nature of state 
meetings in Piekary in years 1947–1989, they were definitely a global, religious phenomenon 
– a phenomenon of workers remaining with God and the hierarchic Church, of boldly opposing 
the government apparatus and its anti-religious policy as well as of publicly manifesting one’s 
faith in a country belonging to the socialist block and, by ideological assumptions, to the atheist 
countries of East-Central Europe.  

 Translated by Magdalena Mańko-Kuzaj
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Aneks (fotografie, mapy, dokumenty) 

Obraz Matki Boskiej Piekarskiej
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Fot. 1. Uczestnicy pielgrzymek w strojach regionalnych, 16 VIII 1970, AIPN Katowice

Fot. 2. Delegacje w strojach zawodowych z symbolicznymi narzędziami pracy, 26 V 1968, 
AIPN Katowice
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Fot. 4. Poczet sztandarowy w pielgrzymce z Radzionkowa, 26 V 1974, AIPN Katowice

Fot. 3. Pielgrzymka z parafii św. Augustyna ze Świętochłowic Lipin, bp. Domin oznaczony 
cyfrą 1, na rewersie odręczny opis fotografii, 28 V 1972, AIPN Katowice
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Fot. 5. Zdjęcie bramy prowadzącej na Kalwarię wykonane z punktu zakrytego, 27 V 1973, 
AIPN Katowice

Fot. 6. Moment przyjazdu biskupów na pielgrzymkę kobiet, 15 VIII 1971, AIPN Katowice
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Fot. 7a, b. Procesja przed uroczystościami milenijnymi na Kalwarię, 22 V 1966, AIPN 
Katowice

Fot. 8a, b. Zdjęcia operacyjne wykonane w czasie uroczystości milenijnych, 22 V 1966, 
AIPN Katowice
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Fot. 9a, b, c. Zdjęcia dokumentujące dekoracje na pielgrzymkach stanowych w 1979, AIPN 
Katowice
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Fot. 10a, b. Dekoracje okolicznościowe na pielgrzymce stanowej mężczyzn i młodzieńców, 
27 V 1973, AIPN Katowice

Fot. 11. Bp Bednorz przemawia w czasie nauk stanowych, 26 V 1968, AIPN Katowice
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Fot. 12. Zdjęcie operacyjne z nauk stanowych w czasie pielgrzymki 28 V 1972, osoby 
oznaczone numerami opisane na rewersie zdjęcia, AIPN Katowice

Fot. 13. Portret papieża Pawła VI, pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców, 26 V 1974, AIPN 
Katowice
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Fot. 14a, b, c, d. Plansze rozmieszczone 
na Kalwarii piekarskiej w czasie pielgrzymek 
stanowych, AIPN Katowice
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Fot. 15a, b, c. Pielgrzymi zdążający do Piekar, 26 V 1968, AIPN Katowice
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Fot. 16a, b, c. W drodze do Piekar Śl., 16 VIII 1970, AIPN Katowice



Aneks (fotografie, mapy, dokumenty)

328

Fot. 17a, b. Pielgrzymi zmierzający do Piekar Śl.

Fot. 18. Moment wyjścia pielgrzymki z parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, 28 V 1972, 
AIPN Katowice
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Fot. 20a, b. Zdjęcia operacyjne pojazdów zaparkowanych w czasie pielgrzymki 29 V1983, 
AIPN Katowice

Fot. 19a, b, c, d. Zdjęcia operacyjne zaparkowanych pojazdów, 27 V 1973, AIPN Katowice
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Fot. 21a, b. Ernestyna Wowra w obiektywie SB w czasie pielgrzymki 16 VIII 1970 i 15 VIII 
1971, AIPN Katowice

Fot. 22a, b. Janusz Czermiński w czasie pielgrzymki 27 V 1973, AIPN Katowice



Aneks (fotografie, mapy, dokumenty)

331

Fot. 23a, b. Przemawiający w imieniu pielgrzymów górnik Jerzy Gajdzik na zdjęciach 
operacyjnych SB w czasie pielgrzymki 28 V 1972, AIPN Katowice
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Fot. 24. Górnik Jan Król w trakcie mowy powitalnej, 29 V 1977, AIPN Katowice

Fot. 25. Zdjęcia wykonane w czasie wypoczynku pielgrzymów, 30 V 1971, AIPN Katowice
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Fot. 26. W czasie pielgrzymki kobiet 17 VIII 1986, AIPN Katowice

Fot. 27. Przy straganach odpustowych, AIPN Warszawa
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Fot. 28–29. Hierarchowie kościelni w procesji na Kalwarię, m.in. brat Roger Schutz, 
kard. Karol Wojtyła, bp. Herbert Bednorz, bp. Józef Kurpas, bp Czesław Domin, 27 V 1973, 
AIPN Katowice
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Fot. 30–32. Przedstawiciele opozycji demokratycznej i delegacje zakładów pracy na 
pielgrzymkach z lat osiemdziesiątych, AIPN Warszawa
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Plakat nr 1. Plakat na pielgrzymkę stanową mężczyzn w 1978 r. zachowany w zasobie 
archiwalnym SB, AIPN Katowice
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Plakat nr 2. Plakat na pielgrzymkę stanową kobiet w 1978 zachowany w zbiorach SB, AIPN 
Katowice
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Dokument 1. Okładka czasopisma „Mit einander”, w którym zamieszczono obszerną relację 
z pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców z 27 V 1973, AAKat.
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Dokument 2. Fotokopia oryginału listu bp. Eisenstadt do bp. Bednorza z 8 III 1978, AIPN Ka
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Dokument 3. Tłumaczenie listu bp. Eisenstadt do bp. Bednorza z 8 III 1978 wykonane dla 
potrzeb SB, AIPN Ka
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Dokument 4. Koperta listu bp. Eisenstadt do bp. Bednorza z 8 III 1978, AIPN Ka
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Mapa nr 1. Okolice Piekar Śląskich oraz tras pielgrzymkowych, za: J. Pawlik, Piekary Śląskie, 
Warszawa 1988
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Mapa nr 2. Plan sytuacyjny Kalwarii w Piekarach zachowany w dokumentach operacyjnych 
SB, AIPN Ka
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Mapa nr 3. Plan centrum Piekar Śląskich z Kalwarią oraz umiejscowieniem ulicy Damrota, 
którą w 1978 władze państwowe planowały przedłużyć przez Kalwarię, www.zumi.pl
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Wykaz skrótów 

AAKat.  – Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach
AAN  – Archiwum Akt Nowych
abp  – arcybiskup
AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
AIPN Ka  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
AIPN Sz  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
AKiK  – Albumy, Kroniki i Księgi w APP
APKat.  – Archiwum Państwowe w Katowicach
AL  – Akta lokalne
APP  – Archiwum Parafii pw. Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach 

Śląskich
ARz  – Akta rzeczowe
BBC – British Broadcasting Corporation (Brytyjska Korporacja Nadawcza) 
b.d.  – brak daty
BIO – Batalion Operacyjno-Interwencyjny
b.p.  – brak paginacji
bp  – biskup
BP PZPR  – Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
br. – brat
CDU – niem. Christlich Demokratische Union Deutschlands (Unia Chrześ-

cijańsko-Demokratyczna)
ChSS  – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne
CODA – Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
ds.  – do spraw
dep.  – departament
Dep. Społ.-Adm. – Departament Społeczno-Administracyjny
DOKP  – Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
Dz. U.  – Dziennik Ustaw
Dz. Urz. – Dziennik Urzędowy
GKBZpNP – Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
GPK  – Graniczny Punkt Kontrolny
inf.  – informator
insp.  – inspektor
IPN  – Instytut Pamięci Narodowej
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k.  – karta
kard.  – kardynał
KBB  – Kancelaria Biskupa Bednorza
KC PZPR  – Komitet Centralny PZPR
KdsBP  – Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
KIO – Kompania Interwencyjno-Operacyjna
KKA  – kolegium karno-administracyjne
KKO  – kolegium karno-orzekające
KM MO  – Komenda Miejska MO
KMiP – Komenda Miasta i Powiatu 
KM PZPR – Komitet Miejski PZPR
k.o.  – kontakt operacyjny
kol.  – kolumna
KOR – Komitet Obrony Robotników
KP/M/D – komitety powiatowe, miejskie, dzielnicowe (PZPR)
KP MO – Komenda Powiatowa MO
KP PZPR  – Komitet Powiatowy PZPR
kpr.  – kapral
kpt.  – kapitan
KSM  – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
krypt.  – kryptonim
ks.  – ksiądz
KWK  – kopalnia węgla kamiennego 
KW MO  – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KW PZPR  – Komitet Wojewódzki PZPR
KZ WZZ  – Komitet Założycielski WZZ
ŁKS  – Łódzki Klub Sportowy
MAP  – Ministerstwo Administracji Publicznej
MBP  – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
mf  – mikrofilm
mjr  – major
mps  – maszynopis
MO  – Milicja Obywatelska 
MRN  – Miejska Rada Narodowa
MSW  – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
MUdsBP  – Miejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
MUSW  – Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych
n.  – następna/następne strony
NBC TV  – National Broadcasting Company (amerykańska sieć TV)
NMP  – Najświętsza Maryja Panna
NSZZ  – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
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o.  – ojciec
ob.  – obywatel
OBUiAD  – Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
ORMO  – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
oprac. – opracowanie
OZI  – osobowe źródło informacji
PDF  – podgląd dokumentowany fotograficznie 
PF  – podgląd fotograficzny
PKP  – Polskie Koleje Państwowe
PKS  – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
PKWN  – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Plut.  – plutonowy
płk  – pułkownik
PMRN  – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
POP  – Podstawowa Organizacja Partyjna
por.  – porównaj
por.  – porucznik
PP  – podsłuch pokojowy
ppłk  – podpułkownik
ppor.  – podporucznik
PPR  – Polska Partia Robotnicza
PPRN  – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
PRL  – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRN  – Powiatowa Rada Narodowa
ps.  – pseudonim
PT – posłuch telefoniczny
PUBP  – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PUdsBP – Powiatowy Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
p.w.  – pod wezwaniem
PWRN  – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
PZPR  – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RdsW  – Referat do spraw Wyznań
red.  – redakcja
RFN  – Republika Federalna Niemiec
RKW  – Regionalna Komisja Wykonawcza
RN  – Rada Narodowa
ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
s.  – siostra 
s.  – strona
SB  – Służba Bezpieczeństwa
SO  – sprawa obiektowa
SOO  – sprawa operacyjnej obserwacji



Wykaz skrótów

348

SOR  – sprawa operacyjnego rozpracowania
SOS  – sprawa operacyjnego sprawdzenia
SPO  – specjalny punkt obserwacyjny 
SPS  – stały punkt sygnalizacyjny
ŚSHT – Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
st. kpr.  – starszy kapral 
św.  – święty
sygn.  – sygnatura
TEOB  – teczka ewidencji operacyjnej biskupa
TEOK  – teczka ewidencji operacyjnej księdza
TEOP  – teczka ewidencji operacyjnej parafii
t.o /T.O.  – technika operacyjna
tow.  – towarzysz
TPD  – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TW  – tajny współpracownik
UB  – Urząd Bezpieczeństwa
UBP – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
UdsW  – Urząd do Spraw Wyznań
UOP  – Urząd Ochrony Państwa
USW  – Urząd Spraw Wewnętrznych przy PWRN
UW Kat  – Urząd Wojewódzki w Katowicach
UW Śl.  – Urząd Wojewódzki Śląski 
WdsW  – Wydział do spraw Wyznań
WE – (Radio) Wolna Europa
WIRD  – Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego
woj.  – województwo
WOP  – Wojska Ochrony Pogranicza
WPK  – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WSK  – Wojewódzkie Stanowisko Kierowania
WSO  – Wyższa Szkoła Oficerska
WŚSD  – Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
WUSW  – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
WUBP  – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUdsBP  – Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
WZZ  – Wolne Związki Zawodowe
wydz.  – wydział
Wydz. Adm.  – Wydział Administracyjny
Wydz. Org.  – Wydział Organizacyjny
ZMP  – Związek Młodzieży Polskiej
ZMS  – Związek Młodzieży Socjalistycznej
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zob.  – zobacz
ZOMO  – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ZPO  – zakryty punkt obserwacyjny
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Indeks nazwisk i pseudonimów

„100” inf. 66

A
a’Mkawe bp 275
Ablewicz Jerzy bp 218, 260
Abramowicz Alfred bp 270
„Adam” TW 152
Adamiuk Antoni bp 253, 265, 285
Adamski Stanisław bp 6, 23, 26, 29, 34, 

53, 67, 68, 82, 83, 116, 130, 158, 163, 
184, 187, 210, 219, 233, 245, 246, 250, 
265

„Adiunkt” TW 133, 181, 182
„Agnieszka” TW 236
„Anastazy” TW 207
„Andrzej” inf. 120
Angelini Fiorenzo abp 268
„Arek” TW 157, 278
„As” inf. 120

B
Badziura Andrzej por. 272
Baggio Sebastiano kard. 247, 268
Bajak Jolanta s. 275
Banaś Kornelia 3, 4, 9, 26, 45, 66, 73, 79, 

84, 93, 100, 151, 196, 218, 224, 225, 
247, 249, 262

Bańka Józef ks. 75
Baran Tadeusz 232
Baraniak Antoni abp 260
Baranowski Zygmunt ppłk 30, 102, 204, 

205, 290
Bareła Stefan bp 30, 31, 70, 176
Baum William kard. 309, 316

Baziak Eugeniusz bp 250
Bednorz Filip ks. 24, 25, 158
Bednorz Herbert bp 6, 23, 24, 27, 31, 

41, 44, 56, 60, 65, 74, 75, 80–82, 116, 
118, 121, 122, 131, 132, 144, 146, 147, 
158, 159, 161–163, 165–167, 169, 173–
177, 183–185, 189, 195–198, 200, 201, 
203–210, 213, 217–221, 227, 230–232, 
234, 237, 240–244, 246–248, 252–264, 
267–269, 271–276, 278, 279–285, 287, 
291–296, 299, 300, 310, 311

Bednorz Rudolf 121
Bednorz Zbyszko 147, 232
Bernacki Gerard bp 158
Bernardin Joseph kard. 269
Bertram Adolf kard. 24
Bębnik Grzegorz 269
Biełaszko Mirosław 248
Bieniek Juliusz bp 29, 35, 83, 88, 130, 

158, 185–187
Biczysko Stanisław 115
Bida Antoni 37, 51, 185, 186
Birnbach Jerzy płk 99, 100, 103, 132, 

154, 155, 163, 200, 202, 204, 214, 232, 
235, 264, 279, 280, 291, 298

Blachnicki Franciszek ks. 159
Błażyński Zbigniew 91
Boboń Jerzy płk 59, 112, 290
Bodora Łucja Wojciecha (Adalberta) s. 270
„Bohdan” TW 219
Bolczyk Henryk ks. 159
„Bolesław” TW zob. „Magister” (1) TW
Borowski Adam 285
Borzyszkowski Józef 266
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Bradel Zdzisław 111, 112, 127, 138, 199, 
200, 287–291

„Branka” ps. Figurantka 142, 235, 238
Brom Rudolf ks. 287
Brystygier Julia płk 36, 37, , 63, 71, 170, 

220
Brzezina Alojzy ks. 259
Brzezina Augustyn 9
Buchta Paweł ks. 287 
Buczkowski M. 25
Budniak Józef ks. 267, 269
Burakowski Alfred 297, 299

C
Cader Benedykt gen. 112, 135
Casaroli Agostino kard. 268
Celary Ireneusz ks. 159
Chmielewski Henryk mjr 61, 71
Chmielewski Zbigniew ppłk 100
Choromański Zygmunt bp 36, 37, 39, 41, 

45, 72
Chwedczuk Marian sierż. 9, 14, 113, 193, 

211, 308–310, 315
Cichoń Józef kpt. 99, 196
Cichowski Wiktor 297, 299
Cichy Stefan ks. 163
Cierpiał Tadeusz mjr. 98, 130, 166, 274
Ciesielski Antoni por. 101
Ciesielski Józef kpt. 92
Ciupa Robert 13, 98, 105, 148, 154, 277
Ciupak Edward 305
Cygan Bolesław 289
Cykała Bolesław mjr 64
Cyran Edward kpt. 92
Cyrankiewicz Józef 37, 50, 62
Czapla Antoni ks. 75
„Czarny” TW 133, 177
Czermiński Janusz 235, 237
Czermiński Stefan ks. 11, 235, 237
Czernecki Bernard ks. 11, 159, 237, 261
Czucza Wiktor por. 181, 300

D
Dankowski Bolesław ppłk 173, 179, 203, 

210, 228, 240, 273, 274
„Dąbrowski”(1) TW 117, 131, 132, 162, 

164–166, 202, 203, 242, 262, 263
„Dąbrowski”(2) TW 131, 132, 162
Dąbrowski Bronisław bp 70, 253, 282, 

300
Dąbrowski Henryk 69
Degenhardt Johannes Joachim abp 267, 

269, 273
„Delegat” TW 207, 242
Denkowski Andrzej kpt. 103
Dębek Tomasz 8
Diepenbrock Melchior bp 20
„Dionizy” TW 80, 129, 152, 177
Dobrowolski Tadeusz 7, 17, 19
„Docent” TW 133
„Doktor” TW 254, 268, 274
Domin Czesław bp 158, 159, 166, 195, 

207, 254, 270, 277
Domina Jan s. 301
Dominiczak Henryk 12, 38, 90, 91, 97, 102, 

105
Dowkan Eugeniusz ppłk 118
Drębkowski Zenon kpt. 61, 100, 128, 

162, 175, 176, 179, 192, 213, 232
Drob Jan ks. 189
Drob Jan ks. 189, 267
Dryjski Feliks 59
Drzonek Maciej 249
Dubiański Wacław 9, 13, 88, 91–93, 96
Dudek Antoni 33, 38, 63, 258, 268, 303
Dudek Jerzy kpt. 99
Durczok Sylwester ks. 159
Dutkiewicz Henryk 233
Dyba Władysław 61
Dymek Walenty abp 245
Dziekan Marian 54
Dziemidok Józef ppłk 119
Dziuba Adam 9, 13, 93, 106
Dziura Ryszard 270
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Dziurok Adam 64, 94, 121, 132, 155, 157
Dziurok Adam 9, 13, 51, 71, 73, 77–79, 

88, 89, 118, 120, 121, 123, 127, 130, 
133, 155, 182, 188, 189, 265

E
Elster Stanisław 61
„Emanuel” TW 133
Emminghaus Johannes 276

F
Fabian Bernard 173
Fajst Michał 189
Fenicki Wiesław płk 275
Ficek (Fiecek, Fitzek) Jan Nepomucen Alojzy 

ks. 7, 20, 242
Fickowski Jerzy 99
Fijałkowska Barbara 33–35, 49, 51
„Filip” TW 129, 264
Filipek Andrzej sierż. 9, 113, 193, 211, 309, 

315
Folęga Jan kpt. 99–101, 103, 188, 236
Fotek Wiesław por. 106
Fryc Tadeusz ks. 242

G
Gajdzik Jerzy 236, 237
Gajek Jan ppłk 213
Gałązka Teodor 39, 179
Gałecki Jan bp 253
Gałeczka Hubert 204, 205
Gawenda Gerard 53, 81
Gawor Józef ks. 159, 210, 242, 272
Gawron Jerzy por. 91, 92
Gelles Katarzyna 266
Geresz Jerzy 288
Gębka Stanisław ks. 31
Gierek Edward 54, 84, 284
Girek Dionizy mjr 98
Glemp Józef abp 248, 293, 294
Godlewski Michał abp 245

Godziek Antoni ks. („Twardy” inf.) 26, 
128, 160–162, 186, 197

Goliński Zdzisław bp 29
Gomułka Władysław 37, 40, 50, 62, 84, 

187, 266
Gontarczyk Piotr 261
Goraj Kazimierz kpt. 291
Gorczyca Zdzisław 59, 204, 205
Gorywoda Manfred 66, 294, 302
Gosek Bogdan kpt. 254
Gouyon Paul Joseph kard. 265, 275
„Góral” TW 242
Górecki Feliks 234, 236, 247
Górecki Jan ks. 11, 236
Górecki Jan ks. 7, 8, 18, 21, 28, 165
Górny Jan por. 133
Graf Günter 276
Grajewski Andrzej 6, 8, 24, 33, 37, 51, 74, 

83, 118, 130, 133, 147, 182, 183, 185, 
189, 224, 232, 240, 292, 302

Grodziecki Melchior bł. 22
Gruba Jerzy płk 112, 294, 96
Grudzień Zdzisław 54, 59, 60, 80, 208, 

264, 290
Gryz Ryszard 15
Gryz Ryszard 4, 33, 38, 49, 50, 63, 258, 

268
Grządziel Juliusz 195, 257, 266
Grządziel / Grzondziel Rafał o. 266
Grzebieluch Jerzy 289
Grzebień Ludwik SJ 289
Grzebień Ludwik SJ 270
Grzybowski Tadeusz 54
Gwóźdź Hilary 130, 164, 184, 185, 188, 

194, 195, 224
Gwóźdź Krzysztof 53
Gwóźdź Teodor 184

H
Haensel Józef 59, 244
Halik Tony 283
Hamilton George Elgin 281
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Harswinkiel Stefan por. 91, 92
Hanich Andrzej ks. 22–24
Hanusek Feliks ks. 192, 193
Helmel Federico bp 272
Henckel von Donnersmarck Leon Ferdynand 

hr. 19
Hengsbach Franz bp 275
„Heniek” inf./TW 127, 199, 264, 277
Herman Władysław 30, 55, 61, 190, 191
Heska-Kwaśniewicz Krystyna 233
„Hieronim” TW 207
„Historyk” TW 272
Hitler Adolf 173
Hlond August kard. 34, 232, 260
Hober David 268
Holzapfel Helmut ks. 271, 272, 283
Holzapfel Helmut ks. 283
Hołdys Elżbieta mł. insp. 274 
Horski Józef ppor. 107
Hula Roman podinsp. 11, 215

I
„Informator” 239
„Irys” TW 267
 I.S. 34
Isakowicz-Zaleski Tadeusz 132

J
„Jabłonka” inf. 182
Jabłoński Szczepan Zachariasz o. 28, 37, 67, 

70, 270
Jackowski Antoni 21–23, 34, 37, 48, 68, 70
Jaczyńska Agnieszka 71
Jan Kazimierz 22
Jan Paweł II 28, 84, 205, 248, 249
Jan XXIII 26, 167, 168
Jan III Sobieski 19
Janik Ewa 8
Januszewski Ryszard 88–90, 92
Jarosz Dariusz 305
„Jarosz” TW 177
Jaroszewicz Piotr 284

Jaruzelski Wojciech gen. 282, 303
Jarząbek Wanda 266
Jasik Zygmunt ppłk 98, 129, 140, 146, 

176, 258
Jasiński Jan ppłk 144
Jaszczuk Bolesław 83
Jądro Dariusz 266
Jedynak Tadeusz 293, 295
„Jesion” TW 152, 182, 207
Jeziorski Edward kpt. 88
Jeż Ignacy 29
Jeż Ignacy bp 29, 250
J.O. 237
Jop Franciszek bp 250, 261, 265
Józefowicz Jerzy ks. 179
„Jurek” TW 176, 177
Jurkiewicz Jan 285
Jurkowski Józef płk 89, 90
Juszczyk Piotr płk 285, 286
Juzek Rudolf 59

K
Kaczmarek Czesław bp 34, 245
Kaczmarek Ryszard 4, 15, 51
Kaczorowski Andrzej W. 288
Kalfas Marian mjr 178, 220
Kalisz Sławomir 261
Kałat Stanisław por. 146
Kamiński Łukasz 155, 209, 239
Kamiński Zygmunt bp 255
Kampe Walter bp 282
Kanclerz Andrzej por. 128, 163
Kania Witold 9
Kantyka Jan 60
Kapała Zbigniew 121
Karniewski Jacek 69
„Karol” TW 163, 164, 166, 175, 242
Karpiński Jakub 50, 61
Karpowicz Anatol 115, 116, 134, 138
Kasperczyk Ewald ks. 67, 68
Kasperczyk Ewald ks. 67
Kasperski Edward płk 60
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Kaszowski Michał ks. 27
Kazielski Tadeusz por. 93, 94
Kąkol Kazimierz 70, 282
Kędzior Zbigniew ppor. 161, 178
Kicki Tadeusz 286
Kisielewski Krzysztof kpt. 111
Kiedos Józef ks. 248
Klapuch Gustaw ks. 280
„Klemens” TW 152, 242
Klemens Józef ks. 127, 264
Klepacz Michał bp 26, 37
Kliś Paweł mjr 225
Klon Alojzy ks. 159
Kluszczyk Monika 233
Kłakus Marek ks. 293
Kobierzycki Emil ks. 37
Kochański Aleksander 97
Kroj Józef 300
Komaniecka Monika 13, 105, 148, 277
Konopnicka Maria 31
Kominek Bolesław kard. 245, 250, 251
Kopczyński Jerzy por. 103
Kopp Georg kard. 21
Korczyński Janusz (Jan) 55, 59, 204, 205
Korepta Witold kpt. 96
Kosyrczyk Klemens ks. 25
Kotas Tadeusz ppor. 236
Kotuła Henryk ppłk 154
Kowalczyk Krzysztof 285
Kowalczyk Maksymilian ks. 161, 191
Kowalska Alina 7, 20
„Kowalski” TW 126, 181
Kozłowiecki Adam abp 270
König Franz kard. 267, 272, 274, 277
„Kraków” inf. 120
Król Jan figurant ps. „Jastrząb” 237, 238
Kruszyński Włodzimierz kpt. 59, 81, 119, 

120, 155, 197, 229, 246, 256
Krzysztoporski Adam 290
Kściuczek Roman 286
Kubiczek Marian por. 96, 99, 128, 188
Kuczera Józef ks. 74

Kudybka K. ppłk 136
Kucharić Franjo abp 272, 292
Kuczmierczyk Piotr ks. 181
„Kuratus” TW 127, 152, 181, 211, 242
Kurowska Janina 266
„Kurowski” ag./inf./TW 196
Kurpas Jan ks. 26, 74
Kurpas Józef bp 158, 197, 254, 275
Kurpierz Tomasz 218, 277
Kuryło Mieczysław por. 96, 135
„Kwiatkowski” TW 128, 188, 189
Kwieciński Stefan ks. 180, 181
K. Z. 146

L
Las Daniel mjr 154
Lasota Marek 101, 132
László Stefan bp 273
Lauri Wawrzyniec abp 22
Ledwoń o. 266
Ledwoń Ireneusz 267
Leopold I 19
Lesiakowski Krzysztof 225, 310
Lesser Rupert 282
Leś Jan 155, 229
Leś Władysław mjr 98
Lex Karol figurant ps. „Ludwik” 235
Lichota Teodor ks. 74, 90
Ligoń Henryk ks. 24, 160
Linek Bernard 51
Lipski Jan Józef 284
Lubos Konrad ks. 177

Ł
Łata Edmund 61, 186, 193, 195, 
Łaski 283
„Łoś” TW 207
Łuczak Marek ks. 8, 9, 26, 234
Łukasik Czesław mjr 179, 231
Łukasiński Mirosław por. 133, 181
Łukaszek Wojciech 81
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M
M. Wanda 11, 150
Macharski Franciszek 249, 250
Macharski Franciszek 250
Machulec Rajmund ks. 161
„Maciejowski” TW 207
Madajczyk Piotr 266
Madej Ryszard chor. 301
Madej Tadeusz st. insp. 132, 166, 278
Madeja Jacek 84
„Magister”(1) TW 120, 128, 152, 162, 

181
„Magister”(2) inf./TW 120
Magott Brunon ks. 180
Mahrburg Tadeusz 285
Main Izabella 66, 70, 71, 306
Majchrzak Grzegorz 90
Makowski Janusz 196
„Marcinkowski” TW 207
Marecki Józef ks. 88
Marek Łucja 9, 13, 33, 52, 55, 57, 67, 68, 

73, 74, 79, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 98–
101, 103, 107, 120, 121, 130–132, 152, 
170, 180, 195, 213, 218, 225

„Marek” TW 161, 200, 234
„Marian” TW 207, 208
Maślikowski Sławomir 9
Matusik Albin 238
„Maxymowicz”/„Maksymowicz” agent 

130, 184, 194, 224
Mazelon Piotr 53, 63, 77
Mazowiecki Tadeusz 104, 293
Mazur Jan bp 253
Mees Günter 276
Merker Aleksander 41, 56, 57, 191
M. G. 146
Miarka Karol 21
Michaela s. 19
Michalik Bolesław kpt. 96, 100, 120, 137, 

166, 178, 211, 242, 243
Michalski Józef st. sierż. 102, 281, 300, 

301

Michalski Zygmunt por. 92
Michenko Karol ppor. 92, 93
Mieszczak Józef por. 136
Migdałek por. 234
Milik Karol ks. 245
Misztal Henryk 40, 75
Miś Paweł ks. 74
Miziołek Władysław bp 253
Młotkowski ks. 265
Morawski Andrzej 301
Morawski Eugeniusz mjr 54
Morawski Stanisław płk 38, 39, 43, 57, 

61, 97, 170
Morcinek Jan ks. 159
Moryl Paweł 301
Mosur Mieczysław kpt. 99
Motyka Franciszek 237, 238
Mozgol Ryszard 100
Mrzyk Mariusz 106
Mung’andu Adrian abp 270
Musiał Filip 88, 92, 115, 117, 134, 138
Musiał Marek por. 289
Myszor Jerzy ks. 7, 15
Myszor Jerzy ks. 7, 17, 21–24, 28, 29, 51, 

65, 82, 130, 133, 158, 159, 170, 196, 
247, 294

N
Namysło Aleksandra 65, 277, 287
Napora Kazimierz ppor. 92, 93
Neja Jarosław 285, 286
Nerlich Karol ks. 20
Nerlich Leopold ks. 20
Niedurny Marcin 34
Nieszporek Władysław ks. 7
Nieszporek Ryszard 54
Niewiadomski Eugeniusz 96
Nikiel Zygmunt mjr 58, 75, 98, 109, 175, 

242, 257, 277, 280
Nitecki Piotr 23, 29–31, 34, 198, 245, 246, 

248–250, 252, 253, 255, 260
Nogacki Zdzisław por. 135
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Noszczak Bartłomiej 13, 45, 91, 94
Nowicki Henryk 115
Nowicki Leszek 133
„Nowak” TW 131, 162, 166, 171, 195, 

197, 202, 206, 207, 233, 271, 272, 277–
279, 283

Nowak Stanisław bp 31, 32
Nowak Zenon 234

O
Obłąk Tadeusz ks. 270
Ociepka Jerzy mjr 238
Ociepka Wiesław 30, 55
„Okularnik”/„Okolarnik”/„Okólarnik” inf. 

130
„Ojciec” TW 133
Okońska Maria 214
Olszar Henryk ks. 196
Olszewski Józef 51
Olszowski Grzegorz ks. 159, 177
„Olszyna” TW 166
„Omega” TW 207
Opitek Stanisław płk 214, 244, 254, 257, 

261, 274
Orliński Karol ks. 179
Ostrowicz Zdzisław kpt. 288

P
P. A. 146
Pabiasz Zygmunt kpt. 9, 148, 167, 198, 

213, 214, 251, 273, 283
Pabiasz Zygmunt kpt. 109, 165, 167, 198, 

212, 214, 226, 251, 256, 267, 273, 274, 
281, 283

Pacek mjr 135
Paczkowski Andrzej 71, 90, 118, 170, 218
Palusiński Jan ks. 169
Parkitny Jerzy 229
„Paszkowski” inf. 66
Paszkowski Roman gen. 193, 271, 294
Pater Józef 24, 245
Pater Mieczysław 24

Paweł VI 54, 168, 213, 247, 261, 266, 
275

Pawliczek Józef ks. 22
Pawlik Jerzy ks. 22
Paziewski Michał 285
Pązik Sylwester 298
Pendziński Bonifacy kpt. 93, 94, 187
Perek Edmund kpt. 24, 90–92, 98, 99, 

103, 107, 112, 128, 130, 136, 142, 146, 
149, 152, 195, 197, 199, 206–208, 234, 
274, 277, 278

Perek Janusz 299
Perek Józefa 299
Perzyna Paweł 310
Piątek Przemysław 71
Piecha Henryk 232
Piekarska Anna K. 248
Pikuła Lucjan ppłk 55, 58, 74, 88–90, 92, 

98, 109, 134, 150, 168, 172, 229, 234, 
241, 251, 256, 257, 260

Pierard René Joseph bp 267, 274
Pietraszczyk Edward por. 91, 92
Pietrucha Jerzy 93
Pietryga Aleksandra 20
Piętek Henryk płk 191
Pines Ignacy 286
Piontek Alojzy 234
Piskorz Jan ks. 6, 24, 25, 67, 82, 158, 210
Piskorz Władysław mjr 225, 240
Pius XI 22
„Piotr” TW 133
Piotrowski Paweł 6, 13, 95–97, 99, 101, 

104–106
Piotrowski Mirosław 13
Piotrowski Stefan kpt. 188
Placyda s. 59
Plaskacz Mirosława 214
„Plastyk” TW 131, 132, 162, 200, 202, 

203, 205
Pluta Wilhelm bp 250
Płatkowski Józef por. 126, 187
Płonka Piotr ks. 186
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Podgórska Józefa Ekspedyta s. 270
Podlejski Zygmunt 69
Podleski Czesław ks. 197, 258
Poggi Luigi abp 127, 138, 141, 154, 206, 

242, 268, 278–280
Polak Barbara 49
„Polański” TW 269
Polczyk Zygmunt mjr 263, 277, 290
Pomykała Antoni kpr. 101
Popieliński Paweł 266
Popiełuszko Jerzy ks. 70, 301
Porębski Lech st. kpr. 233
Potempa Antoni E. 7, 20
Potocki Roman por. 99, 146
Próchniak Leszek 225
Przybyła Józef 8, 241, 258
Przybyłowicz Marcin 297
Przęślica Zbigniew 45, 214
Przysucha Mieczysław 93
Puchała Stanisław ks. 269
Pucher Wawrzyniec ks. 24
Pudlik Antoni 8
Purkop Bernard ks. 20
Puss Alfred kpt. 235
Puzon Andrzej ks. 300
Pylak Bolesław bp 252, 255
Pyrsz Alojzy ks. 179

R
Rabstein Marceli 8
Radkiewicz Stanisław 90, 118
„Radziłowski” inf. zob. „Wirtuoz” TW 130
Raina Peter 36–40, 45, 47, 50, 52, 62, 66, 

67, 70, 72, 77, 127, 157, 170, 218, 230, 
266, 268

Rajca Franciszek ks. 262
Rak Mirosław kpt. 7
Rak Romuald ks. 7, 8, 20, 23, 26, 33, 34, 

68
Rastawicka Anna 214
Rechowicz Henryk 93
Reginek Tomasz ks. 266

„Rejent” TW 133, 162, 283, 287
„Ręka” inf. 120
Rennert Herbert 11, 31
„Rita” TW 234
Roczkowski Jakub ks. 18, 19, 28
Rodak Aleksander 220
Romaniuk Marian Piotr 245
„Romek” TW 128, 129, 163, 199
Rosenbaum Sebastian 93, 272
Roszak Tomasz 69
Rozpłochowski Andrzej 295
Rozwadowski Aleksander 115, 116, 134, 

138
„Róża” TW 207
„Rubin” TW 161, 162
Rubin Władysław bp 198
Rupiński Jan 115
Rutkowski Stanisław por. 101
Ruzikowski Tadeusz 117
R.W. ks. 176
Rychlikowski Augustyn ks. 179
Rzepa Zbigniew 55
Rzepka Jan ks. 257
Rzepka Mirosław 233

S
Sasanka Paweł 286
Secomski Kazimierz 70
Schick Eduard 277, 283
Schutz Roger br. 268
Schwertfer Wacław o. 19
Shirayanagi Peter Seiichi abp. 270
Siedziako Michał 249
Siemaszkiewicz Józefa kpt. 65, 85, 122
Siemaszkiewicz Józefa kpt. 65, 85, 122, 136
Sierla Stanisław ks. 161, 169
Sierla Stanisław ks. 169
Sikora Czesław 41
Sikora Henryk płk 220, 290
Sikora Mirosław 106
Skarżanka Hanna 297
Skarżyński Aleksander 45 
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Skotnica Sławomir 293
„Skowronek” inf./TW 152
Skórzyński Jan 286
Skrobol Anzelm ks. 163, 197
Skrzydło Stefan 59
Skupiński Zygmunt 265
Słupska-Kartaczowska Bożena 11, 288, 

299, 301
Skworc Wiktor ks. 121, 163, 202, 208, 

298, 299, 312
Skworc Wiktor ks. 208, 258.
Smagacz Tadeusz 11, 299
Smandzich Józef ks. 159, 260
Sobeczko Helmut 24
Soida Krzysztof 69
Sołtysiak Teodor por. 146
Sopot Jan 8
Sputek Celina 7, 20
Spyra Augustyn 218
Sroka Irena 7, 20
Stalin Józef 25, 311, 315
Stanaszek Bogdan ks. 33, 35, 49
Stankiewicz Czesław por. 88, 89, 186
„Stary” inf. 120, 141
Steckiewicz Andrzej ks. 301
Stefaniak Marcin 285
Stehle Hansjakob 268
„Steiner” TW 207
Stolarczyk Władysław 243
„Strączek” TW 152
Stroba Jerzy bp 248, 250
Student Władysław ks. 74, 81, 103, 160–

163, 180, 185, 199, 200, 201, 210, 214, 
215, 278, 288, 293, 299, 310, 311

Strzyż Jerzy ks. 258, 259
Sulecki Władysław 286
Suszyński Władysław bp 37
Swoboda Jan 11, 35, 236, 237
S. W. k.o. 236, 237
Sybirski Leszek kpt. 103
Syjota Władysław mjr 191
Szafirski Tadeusz 69

Szczepaniak Jan ks. 28, 132, 196
Szczerbowski Teofil ks. 179
„Szczery” inf./agent/TW 120, 126, 127, 

152, 278
„Szczery” vel „Masłowski” inf./TW 127
Szczotok Eugeniusz ks. 159, 163, 292
Szeremietiew Romuald 298
Szewczyk Jan ks. 181
Szkoc Jan ks. 180
Sznajder Andrzej 9, 79, 84
Szołtysik Helena 11, 240
Szopa Władysław 11, 299
Szota Julian por. 93
Sztachelski Jerzy 38, 39, 72
Szubert Józef ks. 172, 173, 225
Szymecki Stanisław bp 23, 34, 59, 250
Szwagrzyk Krzysztof 13
Szweda Konrad ks. 173, 196, 266
Szramek Emil ks. 7, 17, 19
Ślusarczyk Monika 273
Śmieszek Andrzej ks. 299
Świątkiewicz Wojciech 20, 85, 259
Świątkowski Edward mjr 98
Świerzy Eugeniusz ks. 258
Świtoń Jan 287, 288
Świtoń Kazimierz 111, 112, 127, 128, 

130–132, 138, 177, 199, 200, 286, 
287–291, 300, 302

T
„Tadeusz” TW 151, 225
Tarka Krzysztof 51
Tarnawski Alfred 289
Terlecki Ryszard 8
Terlecki Ryszard 8, 196, 231, 236
Thiriet Damien 209
Tkocz Stanisław ks. 161, 163, 166, 180
Toborek Tomasz 310
Tokarczuk Ignacy bp 248, 260
Tomasik Paweł 278
Tomášek Franciszek kard. 267
Tomaszewski Alfons ks. 179
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Tomik Sabina 8
Tomziński Jerzy o. 29
T. R. 146
Trojanowski Grzegorz kpt. 174
Trzebnicki Andrzej bp 19, 28
Tracz Waldemar 69
Trąba Mariusz ks. 68, 180
Tryba Katarzyna 8
„Turysta” TW 207, 280

W
Wach Jerzy ppłk 103
W. H. 146
Wajntraub (Winiawski) Leon mjr 233
Walczak Jan 34
Waldstein Jan Fryderyk abp 19
Walentynowicz Anna 300
Waligóra Grzegorz 284
Waliszewski Leszek 295
Wałęsa Lech 66, 293, 300, 302
Wanot Ludwik 11, 53, 183, 184
Warecki Jerzy 301
Weigel George 311
Weigel George 311
Węgrzyn Dariusz 93
Werner Kathrein 277
Wiechno Waldemar płk 100, 133, 142, 

280, 300–302
Wicha Władysław 60
„Wiedeńczyk” TW 117, 132, 152, 162, 

163, 176, 201, 202, 204, 206, 242, 262, 
287, 292

Wierzba Stanisław por. 88
„Wilhelm” TW 129
Wiśniowska Danuta Joanna s. 270
Witaszewski Kazimierz 61
Wlaźlak Władysław 9
„Wirtuoz” TW 130, 131, 152, 162, 206, 

242, 277
„Wiśnia” inf. 120
Wojciech Władysław ks. 74, 81
Wojdas Eugeniusz mjr 98, 140

Wojtyła Karol kard. 5, 8, 68, 167, 207, 
209, 218, 219, 225, 241, 248, 249, 251, 
252, 256, 258, 261–265, 284, 295, 310, 
311

Wowra Ernestyna figurantka ps. „Wierna” 
234, 235, 237

Woźniak Piotr 289
Woźniak Stanisław 57
Woźniak Zygmunt mjr 231
Woźnik Adam ks. 191
Woźnica Benedykt ks. 159, 166, 200, 203, 

234, 267, 283
Woźnica Benedykt ks. 292
Woźniczka Zygmunt 25
Wojciech Władysław ks. 74
Wollrab Rudolf 269, 274, 281
Worobiec Krzysztof kpt. 131
Wójcik Stanisław 92, 93
Wójcicki Ryszard 122, 136
Vrana Józef bp 268
Wróbel Henryk mjr 103, 188
Wróbel Janusz 225
Wuwer Arkadiusz ks. 26
Wycisło Janusz ks. 24
Wycisło Janusz ks. 7, 18–22, 24, 28, 85
Wycisk Wacław bp 260
Wyszyński Stefan kard. 5, 36, 37, 48, 50, 

62, 67, 68, 70, 82, 123, 164, 166–168, 
170, 186, 196, 198, 214, 245–248, 251, 
260, 261, 265, 266, 270, 282, 293

Wyszyński Stefan kard. 214, 246

Z
Z. A. 146
Zabłocki Janusz Zbigniew 276
Zaborowska Leokadia Kanizja s. 270
Zając Ewa 170
„Zajączkowski” TW 130, 131, 162, 200, 

242, 287
Zambrowski Antoni 297
Zamiatała Dominik ks. 36, 63, 83
Zaręba Jan bp 260
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„Zaręba” inf. 120
Zawadzki Aleksander 51
Zawistowski Tadeusz bp 255
Zbudniewek Janusz o. 35, 67, 183
„Zefir” TW 166, 167
Zelfel Hans Peter 273
Zembrzuski Witold 67
Ziemann Eugeniusz 272
Ziętek Jerzy 34, 56, 84
Zimniak Janusz bp 158
Zimoń Damian 6, 262, 270, 302
Zimoń Damian abp 6, 19, 58, 66, 117, 

158, 159, 161, 163, 174, 178, 201, 202, 
215, 250, 261, 262, 268, 271, 274, 280, 
286, 287, 294, 302, 311

Zielniok Marian ks. 161
Zwoźniak Zdzisław 286, 302
„Zygmunt” TW zob. „Nowak” TW 131, 

162
Zb. Ł. 146

Ż
Żabiński Tadeusz 61
Żaryn Jan 33, 38, 49, 63, 72, 220, 266, 

268, 276
Żebrok Franciszek 259
Żechowski Tadeusz chor. 180
Żurek Jacek 71
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A
Aleksandrowice 259
Atlanta 269
Austria 26, 267, 272–274, 283

B
Babienica 74
Balice 276
Bańgów 179
Bardo Śląskie 22
Belgia 267, 276
Beskid 79, 160
Będzin 73, 88, 99, 101–103, 106, 143, 

160, 289
będziński powiat 101
bielskie województwo 9, 13, 100, 302
Bielsko Biała 93, 99, 100, 103, 107, 124, 

155, 160, 174, 228, 259, 285, 286, 301
bielsko-żywiecka diecezja 158
Bielszowice 21
Bobrowniki Będzińskie 31, 143, 301
Bogucice zob. Katowice–Bogucice
bogucicka parafia 21
Boronów 74
Brazylia 272
Brzeziny Śląskie 69
Brzozowice Kamień 236
Bułgaria 127
Bytków 142, 143, 235, 238
Bytom 7, 17, 42, 69, 72, 78, 79, 96, 99, 

101–103, 108, 143, 144, 152, 155, 160, 
179, 188, 225, 228, 231, 235, 236, 253, 
285, 289, 298

Bytom–Bobrek 296, 299

Bytom Chruszczów 231, 311
Bytom–Rojca 69

C
Cerekwica 20
Châlons 267
Chicago 265, 269, 270, 309
Chorzów 42, 79, 101–103, 116, 121, 124, 

143, 196, 208, 225, 228, 229, 240, 254, 
270, 289, 298

Chorzów Stary 69
chrzanowski powiat 101
Chrzanów 101–103, 289
Cieszyn 17, 93, 124, 159, 160, 174, 191, 

224, 229, 276, 277
Cieszyn Zachodni 22
Cincinnati 269
Cleveland 265
Czechowice-Dziedzice 102
Czechosłowacja 127, 268, 280
Czechy 28, 266–268
Czeladź 84, 101, 160
Czerna 68
Częstochowa 19, 20, 22, 28–30, 34, 37, 

38, 42–44, 53, 54, 61, 65, 67, 69–72, 
77–79, 88, 93, 95, 98–100, 107, 139, 
140, 146, 154, 160, 168, 169, 219, 257, 
272, 276, 280, 286, 291, 305

częstochowska diecezja 12, 17, 27, 29–32, 
67, 160, 178, 180

częstochowska kuria 72, 95, 98, 164
częstochowski powiat 88
częstochowskie sanktuarium 27
częstochowskie województwo 100
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Czułów 259

D
Dąbrowa Górnicza 68, 69, 101–103, 106, 

289
Dąbrówka Mała 69, 181
Dąbrówka Wielka 69
Dębowiec 68
Doudleby 17
Drezno 269

E
Eisenstadt diecezja 272, 273

F
Francja 267
Freiburg 268, 273, 283
Frombork 72
Fulda 277
fuldajska diecezja 277

G
Gdańsk 107, 285, 286, 291, 296, 297, 

300, 301, 303
Gdańsk Chełm 291
Gdynia 47
Gietrzwałd 22
Gliwice 42, 93, 99, 101–103, 106, 124, 

253, 285, 289
gliwicka diecezja 17
gliwicki powiat 42, 84, 101
Głogów 300
Głogówek 19
Gniezno 37, 252
Godów 93
Godula 173, 225, 231
Gorzów Wielkopolski 176, 241, 248, 250
Góra św. Anny 21–24, 37, 43, 44
Górny Śląsk 5, 7, 18, 20, 21, 34, 51, 59, 

64, 79, 84, 85, 151, 200, 218, 274, 254, 
267–269, 284, 285, 291–293, 297

Guarapuava diecezja 272

Gwinea 278

H
Halemba 259
Hałcnów 67
Hamburg 277
Holandia 276
Hradec Králové 19, 28
Hrubieszów 300

I
Illinois 247
Inowrocław 36
Istebna 25, 76, 232

J
Japonia 270
Jarocin 310
Jasna Góra 9, 11, 22, 27–30, 34, 47, 54, 

65, 67, 69, 70, 73, 77, 79, 83, 84, 88, 
152, 176, 183, 205, 209, 270, 305

jasnogórskie sanktuarium 28, 29, 32, 69, 
168

Jastrzębie Zdrój 9, 101–103, 174, 197, 
238, 258, 293

jaworznicki powiat 101
Jaworzno 9, 101–103
Jaworzynka 232
Jedłownik 23, 67
Jugosławia 272, 292
Jura Krakowsko-Częstochowska 79

K
Kalety 74
Kalkuta 270
Kalwaria Zebrzydowska 22, 37, 66, 102, 

248, 276
Kamerun 131, 275
kamieńsko-szczecińska diecezja 248, 253, 

255
Kanada 266
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Katowice 3, 4, 6–10, 13, 15, 17, 18, 
20, 21, 23–34, 38, 39, 41–46, 51–61, 
63–65, 67–70, 72, 74–96, 98–114, 
117–127, 129–155, 157–169, 171–182, 
184–208, 210–213, 218–270, 272–303, 
305, 309, 310

Katowice Bogucice 23, 69, 179
Katowice Dąb 258
Katowice Wełnowiec 296, 299
Katowice Wschód dekanat 180
katowicka archidiecezja 17, 237
katowicka diecezja 6, 8, 11, 12, 19, 22–

28, 30, 33, 39, 41–43, 45, 48, 51, 52, 
64, 65, 67–69, 72–77, 79, 80, 83–85, 
88, 92, 93, 103, 111, 115, 117, 123, 
124, 130, 141, 158–160, 165, 167, 170, 
171, 174, 177, 179, 180, 182, 183, 185, 
189, 195, 203, 206–208, 214, 215, 227, 
229, 241, 245, 247–249, 251, 253–255, 
262, 263, 265, 269, 271–274, 277, 279, 
280, 291, 297

katowicka kuria 13, 19, 31, 41, 51, 52, 
56, 57, 59, 62, 67, 72, 74, 75, 38, 97, 
99, 101, 115, 116, 120, 121, 125–127, 
130–133, 141, 148, 149, 152, 158, 159, 
161, 164–171, 173, 174, 179, 182, 185, 
186, 194, 196, 198, 199, 206, 207, 209, 
210, 226, 233, 234, 271–273, 277, 281, 
283, 302

katowickie województwo 9, 11, 25, 29, 
33, 43–45, 52, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 
67, 68, 72, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 88, 
90, 93, 94, 96, 97, 100, 102–104, 106, 
119, 122, 134, 139, 174, 147, 169, 189, 
190–192, 198, 212, 225, 227, 228, 233, 
243, 248, 255, 264, 277–279, 286, 289, 
296, 300, 302, 303, 308

Kielce 15, 88, 245
kielecka diecezja 27, 59, 250, 252
Knurów 65, 101, 102
kochłowicki dekanat 179
Kokoszyce 184, 232

Kolonia 275
Kołobrzeg 232, 286
Koniaków 76, 232
Kończyce Małe 23, 67
Koszalin 232, 286
koszalińsko-kołobrzeska diecezja 158, 250, 

271
Kozłowa Góra 143
Kraków 8, 13, 33, 39, 49, 51, 88, 92, 105, 

107, 115, 117, 132, 155, 160, 188, 196, 
243, 245, 250, 252, 262, 264, 268, 270, 
272, 273, 276, 285, 286, 289–291, 303

krakowska diecezja 24, 249
krakowska metropolia 248, 249, 252, 

262–264
Królewska Huta 21
Krzeszowice 68

L
Legionowo 9, 113, 193, 211, 309
Legnica 300
Lenino 71
Limanowa 68
Limburg 282
Lipiny 254
Litwa 270
Livingstone 270
Londyn 41, 47, 91, 269, 270, 283
Lubaczów 252
Lubecko 67
lubelska diecezja 252
lubelska metropolia 252
Lubliniec 66, 70, 124, 285, 286, 291
lubliniecki powiat 42
Lubljana 272
Ludźmierz 68
Lusaca 270
Lwów 22

Ł
Łagiewniki 179
Łomża 252
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łomżyńska diecezja 255
Łódź 79, 80, 171, 252, 285, 286, 290, 310
łódzka diecezja 225

M
Michałkowice 240
Morawy 38, 39, 268
Mstów 67
Muchowiec 11, 27, 84, 112, 136, 169, 

201, 205, 296
Mysłowice 42, 101–103, 143

N
Nairobi 272, 275
Niemcy 26, 266, 271, 276
Niemiecka Republika Demokratyczna 281
Nowa Huta 291
Nowy Bytom 231
Nysa 28

O
olkuski powiat 101
Olkusz 101–103, 160
Opole 7, 17–19, 22, 51, 79, 88, 93, 107, 

169, 245, 250, 252, 253, 260, 265, 285, 
286, 291

opolska diecezja 17, 19, 160, 250, 253, 
285

opolska kuria 37
opolskie województwo 88
Orzesze 74
Oświęcim 238, 272, 276

P
Paderborn 267
Panewniki 142, 169, 235, 238, 278
Parana 272
Paryż 275, 276
piekarski dekanat 126, 127, 162
Piekary Śląskie 5–14, 17–32, 34, 36, 37, 

39, 42–46, 48, 52–55, 57–61, 63, 65, 
67–70, 72–85, 87, 88, 92, 93, 96, 97, 

99–104, 106–118, 120, 122, 125, 126, 
131–154, 158–162, 165–169, 171–189, 
192–215, 217–230, 232–277, 280–303, 
307–311, 313, 315, 316

Piekary Śl.–Józefka 127
płocka diecezja 255
Pobiedziska 245
Poznań 33, 245
poznańska archidiecezja 245
Praga 19, 267
praska archidiecezja 267
przemyska diecezja 248
przemyska metropolia 248
Pszczyna 74, 93, 101–103, 124, 225, 228, 

234
pszczyński powiat 101
Pszów 23, 67, 140, 197, 292
Pyskowice 102

R
raciborski powiat 101
Racibórz 101–103, 174, 220
Radecznica 66
Radzionków 93, 144, 179, 240, 242, 243, 

311
Radzionków Rojca 69
Ravensbrück 76, 231
Rennes 11, 31, 365
Republika Federalna Niemiec 281
Ruda Śląska 21, 101, 124, 228, 235
Rumunia 127
Rybnik 42, 79, 101–103, 106, 124, 151, 

155, 174, 219, 228, 229, 237, 238, 289
rybnicki powiat 42, 93, 101
Rydułtowy 93
Rywałd Królewski 48, 245
Rzeszów 155
Rzym 20, 241, 247, 268, 270

S
Siemianowice Śląskie 42, 69, 78, 82, 101, 

179, 192, 240
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siemianowicka parafia 192
Sopot 8, 169
Sosnowiec 101–103, 106, 112, 160, 176, 

180, 225, 228, 288, 289
Sosnowiec Klimontów 290
Sporysz 99
Stalinogród 25, 57, 89, 91, 92, 94, 119, 

189
stalinogrodzka diecezja 25
stalinogrodzkie województwo 49, 52, 93, 

94, 139
Stara Wieś k. Pszczyny 234
Stare Tarnowice 270
Stolarzowice 102
Stolberg Venwegen 26
Stoczek Warmiński 48
Stolica Apostolska 19, 27, 47, 127, 167, 

168, 246, 267, 268, 278, 280
Strumień 184
Strzybnica 179, 232
Strzybnica Rybna 68
Szarlej 74, 129, 191
Szczecin 10, 107, 232, 249, 285, 286, 

291, 297, 300, 301
szczecińsko-kamieńska diecezja 248, 253, 
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Szczyrk 67
Sztokholm 270
Szwecja 270

Ś
Śląsk 7, 20–22, 28, 30, 32, 79, 112, 143, 

158, 164, 186, 189, 198, 206, 208–210, 
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Śląsk Opolski 24, 160, 250, 253
śląskie województwo 13, 51, 52, 63, 88, 

92, 93, 96, 139, 299
Świbie 84
Świerklaniec 39, 81, 223
Świerklany 24, 93

Świętochłowice 42, 101–103, 143, 254, 
255

Świnoujście 37

T
Taizé 268, 269
tarnogórski dekanat 92, 232, 270
tarnogórski powiat 12, 34, 52, 54, 55, 61, 
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Toszek 84, 102
Turza Śląska 61, 67, 99
Tychy 124, 143, 228
tyski dekanat 174, 258
tyski powiat 101
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USA 195, 266, 269, 310, 316
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Wałbrzych 297
Wałbrzyskie 286
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