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pOlityKA włAdZ pArtyJnO-pAństwOwych 
i ApArAtu BeZpiecZeństwA pOlsKi ludOweJ 
wOBec BisKupA herBertA BednOrZA nA prZyKłAdZie
sprAw OperAcyJnegO rOZprAcOwAniA 
Krypt. „KrZyżAK” i Krypt. „rOdZinA”

the Policy of Party leaders and state authorities, 
and the security serVice of the Polish PeoPle’s rePuBlic 
toWards BishoP herBert Bednorz as illustrated 
By the eXaMPle of oPerational unraVeling 
of the code naMes “krzyżak” and “rodzina”

wstęp

aparat partyjno-państwowy w okresie Prl-u walczył z duchowieństwem 
i wiernymi kościoła katolickiego. Polska zjednoczona Partia robotnicza okre-
ślała bieżące kierunki przeciwdziałania pracy duszpasterskiej oraz inspirowa-
ła przepisy prawne, które blokowały jej swobodę. Były one wcielane w życie 
przez administrację państwową i wymiar sprawiedliwości. natomiast głównym  

AbstrAct

rozpracowanie i paraliżowanie działalności lu-
dzi kościoła było dla służby Bezpieczeństwa wy-
zwaniem, wymagającym pieczołowitości i skru-
pulatności. Biskup katowicki herbert Bednorz był 
inwigilowany poprzez operacyjne rozpracowania 
o kryptonimach: „rodzina” i „krzyżak”. chodzi-
ło o wykazanie, że biskup korumpuje urzędników 
i zbiera informacje z instytucji państwowych oraz 
wprowadza atmosferę walki, oporu i nielojalności 
wobec komunistycznego państwa.

the task of uncovering and paralysing the activity 
of the church people was a challenge for the se-
curity service (sB), which demanded carefulness 
and scrupulousness. henryk Bednorz, Bishop 
of katowice, was kept under surveillance by the 
operational forces code-named „rodzina” and 
„krzyżak”. their aim was to prove that the bishop 
corrupts civil servants, gathers information from 
the state institutions and creates the atmosphere  
of fight, resistance and disloyalty towards the com-
munist state.
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narzędziem w partyjno-państwowej neutralizacji aktywności duchownych i wier-
nych był aparat bezpieczeństwa 1.

organa bezpieczeństwa Polski ludowej działały zgodnie z wewnętrznymi 
instrukcjami dotyczącymi pracy operacyjnej wobec „reakcyjnego kleru”. do ich 
obowiązków należało rozpracowanie, zabezpieczanie i przeciwdziałanie jego wro-
giej i antypaństwowej postawie 2.

zbieranie informacji i dezintegracja wymagały budowy możliwie obszernej 
i bogatej bazy danych o ludziach kościoła, którzy w rzeczywistości panującego 
w Polsce komunistycznego reżimu stawali się autorytetami. rozpracowanie i pa-
raliżowanie działalności duchowieństwa było dla pionu iV służby Bezpieczeń-
stwa wyzwaniem, wymagającym pieczołowitości i skrupulatności.

gromadzenie informacji

informacje na temat „pozytywnego” i „reakcyjnego” kleru gromadził urząd 
ds. Wyznań i jego terenowe odpowiedniki – Wydziały ds. Wyznań oraz „bezpie-
ka”. Potrzeba rozpracowania wszystkich parafii i wszystkich księży katolickich 
doprowadziła do wprowadzenia tzw. teczki na parafię – teoP, teczki na księdza 
– teok i teczki na biskupa – teoB. Wprowadzono w ten sposób inwigilację 
permanentną – „pogłębioną i zindywidualizowaną” 3.

katowicki Wydział ds. Wyznań zbierał materiały na temat organizacji teryto-
rialnej diecezji katowickiej oraz dotyczące każdej jej parafii i działających w niej 
wspólnot zakonnych. W gestii jego zainteresowań znalazły się informacje o bu-
downictwie sakralnym oraz sprawach majątkowych, podatkowych i personalnych. 
Wydział zbierał ankiety i kwestionariusze osobowe duchownych, ich życiorysy, 
ślubowania, charakterystyki, opinie, notatki z rozmów, odpisy wyroków sądo-
wych, stenogramy z kazań, pisma kierowane przez nich do urzędów państwo-
wych. dokumentował też „wrogą” działalność kapłanów, wydawał opinie i kie-
rował wnioski do sądu. Prowadził korespondencję z kurią katowicką na temat 
księży łamiących przepisy prawne. Jego opinie miały wpływ na służbę wojskową 
duchownych czy na wydanie paszportu. kontrolował sprawy finansowe parafii, 
wspólnot zakonnych i duchownych; akceptował wysokość podatku dochodowego 
od kościelnych osób prawnych i fizycznych; nadzorował działalność seminarium 
duchownego i szkół katolickich; zezwalał na druk wszelkich wydawnictw kościel-
nych. zbierał wreszcie informacje na temat organizowania przez kapłanów wycie-
czek, obozów, zawodów sportowych. 

1 Por. Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickie-
go na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, katowice 2009, s. 177-178.

2 zob. Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945-1989, oprac. t. ruzikowski, 
Warszawa 2004, s. 47-139; „Biblia” Służby Bezpieczeństwa: Instrukcja 006/70, „arcana” 46-47 
(2002), s. 40-73.

3 r. dyrcz, J. laska, J. raźny, e. zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria 
i praktyka pracy operacyjnej SB, kraków 2009, s. 15-16, 44.
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Wydział ds. Wyznań w katowicach wymieniał swoje informacje z miejscową 
służbą Bezpieczeństwa. tajne informacje uzyskiwane od bezpieki umożliwiały 
Wydziałowi podejmowanie właściwych działań wobec „wrogiego kleru”. z kolei 
jego informacje na temat duchownych i parafii okazały się pomocne dla służby 
Bezpieczeństwa przy zakładaniu wspomnianych teczek na parafie, księży i bi-
skupów 4.

nowy system kontroli kleru – wprowadzony w formie zarządzenia i instrukcji 
6 lipca 1963 roku 5 – objął wszystkie parafie i wszystkich duchownych 6. teczki 
na parafie, księży i biskupów w województwie katowickim zakładał Wydział iV 
służby Bezpieczeństwa, zaś rejestru dokonywało Biuro „c” Ministerstwa spraw 
Wewnętrznych w Warszawie 7.

zgodnie z zasadami obowiązującymi w peerelowskim aparacie represji do 
dokonywania czynności rejestracyjno-ewidencyjnych i aktualizujących służyły 
odpowiednie, ściśle określone formularze. dlatego też zadbano o przygotowanie 
odpowiednich wzorów druków rejestracyjnych. zależność „spraw kościelnych, 
a także konieczność zorganizowania kartotek dotyczących kleru tak, aby dostęp 
do informacji, które w nich się znajdowały, był wielostronny”, sprawiły, iż kart 
tych wprowadzono kilka rodzajów 8.

Podstawę teczki ewidencji operacyjnej na księdza (teok) stanowił „kwe-
stionariusz personalny”, „zapis kronikarski” i „plany przedsięwzięć” 9. Była to 
udokumentowana „fotografia” społeczno-politycznej i ideologicznej działalno-
ści kapłana oraz „obraz” podjętych przez aparat bezpieczeństwa przeciwdziałań 
i osiągniętych rezultatów. W teczce ewidencji operacyjnej na parafię (teoP) zbie-
rano między innymi wiadomości na temat wpływu kapłanów na parafian i za-
angażowania świeckich katolików w życie parafii. uznano też, że ze względu na 
charakter i znaczenie działalności hierarchów należy wprowadzić odrębną teczkę 
ewidencji operacyjnej na biskupa (teoB) 10. 

W myśl wytycznych teoB składał się z trzech części: 1. kwestionariusza per-
sonalnego biskupa, wyników sprawdzenia w Biurze „c” komendy głównej Mili-
cji obywatelskiej i rejestrze skazanych Ministerstwa spraw Wewnętrznych, foto-
kopii ankiety personalnej z Biura dowodów osobistych, arkuszu kronikarskiego 
bieżących materiałów operacyjnych; 2. Planu, opisu i wyposażenia technicznego 
pomieszczenia zajmowanego przez biskupa, wzoru pisma maszynowego maszyn 

4 Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 179-182.
5 Por. instrukcja nr 002/63 dyrektora departamentu iV i dyrektora Biura „c” z dnia 6 lipca 

1963 roku o zasadach i trybie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru kato-
lickiego. zob. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych 1945-1989, red. a. dziurok, Warszawa 2004, s. 336-345.

� e. zając, Teczka na księdza (TEOK, TEOB, TEOP), „arcana” 4-5 (2006), s. 218-143.
7 Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 188.
8 r. dyrcz, J. laska, J. raźny, e. zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza..., s. 53.
9 zob. Metody pracy operacyjnej..., s. 338, 341; por. J. żurek, Teczki na księży i ich likwi-

dacja (zakończenie działalności Departamentu IV MSW), „ateneum kapłańskie” 143,573 (2004),  
s. 435-443.

10 Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 189-190.
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pozostających w dyspozycji biskupa, wykazu agentury posiadającej dotarcie do 
biskupa, planów przedsięwzięć, wynikających z potrzeb operacyjnego rozpraco-
wania biskupa oraz sprawozdań i notatek z wykonania przedsięwzięć zleconych 
agenturze; 3. Materiałów operacyjnych stanowiących podstawę do zapisów do-
konywanych w części pierwszej i drugiej, materiałów operacyjnych dotyczących 
członków rodziny i znajomych biskupa oraz korespondencji 11.

zarówno katowicki Wydział ds. Wyznań, jak i służba Bezpieczeństwa na te-
renie województwa katowickiego starały się rozpoznać stosunek duchownych do 
Prl. ze względu na postawę wobec władz duchownych klasyfikowano według 
trzech zasadniczych kategorii: 1. Pozytywni – lojalni, patrioci; 2. Bierni – nie-
rozpoznani i 3. Wrogowie – wojujący, reakcyjni, rewizjoniści 12. Podstawowym 
instrumentem do przeprowadzenia tej klasyfikacji była „ankieta o wynikach roz-
poznania księdza” 13.

Władze państwowe Polski ludowej ogarniała powszechna „szpiegomania”. 
aparat bezpieczeństwa Prl prowadził cztery kategorie spraw operacyjnych: spra-
wy operacyjnego rozpracowania (sor), sprawy operacyjnego sprawdzenia (sos), 
sprawy operacyjnej obserwacji (soo) oraz sprawy obiektowe i zagadnieniowe.

rozpracowanie biskupa herberta Bednorza

W województwie katowickim na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych XX wieku – wśród spraw operacyjnego rozpracowania (sor) – esbecja za-
łożyła przeciwko biskupowi koadiutorowi herbertowi Bednorzowi dwie sprawy 
agenturalno-grupowe: krypt. „rodzina” i krypt. „krzyżak” 14.

katowicki aparat bezpieczeństwa wszczął sprawę agenturalno-grupową krypt. 
„rodzina” na grupę osób, w tym na biskupa herberta Bednorza i jego brata ru-
dolfa Bednorza, podejrzanych o korumpowanie urzędników i prowokowanie 
„przecieków” z instytucji państwowych do instytucji kościelnych, a precyzyj-
nie rzecz ujmując: do kurii katowickiej. ze względu na charakter sprawy w jej 
realizację zaangażowany był także Wydział V departamentu iii Ministerstwa 
spraw Wewnętrznych 15. sprawa krypt. „rodzina” miała bezpośredni związek 
z „demaskowaniem” przez służby bezpieczeństwa i aparat partyjny „dwulicowej” 
postawy stanisława Woźniaka – kierownika Wydziału ds. Wyznań Prezydium  

11 Por. instrukcja nr 002/63 dyrektora departamentu iV z dnia 23 grudnia 1963 roku o zasa-
dach i trybie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności biskupów. zob. Metody pracy 
operacyjnej..., s. 352-355.

12 Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 197, 201-207.
13 Metody pracy operacyjnej..., s. 412.
14 zob. archiwum instytutu Pamięci narodowej w katowicach [dalej: aiPn ka], Materiały do 

sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963), s. 1-394; tamże, arkusz rejestracyjny rozpracowywany 
w sprawie operacyjnego rozpracowania nr 57 krypt. „krzyżak” – reakcyjna hierarchia kościelna, 
sygn. iPn ka 056/18; por. Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 208-230.

15 aiPn ka, Materiały do sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963), Plan przedsięwzięć do 
realizacji w Wydziale iii grupa V Wojewódzkiej komendy Milicji obywatelskiej w katowicach 
(bez daty), s. 21-22.
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Wojewódzkiej rady narodowej w katowicach, który za działalność na rzecz koś-
cioła został w 1958 roku zdjęty ze stanowiska i usunięty z szeregów Polskiej zjed-
noczonej Partii robotniczej. od początku marca 1958 roku służba Bezpieczeństwa 
podsłuchiwała rozmowy rudolfa i Janiny Bednorz – brata oraz bratowej biskupa 
Bednorza 16 i na tej podstawie wiedziała o kontaktach „kwiatkowskiego” – tak bo-
wiem przedstawiał się Woźniak w obawie przed podsłuchem – z rodziną biskupa. 
kontrolowano także rozmowy biskupa Bednorza i stąd wiedziano o życzliwym 
stosunku kierownika katowickiego Wydziału ds. Wyznań do próśb i wniosków, na 
przykład w sprawach budowy kościołów, wysuwanych przez koadiutora pod adre-
sem władz. służba Bezpieczeństwa przeprowadziła szereg działań operacyjnych 
i ustaliła, że od maja do czerwca 1957 roku Woźniak regularnie spotykał się z bra-
tem biskupa – sporadycznie z biskupem – i przekazywał informacje i dokumenty 
służbowe, składał obietnice załatwienia spraw, o które prosił koadiutor, a za swoją 
życzliwość otrzymywał wynagrodzenie pieniężne. Ponadto ustalono, że w latach 
1956–1959 Woźniak spotykał się z innymi kapłanami i wyświadczał przysługi,  
za które otrzymywał gratyfikację finansową, zwłaszcza po tym, jak za tą dzia-
łalność został zwolniony z pracy 17. W oczach komunistycznej policji politycz-
nej były kierownik urzędu wyznaniowego stał się „współpracownikiem” kurii, 
pozyskanym przez rudolfa Bednorza z inicjatywy jego brata biskupa herberta 
Bednorza. sprawa agenturalno-grupowa krypt. „rodzina” została zakończona w 
1960 roku. Prawdopodobnie jedną z przyczyn jej zaniechania była śmierć rudolfa 
Bednorza, a także rozpoczęcie procesu ks. karola nawy, oskarżonego o nadużycia 
przy budowie kościoła pw. ducha Świętego w chorzowie 18, w których to nad-
użyciach według ustaleń esbecji – dokonywanych za wiedzą kurii katowickiej 
– dopomógł właśnie były kierownik Wydziału ds. Wyznań 19.

16 rudolf Bednorz pracował jako ekonomista w katowickiej delegaturze centralnego zarządu 
Przemysłu cukierniczego, podległej Ministerstwu Przemysłu rolnego i spożywczego w Warsza-
wie (ul. Młyńska 11). Jego żona, Janina sobańska, polonistka na uniwersytecie lwowskim, wdowa 
po ak-owcu zamordowanym przez niemców, była pracownicą Przedsiębiorstwa Państwowego 
„c. hartwig” w katowicach (ul. Marii curie-skłodowskiej 47/6), trudniącego się spedycją mię-
dzynarodową pod auspicjami Ministerstwa handlu zagranicznego – zob. aiPn ka, Materiały do 
sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963), arkusz rejestracyjny rozpracowywany w sprawie ope-
racyjnego rozpracowania nr 57 krypt. „krzyżak” – reakcyjna hierarchia kościelna, s. 28-31; tamże, 
rodzina, s. 67-68; por. a. klich, Bez mitów. Portrety ze Śląska, racibórz 2007, s. 136.

17 aiPn ka, Materiały do sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963), opis spotkań z 2 marca 
1960 roku, s. 280-283.

18 ks. karol nawa został aresztowany 30 grudnia 1959 r. i osadzony w więzieniu. Powodem 
było nielegalne – zdaniem prokuratury – „pochodzenie materiałów budowlanych” użytych do 
budowy kościoła pw. ducha Świętego w chorzowie. Proces ks. karola nawy odbył się najpierw 
w sądzie Powiatowym w chorzowie, a potem od 11 listopada 1960 r. do stycznia 1961 r. toczył się 
przed sądem Wojewódzkim w katowicach. 28 stycznia 1961 r. sąd skazał go na 3 lata więzienia 
z zaliczeniem l roku śledztwa i 56 tys. grzywny. Po odsiedzeniu 2/3 kary ks. nawa wyszedł na wol-
ność na wniosek biskupa herberta Bednorza, który prosił o to sąd wojewódzki – zob. W. skworc, 
Budownictwo kościołów na terenie miasta Chorzowa w latach 1945-1970, w: Z dziejów parafii 
św. Barbary w Chorzowie, red. J. Myszor, chorzów 1998, s. 49-57.

19 aiPn ka, Materiały do sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963), Plan przedsięwzięć ope-
racyjnych na odcinku kurii katowickiej z 7 grudnia 1960, s. 25-27; tamże, notatka informacyjna 
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Po zaniechaniu sprawy krypt. „rodzina” służba Bezpieczeństwa nie zaprze-
stała obserwowania i rozpracowywania biskupa Bednorza 20, stwierdzono bo-
wiem, że mimo dekonspiracji Woźniaka nadal próbował w sposób nieoficjalny 
kontaktować się z urzędnikami instytucji państwowych. W listopadzie 1960 roku 
na biskupa Bednorza zarejestrowano nową sprawę operacyjnego rozpracowania 
(sor) o krypt. „krzyżak”. konieczność podjęcia tych działań mjr zygmunt nikiel 
– kierownik grupy V Wydziału iii komendy Wojewódzkiej Milicji obywatelskiej 
w katowicach uzasadniał: „Bednorz herbert, jako biskup jest jednym z najbar-
dziej agresywnych i awanturniczych członków episkopatu Polskiego. W diecezji 
realizuje politykę obfitującą w akcenty opozycyjne, a nawet wyraźnie wrogie. Wy-
twarza atmosferę walki, oporu i nielojalności. Przejawia proniemieckie sympatie, 
a w działalności publicznej lansuje śląską dzielnicowość. inicjuje i popiera takie 
metody, jak przekupstwo, szantaż, wysyłanie anonimów” 21. 

esbecja poszukiwała również dowodów przeciwko niemu w związku rzeko-
mym donosem na gestapo w zabrzu, który miał przyczynić się do aresztowa-
nia 20 maja 1940 roku ks. antoniego Brzóski 22 i osadzenia go w obozie kon-
centracyjnym w dachau 23. W jednym z donosów na biskupa Bednorza (źródło:  
tW „gwiazda”) czytamy, że: „podczas okupacji okazywał się niemcem, nie 
chciał spowiadać po polsku, nie chciał również z ludźmi w kancelarii rozmawiać 
po polsku. [...] zresztą volkslistę miał nr 2” 24.

Poszukiwano księży niezadowolonych z postawy biskupa Bednorza, próbowa-
no dowieść jego romansu z bratową i picia alkoholu, a nawet powoływania się 
przez niego na niemiecką literaturę w wykładach na uniwersytecie Jagiellońskim 
w krakowie; przeglądano jego korespondencję i utrwalano na taśmie magnetofo-
nowej jego wystąpienia radiowe 25.

Biskup Bednorz w opinii esbeków zamierzał pozyskać Władysława dybę, kie-
rownika katowickiego Wydziału ds. Wyznań, którego wskazał mu Woźniak – już 
jako dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w zabrzu 
– z informacją, że jest „osobnikiem podatnym na współpracę”. W „podejściu” 

z 10 lutego 1961, s. 312-317; por. Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 207, 212-214.
20 służba Bezpieczeństwa interesowała się również siostrami biskupa Bednorza: hildegardą 

Bednorz, adelą Płoneczka, elżbietą Pilawa i s. M. Marią Bednorz ze zgromadzenia sióstr Mi-
łosierdzia św. Wincentego à Paulo – zob. aiPn ka, Materiały do sprawdzenia krypt. „krzyżak” 
(1961-1963), rodzina, s. 67-68.

21 zob. tamże, Podstawa o założeniu sprawy operacyjnego rozpoznania z 26 Xi 1960, s. 23; por. 
Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 214.

22 Brzóska Antoni (1913-1994), w: Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowi-
ckiej 1922-2008, red. J. Myszor, katowice 2009, s. 41.

23 aiPn ka, Materiały do sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963), doniesienie z 12 paź-
dziernika 1959, s. 97; tamże, Plan dalszych czynności związanych z ustaleniem wykonywanej 
postawy niemieckiej przez biskupa Bednorza, s. 115; tamże, informacja dotycząca ks. biskupa  
h. Bednorza – koadiutora kurii katowickiej z 29 lipca 1959, s. 139-150; tamże, notatka służbowa ze 
spotkania z tW „kurowski” z 19 grudnia 1960, s. 192-193; por. Brzóska Antoni..., s. 41.

24 aiPn ka, Materiały do sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963), doniesienie agenturalne 
z 23 września 1957 roku, s. 17.

25 tamże, notatka z 3 grudnia 1962, s. 332-334.
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dyby, który miał w zwyczaju „odbieranie haraczu od księży” (paczki, drób, obia-
dy w restauracjach, alkohol, gotówka), brał udział ks. dr franciszek leśnik 26, 
proboszcz z załęża, który „miał doprowadzić do spotkania biskupa Bednorza 
z dybą w mieszkaniu ks. zygmunta Bauera 27, proboszcza parafii Przemienienia 
Pańskiego w katowicach” oraz – na wyraźne polecenie biskupa – alojzy komi-
nek, dyrektor księgarni św. Jacka 28. 

W zabezpieczaniu spraw o krypt. „rodzina” i „krzyżak” wykorzystywa-
na była sieć agenturalna, która składała się z agentów, informatorów i rezyden-
tów, w późniejszym okresie z tajnych współpracowników i kontaktów operacyj-
nych 29. informacje na temat biskupa Bednorza pozyskiwali w tym czasie między 
innymi tajni współpracownicy, księża i osoby świeckie, o pseudonimach „Wirtu-
oz”, „zygmunt” vel „nowak”, „kurowski”, „skowronek”, „tadeusz”, „Magister”, 
„andrzej”, „Przyjaciel”, „Przystań” „szczery”, „Pawłowski”, „PaX, „dąbrowski”,  
„Jabłonka”, „gwiazda”, „edward”, „rysiek” i „kalina” 30.

Zakończenie

Polityka władz partyjno-państwowych i aparatu bezpieczeństwa Polski ludo-
wej wobec biskupa herberta Bednorza na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XX wieku miała na celu zneutralizowanie jego niepożądanych działań 
i zachowań, a także podważenie jego autorytetu wśród duchowieństwa diecezji 
katowickiej. do osiągnięcia zamierzeń wykorzystano różnego rodzaju środki 
i metody, między innymi powszechną ewidencję duchowieństwa – w tym wypad-
ku teczkę na biskupa (teoB), agenturę, działania dezintegracyjne i dezinforma-
cyjne oraz sprawy agenturalno-grupowe o krypt. „rodzina” i „krzyżak”. 

Biskup Bednorz był wyrazistą osobowością, oddziaływującą na ludzi i władzę. 
W jego życiorysie zapisano stalinowskie więzienie (od 4 listopada do 1 grudnia 
1952 r.) – za zorganizowanie akcji petycyjnej w obronie nauki religii w szkołach; 
oraz wygnanie z diecezji katowickiej (w latach 1952–1956) – w okresie eskalacji 
walki państwa z kościołem 31. służba Bezpieczeństwa – reprezentowana przez 

26 Leśnik Franciszek (1918-1978), w: Słownik biograficzny..., s. 214.
27 J. krętosz, Duchowieństwo Archidiecezji Lwowskiej na terenie Diecezji Katowickiej po 

1945 r., „Śląskie studia historyczno-teologiczne” 37,2 (2004), s. 203-219.
28 aiPn ka, Materiały do sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963), notatka informacyjna 

z 1 grudnia 1961, s. 4-6.
29 zob. f. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa 

w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1970-1989), kraków 
2007.

30 zob. aiPn ka, Materiały do sprawdzenia krypt. „krzyżak” (1961-1963); Ł. Marek, „Kler to 
nasz wróg”..., s. 239-241, 256.

31 a. grajewski, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, katowice 20023, 
s. 129,148; 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, a. dziurok, katowice 
2004, s. 7-71; a. dziurok, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła 
katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, katowice 2013, s. 587.
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ppłk. lucjana Pikułę, mjr. zygmunta nikiela i kpt. edmunda Perka z Wydziału iV 
komendy Wojewódzkiej Milicji obywatelskiej 32 – zarzucała mu „butę, pychę, 
samochwalstwo i samouwielbienie, wybuchowość, brak ojcowskiego podejścia do 
księży, wymuszanie posłuszeństwa” 33. nie dziwi nas poirytowanie biskupa Bed-
norza na te esbeckie oskarżenia: „co jest? ludzie, kaj my to są!”.
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