
Bar�tło�miej�Nosz�czak

Kryp�to�nim�„Fa�la”�–�dzia�ła�nia�SB
pro�wa�dzo�ne�w związ�ku�

z po�ta�jem�nym�wy�wie�zie�niem
Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia�z Ja�snej�Gó�ry

(14–20�czerw�ca�1972�r.)

Pe�re�gry�na�cja�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej�by�ła�jed�nym�z waż�niej�szych
ele�men�tów�ob�cho�dów�ju�bi�le�uszu�Mi�le�nium�Chrztu�Pol�ski�(1956–1966/1967).�Pry�mas
Ste�fan�Wy�szyń�ski� za�in�au�gu�ro�wał� ją�26� sierp�nia�1957� r.� na� Ja�snej�Gó�rze.�Trzy�dni

póź�niej�pro�ce�syj�ną�wę�drów�kę�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia�roz�po�czę�to�w war�szaw�skim�de�ka�na�cie
sta�ro�miej�skim�i kon�ty�nu�owa�no�w sto�łecz�nych�pa�ra�fiach.�6 sierp�nia�1958�r.�iko�nę�prze�ka�za�no
die�ce�zji�pod�la�skiej,�by�–�zgod�nie�z pro�gra�mem�usta�lo�nym�przez�epi�sko�pat�–�piel�grzy�mo�wa�ła
da�lej�po�ca�łej�Pol�sce.�
Pro�ce�syj�na�wę�drów�ka�ob�ra�zu�by�ła� no�wa�tor�ską� ini�cja�ty�wą�dusz�pa�ster�ską�o cha�rak�te�rze

re�li�gij�no�-m�ora�lnym.�Jej�ce�lem�by�ło�nie�sie�nie�po�mo�cy�wier�nym�w zdo�by�wa�niu�cnót� i wy�-
zwa�la�niu� ich�od�wad.�Pe�re�gry�na�cja�po�głę�bia�ła�ma�ryj�ny� cha�rak�ter� pol�skie�go�ka�to�li�cy�zmu,
wzmac�nia�ła�po�czu�cie�jed�no�ści�na�ro�du�oraz�je�go�przy�wią�za�nie�do�re�li�gii�i Ko�ścio�ła.�W rzą�-
dzo�nej�przez�I se�kre�ta�rza�KC�PZPR�Wła�dy�sła�wa�Go�muł�kę�PRL�by�ła�swo�istą�ma�ni�fe�sta�cją
wol�no�ści,� nie�za�leż�ną�od�dyk�ta�tu� „czyn�ni�ków�par�tyj�no�-pa�ństw�owych”.�W ten� spo�sób,�być
mo�że�nie�za�mie�rzo�ny,�kon�te�sto�wa�ła�ów�cze�sną�rze�czy�wi�stość�po�li�tycz�no�-sp�o�łecz�ną.�Pe�re�gry�-
na�cja� za�cie�śnia�ła� po�nad�to� związ�ki� pol�skie�go�Ko�ścio�ła� ze� Sto�li�cą�Apo�stol�ską.� Przy�pa�da�ła
m.in.�na�la�ta�ob�rad�So�bo�ru�Wa�ty�kań�skie�go�II�(1962–1965)�i wła�ści�wie�na�bie�żą�co�po�pu�la�ry�-
zo�wa�ła�je�go�pra�ce�i wy�ni�ki.�
Z�tych�wszyst�kich�po�wo�dów�wła�dze�PRL�uzna�wa�ły�pe�re�gry�na�cję�ob�ra�zu�za�je�den�z naj�-

groź�niej�szych� aspek�tów� ob�cho�dów� ko�ściel�ne�go� Mi�le�nium,� któ�ry� mógł� za�szko�dzić� im
w wal�ce� o rząd� dusz� spo�łe�czeń�stwa.�Dla�te�go� też� apa�rat� ad�mi�ni�stra�cyj�ny� pod�jął�w la�tach
1957–1965�dzia�ła�nia�ma�ją�ce� na� ce�lu� ogra�ni�cze�nie� pro�ce�syj�nej�wę�drów�ki� iko�ny�po�kra�ju.
Nie�na�le�ża�ły�one� jed�nak�do�owoc�nych.�Do�1966� r.�ob�raz�Mat�ki�Naj�święt�szej�Wę�dru�ją�cej
wła�ści�wie� bez� więk�szych� prze�szkód� na�wie�dził� ko�lej�no� die�ce�zje:� war�szaw�ską,� sie�dlec�ką,
admi�ni�stra�tu�rę�apo�stol�ską�z sie�dzi�bą�w Bia�łym�sto�ku,�die�ce�zje:�łom�żyń�ską,�olsz�tyń�ską,�gdań�-
�ską� i cheł�miń�ską,� a tak�że� ad�mi�ni�stra�tu�ry� apo�stol�skie:� go�rzow�ską,� wro�cław�ską� i opol�ską.
W ro�ku� „Te� Deum”� (1966� r.)� prze�rwa�no� na� pe�wien� czas� pe�re�gry�na�cję,� by� iko�na�mo�gła
uczest�ni�czyć�w uro�czy�sto�ściach�mi�le�nij�nych�we�wszyst�kich� sto�li�cach�bi�sku�pich� i na� tzw.
Szla�ku�Ty�siąc�le�cia,� któ�ry�wy�ty�cza�ły� ośrod�ki� o wy�jąt�ko�wym� zna�cze�niu� hi�sto�rycz�nym� dla
Ko�ścio�ła.�W tym�cza�sie�ob�raz�od�wie�dził:�Gnie�zno,�Po�znań,�Czę�sto�cho�wę,�Kra�ków,�Pie�ka�ry
Ślą�skie,�Gdańsk,�Lu�blin,�From�bork�i War�sza�wę.
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Na�ob�cho�dach�Mi�le�nium�za�cią�żył�in�spi�ro�wa�-
ny� przez� eki�pę�Go�muł�ki� kon�flikt� z Ko�ścio�łem.
Jed�nym�z je�go�celów�by�ło�prze�rwa�nie�pe�re�gry�na�-
cji�w ro�ku�Wiel�kie�go�Ju�bi�le�uszu�Chrztu�Polski.
Ude�rze�nie�w tę�nie�ja�ko� sztan�da�ro�wą� ini�cja�ty�wę
epi�sko�pa�tu�mia�ło� ob�ni�żyć� ran�gę� ob�cho�dów� ko�-
ściel�nych� oraz� ogra�ni�czyć� licz�bę� uczest�ni�czą�-
cych�w nich�wier�nych.�To� zaś� po�mo�gło�by�wy�-
eks�po�no�wać� kon�ku�ren�cyj�ne� wo�bec� nich
obcho�dy�Ty�siąc�le�cia�Pań�stwa�Pol�skie�go.�Wła�dze
za�kła�da�ły,�że�za�trzy�ma�nie�ob�ra�zu�na�dobre�prze�-
rwie� uro�czy�sto�ści� pe�re�gry�na�cyj�ne.� Istot�ne� z ich
punk�tu�wi�dze�nia�by�ło�też�upo�ko�rze�nie�bisku�pów.�
Sto�sow�nie� do� tych� za�ło�żeń� 17� kwiet�nia

1966 r.�w Po�zna�niu� za�ka�za�no� pro�ce�sji� z ob�ra�-
zem�z fa�ry�do�miej�sco�wej�ar�chi�ka�te�dry.�6 ma�ja
wy�mu�szo�no�zmia�nę�tra�sy�prze�wo�zu�iko�ny�z Ol�-
ku�sza� na� uro�czy�sto�ści� mi�le�nij�ne� do� Kra�ko�wa.
Dwa�dni� póź�niej� po�dob�ny� za�miar� nie� po�wiódł
się�przy�wy�jeź�dzie�ob�ra�zu�z te�go�mia�sta.�Z ko�-
lei�18�ma�ja�za�trzy�ma�no�go�pod�By�to�miem�i za�-

miast�do�Ka�to�wic�skie�ro�wa�no�do�Pie�kar�Ślą�skich.�2 czerw�ca�dy�rek�tor�Urzę�du�do�spraw�Wy�-
znań� Alek�san�der� Skar�żyń�ski� w pi�śmie� do� se�kre�ta�rza� epi�sko�pa�tu� bi�sku�pa� Zyg�mun�ta
Cho�ro�mań�skie�go�za�ka�zał�prze�wo�zu� iko�ny�pod�pre�tek�stem�„ata�ku�na�po�rzą�dek�pu�blicz�ny”
i na�ru�sza�nia�prze�pi�sów�ru�chu�dro�go�we�go.�Po�uro�czy�sto�ściach�w Lu�bli�nie�7 czerw�ca�za�kry�-
to�plan�de�ką�ny�sę�wio�zą�cą�iko�nę.�Pięć�dni�póź�niej,�po�wy�jeź�dzie�z Ni�dzi�cy,�ob�raz�za�miast�do
Olsz�tyn�ka�skie�ro�wa�no�do�From�bor�ka.�Wresz�cie�20�czerw�ca�w oko�li�cy�Lik�sajn�iko�nę�mi�mo
asy�sty�pry�ma�sa�za�trzy�ma�no�i wy�mu�szo�no,�by�zo�sta�ła�skry�cie�prze�wie�zio�na�do�War�sza�wy.
Tam�księ�ża�umie�ści�li�ją�za�za�kra�to�wa�nym�oknem�za�kry�stii�ka�te�dry�św.�Ja�na.�Po�uro�czy�sto�-
ściach�w sto�li�cy�(24–26�czerw�ca),�pod�czas�któ�rych�do�szło�do�kon�fron�ta�cji�apa�ra�tu�po�li�cyj�-
ne�go�z wier�ny�mi,�hie�rar�cho�wie�–�w oba�wie�przed�dal�szy�mi�eks�ce�sa�mi�–�po�sta�no�wi�li�za�trzy�-
mać�ob�raz�w ka�te�drze.�We�wrze�śniu�iko�na�mia�ła�pe�re�gry�no�wać�po�die�ce�zji�ka�to�wic�kiej,�lecz
2 wrze�śnia�za�trzy�ma�no�ją�pod�Bę�dzi�nem.�Wła�dze,�szan�ta�żu�jąc�epi�sko�pat�li�kwi�da�cją�pauliń�-
skiego� do�mu� za�kon�ne�go� w Czę�sto�cho�wie� i Wyższego� Se�mi�na�rium� Duchownego
w Krakowie,�na�ka�za�ły�umiesz�cze�nie�ob�ra�zu�na�Ja�snej�Gó�rze1.�W oba�wie�przed�je�go�po�ta�-

* Autor�dziękuje�księdzu�prałatowi�Edwardowi�Poniewierskiemu�za� zgodę�na�wykorzystanie�w�artykule
zdjęć�pochodzących�z�książki:�Świadectwo radomskiego zawierzenia. Nawiedzenie 1972–1973,�red.�E. Po�nie�-
wier�ski,�Radom�2006.

1 Sze�rzej�o pe�re�gry�na�cji�Obrazu�Nawiedzenia�w okre�sie�ob�cho�dów�mi�le�nij�nych�zob.�m.in.:�J.�Je�ło�wic�ka,�Na -
wie dze nie pol skich pa ra fii przez ko pię ob ra zu Mat ki Bo skiej Ja sno gór skiej,�„Stu�dia�Cla�ro�mon�ta�na”�1981,�t.�2;
M.�Kró�lik, Hi sto ria Na wie dze nia,� cz.� 1,� „Ja�sna�Gó�ra”� 2007,� nr� 4;� ibidem,� cz.� 2,� „Ja�sna�Gó�ra”� 2007,� nr� 5;
S. Bober,�Peregrynacja obrazu Jasnogórskiego w diecezji przemyskiej w kontekście relacji państwo–Kościół,
„Studia�Claromontana”�2006,�t.�24;�B.�Nosz�czak,�„Sa crum” czy „pro fa num”? – spór o isto tę ob cho dów Mi le -
nium pol skie go (1949–1966),�War�sza�wa�2002,�s.�105� i nn.;�Prze wod nicz ka. Kult Mat ki Bo skiej w Pol sce od
Lumen Gen tium do Re demp to ris Ma ter 1964–1987,�Ja�sna�Gó�ra�–Cz�ęst�och�owa�1984;�T.�Ru�zi�kow�ski,�Ob cho dy
mi le nij ne w War sza wie i wo je wódz twie war szaw skim w 1966 ro ku [w:]�Prze bu do wać czło wie ka: ko mu ni stycz -
ne wy sił ki zmia ny men tal no ści,�red.�M.�Ku�la,�War�sza�wa�2001,�s.�338�i nn.;�W.�Sze�tel�nic�ki,�Na wie dze nie Ob ra -
zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej w Ar chi die ce zji Wro cław skiej,�Ro�ma�1971;�J.�Tom�ziń�ski,�Ja sno gór ska Ma ry -
ja w ży ciu i służ bie ks. Kard. Ste fa na Wy szyń skie go Pry ma sa Pol ski,�„Stu�dia�Cla�ro�mon�ta�na”�1981,�t.�2.
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jem�nym� wy�wie�zie�niem� MO� wy�sta�wi�ła
pod� klasz�to�rem� po�ste�run�ki� zło�żo�ne� z 24
funk�cjo�na�riu�szy� i dwóch� ra�dio�wo�zó�w2.
Kon�tro�lo�wa�ły� one� do�kład�nie� każ�dy� po�-
jazd�wy�jeż�dża�ją�cy�z Ja�snej�Gó�ry.�
Mi�mo� to�kon�ty�nu�owa�no�pe�re�gry�na�cję.

Po� kra�ju� wę�dro�wa�ły� pu�ste� ra�my� ob�ra�zu,
czę�sto� prze�pa�sa�ne� ki�rem,� bia�ło�-cze�rw�o�-
nymi�szar�fa�mi,�a na�wet�dru�tem�kol�cza�stym.
W la�tach� sie�dem�dzie�sią�tych� sym�bo�la�mi
Na�wie�dze�nia� by�ły� świe�ca� i Ewan�ge�lia.
Du�cho�wień�stwo�na�cze�le�z pry�ma�sem�ko�-
men�to�wa�ło� pu�blicz�nie� za�kaz� wę�drów�ki
iko�ny,�uzna�jąc�go�za�wy�raz�prze�śla�do�wa�-
nia�wia�ry� i Ko�ścio�ła.�Epi�sko�pat� do�ma�gał
się�„uwol�nie�nia”�obrazu�m.in.�w li�ście�pa�-
ster�skim�z 28�czerw�ca�1968�r.3 Po�pa�cy�fi�-
ka�cji� pro�te�stu� ro�bot�ni�cze�go� na�Wy�brze�żu
w grud�niu� 1970� r.� i ob�ję�ciu� sta�no�wi�ska
I se�kre�ta�rza� KC� PZPR� przez� Edwar�da
Gier�ka� hie�rar�cho�wie,� od�bie�ra�jąc� sy�gna�ły
ocie�ple�nia� re�la�cji� pań�stwa� z Ko�ścio�łe�m4,
zwró�ci�li�się�do�władz�o ze�zwo�le�nie�na�udział�ob�ra�zu�w pe�re�gry�na�cji.�Wmar�cu�1971�r.�i stycz�-
niu�1972�r.�kar�dy�nał�Ste�fan�Wy�szyń�ski�pro�sił�pre�mie�ra�Pio�tra�Ja�ro�sze�wi�cza�o wy�da�nie�za�rzą�-
dze�nia�umoż�li�wia�ją�ce�go�wła�dzom�ko�ściel�nym�swo�bod�ne�dys�po�no�wa�nie�ob�ra�zem.�W la�tach
1971–1972�bi�sku�pi�Piotr�Kał�wa�i Igna�cy�To�kar�czuk�szcze�gól�nie�usil�nie�sta�ra�li�się�o moż�li�-
wość�udzia�łu�ob�ra�zu�w Świę�tym�Na�wie�dze�niu�na�te�re�nie�ich�die�ce�zji.�Wszyst�kie�te�za�bie�gi
by�ły�jed�nak�bez�sku�tecz�ne.
Mi�mo�de�kla�ro�wa�ne�j�poprawy�w�stosunkach�państwo–Ko�ściół�eki�pa�Gier�ka�nie�zgo�dzi�ła

się� na� po�wrót� iko�ny� na� szlak� pe�re�gry�na�cji.�Decyzję� swoją� uzasadniała� twierdzeniem,� że
pojawienie�się�ponowne�ikony�mo�że�wy�wo�łać�„po�tę�go�wa�nie�fa�li�de�wo�cji,�eks�cy�ta�cji�re�li�gij�-
nej�i wzmo�żo�ne�za�kłó�ce�nia�po�rząd�ku�pu�blicz�ne�go”5.�W isto�cie�po�wsta�ła�sy�tu�acja�pa�to�wa.
„Aresz�to�wa�nie”�iko�ny�z jed�nej�stro�ny�by�ło�nie�ko�rzyst�ne�dla�władz,�któ�re�za�po�wia�da�ły�nor�-
ma�li�za�cję� re�la�cji� z Ko�ścio�łem,� z dru�giej� –� jej� „uwol�nie�nie”�po�twier�dza�ło�by�wcześniejsze
bez�praw�ne�za�trzy�ma�nie�i pre�sti�żo�wą�po�raż�kę�pań�stwa.
Na�wnio�sek�kie�row�nic�twa�ko�men�dy�MO�w Ka�to�wi�cach�w grud�niu�1969�r.�od�po�wie�dzial�-

ny�m.in.�za�wal�kę�z Ko�ścio�łem�De�par�ta�ment�IV�MSW�zwró�cił�się�do�kie�row�nic�twa�MSW

2 AIPN,�01283/474,�Opracowanie�SB�do�ty�czą�ce�obecności�Ob�ra�zu�Nawiedzenia�na� Ja�snej�Gó�rze,�War�-
szawa,�14�VI�1972�r.,�b.p.

3 Sło wo Epi sko pa tu Pol ski w spra wie uwię zie nia na Ja snej Gó rze Ob ra zu Na wie dze nia, Gnie zno, 28 VI
1968 r. [w:]�Li sty Pa ster skie Epi sko pa tu Pol ski 1945–2000,�cz.�1,�red.�P.�Li�be�ra,�A.�Ry�bic�ki,�S.�Łąc�ki,�Mar�ki
2003,�s.�628–630.�

4 Pro�blem�ten�opi�su�ją�m.in.�A.�Czacz�kow�ska,�Kar dy nał Wy szyń ski,�War�sza�wa�2009,�s.�527�i nn.;�K.�Paw�-
lic�ka,�Po li ty ka władz wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go (gru dzień 1970 – paź d zier ni k 1978),�War�sza�wa�2004,�s. 35
i nn.;�J.�Ża�ryn,�Dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce (1945–1989),�War�sza�wa�2003,�s.�293�i nn.�

5 AIPN,�01283/475,�Pi�smo�Wy�dzia�łu�Ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go�KC�PZPR�do�wi�ce�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych
Bo�gu�sła�wa�Sta�chu�ry�w spra�wie� nie�le�gal�ne�go�wpro�wa�dze�nia� przez� hie�rar�chię� do� pe�re�gry�na�cji� ko�pii� ob�ra�zu
Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�20�VI�1972�r.,�k.�158.

Kryptonim „Fala”...

161

Z
A
SÓ

B
 A
R
C
H
IW

A
LN

Y

Ks.�Roman�Siudek�



z proś�bą� o znie�sie�nie� po�ste�run�ków� przy� klasz�to�rze� ja�sno�gór�skim,� motywując� ją� tym,
iż w cią�gu� ostat�nich� trzech� lat� nie� stwier�dzo�no� żad�nej� pró�by� wy�wie�zie�nia� ob�ra�zu6,
a w uroczy�sto�ściach�pe�re�gry�na�cyj�nych�w die�ce�zjach:�ka�to�wic�kiej,�kra�kow�skiej,�tar�now�skiej
i prze�my�skiej�ko�pię�iko�ny�za�stą�pio�no�in�ny�mi�sym�bo�la�mi�(pu�sta�ra�ma,�świe�ce�itp.).�Po�nad�to
przy�to�czo�no�wy�po�wiedź�ge�ne�ra�ła�pau�li�nów�o.�Je�rze�go�Tom�ziń�skie�go�z li�sto�pa�da�1969�r.,�po�-
twier�dza�ją�cą,�że�pau�li�ni�nie�są�za�in�te�re�so�wa�ni�wy�wie�zie�niem�iko�ny�z Ja�snej�Gó�ry�i nie�chcą
za�draż�niać� sto�sun�ków� z wła�dza�mi.�Zwrócono� również� uwagę,� że� pil�no�wa�nie� ob�ra�zu� jest
zbyt�kosz�tow�ne7.�W od�po�wie�dzi�na� ten�wnio�sek�w stycz�niu�1970� r.�znie�sio�no�po�ste�run�ki
mili�cyj�ne�przed�klasz�to�rem8.

6 SB�od�no�to�wa�ła�póź�niej�dwie�nie�uda�ne�pró�by�wy�wie�zie�nia�iko�ny.�Pierw�szą�mia�ła�pod�jąć�w grud�niu�1969 r.
bli�ska�współ�pra�cow�ni�ca�pry�ma�sa�Ste�fa�na�Wy�szyń�skie�go�Ma�ria�Okoń�ska,�któ�ra�za�mie�rza�ła�wy�ko�rzy�stać�Ob�-
raz�Na�wie�dze�nia�pod�czas�przy�pa�da�ją�cych�15�VIII�1970�r.�ob�cho�dów�50.�rocz�ni�cy�Bi�twy�War�szaw�skiej.�Tej�ini�-
cja�ty�wie�sprze�ci�wi�li� się�ge�ne�rał�pau�li�nów�o.� Je�rzy�Tom�ziń�ski,�bi�skup�czę�sto�chow�ski�Ste�fan�Ba�re�ła� i prze�or
klasz�to�ru�o.�Teo�fil�Krau�ze.�Z ko�lei�we�wrze�śniu�1971�r.�kar�dy�nał�Wy�szyń�ski�miał�się�zwró�cić�do�Tom�ziń�skie�-
go�i Krau�ze�go,�by�przy�go�to�wa�no�mu�ob�raz�do�wy�wie�zie�nia.�Chcia�no�umie�ścić�go�w po�miesz�cze�niach�pry�wat�-
nych�kar�dy�na�ła�w Pa�ła�cu�Pry�ma�sow�skim.�Pry�mas�za�strze�gał�za�cho�wa�nie�peł�nej�ta�jem�ni�cy�te�go�przed�się�wzię�-
cia.� Zob.�AIPN,� 01283/474,�Opracowanie� SB� do�ty�czą�ce� obecności�Ob�ra�zu�Nawiedzenia� na� Ja�snej�Gó�rze,
War�sza�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.

7 Ibi dem.
8 Ibi dem.
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W� ten� nie�za�mie�rzo�ny� spo�sób� uto�ro�wa�no
dro�gę� do� wy�wie�zie�nia� iko�ny.� In�spi�ra�to�rem
tego� przed�się�wzię�cia� był� ks.� Jó�zef� Wój�cik,
któ�ry� wta�jem�ni�czył� w swo�je� pla�ny� je�dy�nie
pry�ma�sa�Wy�szyń�skie�go�i wą�skie�gro�no�zna�jo�-
mych.� Po� pierw�szej� nie�uda�nej� pró�bie
z 12 czerw�ca� 1972 r.,� ok.� godz.� 6.00� ra�no
13 czerw�ca,�ko�rzy�sta�jąc�z ab�sor�bu�ją�ce�go�uwa�-
gę� piel�grzy�mów� od�sło�nię�cia� ob�ra�zu� Czar�nej
Ma�don�ny,� za�kon�ni�ca�Ma�ria�Kor�dos� (do� te�go
za�da�nia� zo�sta�ła� wy�zna�czo�na� przez� swo�ją
zwierzch�nicz�kę,� prze�ło�żo�ną� ge�ne�ral�ną� Zgro�-
ma�dze�nia� Sióstr� Słu�żek� NMP� Nie�po�ka�la�nej
He�le�nę�Dą�brów�kę),�ks.�Ro�man�Siu�dek�i ks.�Jó�-
zef�Wój�cik�wy�nie�śli�Obraz�Na�wie�dze�nia�z ka�-
pli�cy�św.�Paw�ła�Pierwszego�Pustelnika.�Iko�nę
umiesz�czo�no� w ny�sie,� któ�rą� pro�wa�dzi�ła� za�-
kon�ni�ca� He�le�na� Trę�tow�ska.� Ra�zem� z Ma�rią
Kor�dos�bez�prze�szkód�do�wio�zła�ob�raz�do�Ra�-
do�mia,�gdzie�ukry�to�go�w ko�mór�ce�pod�ple�ba�-
nią� para�fii�Opie�ki�NMP.�Nie�wie�dział� o tym
nikt�po�za�miej�sco�wym�pro�bosz�czem�Woj�cie�-
chem� Sta�rom�łyń�skim� i wi�ka�riu�szem� Je�rzym
Ba�na�śkie�wi�cze�m9.�Ob�raz�miał�zo�stać�wpro�wa�dzo�ny�na�uro�czy�sto�ści�pe�re�gry�na�cyj�ne�w Rado�-
miu�18�czerw�ca�10.
Znik�nię�cie�iko�ny�za�sko�czy�ło�zarówno�ja�sno�gór�skich�pau�li�nów�na�cze�le�z zastępcą�prze�-

ora�o. Serafinem�Łukasikiem�i�o.�Tom�ziń�skim,�jak�i czę�sto�chow�skie�go�me�tro�po�li�tę�bi�sku�pa
Ste�fa�na�Ba�re�łę,�któ�ry�za�ka�zał�po�wia�da�mia�nia�o tym�fak�cie�MO.�Tak�że�Tom�ziń�ski�po�le�cił
wstrzy�ma�nie�się�z wy�ja�śnie�niem�ca�łej�spra�wy�do�cza�su�swo�je�go�po�wro�tu�z Za�ko�pa�ne�go�11.
Prze�by�wa�ją�cy�w Gnieź�nie�kar�dy�nał�Ste�fan�Wy�szyń�ski�do�wie�dział�się�o wy�wie�zie�niu�iko�ny
14�czerw�ca�wie�czo�rem�od�pau�li�nów�Ire�ne�usza�Po�ża�rowsz�czy�ka�i Re�mi�giu�sza�To�bo�ro�wi�cza.
Za�le�cił� im,� by� z Ja�snej�Gó�ry�wy�sła�no� do� nie�go� list�w tej� spra�wie,� ale� nie�wcze�śniej� niż
17 czerw�ca.�Cho�dzi�ło�o to,�by�ko�re�spon�den�cja�do�tar�ła�do�Pa�ła�cu�Pry�ma�sow�skie�go�do�pie�ro
po�nie�dzie�li�18�czerw�ca,�tj.�po�pierw�szym�dniu�uro�czy�sto�ści�pe�re�gry�na�cyj�nych�w Ra�do�miu.
W przy�pad�ku� za�in�te�re�so�wa�nia� się� tą� spra�wą� przez�MO�pry�mas� ra�dził� za�su�ge�ro�wa�nie,� że
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9 Sze�rzej�o oko�licz�no�ściach�wy�wie�zie�nia� iko�ny�z Ja�snej�Gó�ry�zob.�Cz.�Rysz�ka,� In fu łat z Su che dnio wa,
Kraków�–S�uche�dniów�2007,�s. 209–210;�Świadectwo radomskiego zawierzenia. Nawiedzenie 1972–1973, red.
E.�Poniewierski,�Radom�2006,�s.�23�i�nn.;�J.�Wój�cik,�...i wró ci ła na szlak na wie dze nia,�Skar�ży�sko�-K�amie�nna
2001,�s.�14–15.

10 Wię�cej�na�te�mat�pe�re�gry�na�cji�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia�w die�ce�zji�san�do�mier�skiej�zob.�Sz.�Ko�wa�lik,�Eks pe -
ry ment. Wła dze PRL wo bec bi sku pa Pio tra Go łę biow skie go 1957–1980,�Ra�dom�2006,�s.�206�i nn.;�M.�Zi�ma�-
łek,�Pe re gry na cja Ob ra zu Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej w die ce zji san do mier skiej (18 VI 1972–10 VI 1973),
cz. 1,�„Stu�dia�San�do�mier�skie”�1982,�nr�3,�s.�73–107;�ibidem,�cz.�2,�„Stu�dia�San�do�mier�skie”�1983–1984,�nr�4,
s. 241–310.

11 AIPN,� 01283/474,� No�tat�ka� dy�rek�to�ra� De�par�ta�men�tu� IV� MSW� płk.� Ze�no�na� Go�roń�skie�go� do�ty�czą�ca
zabra�nia� ko�pii� ob�ra�zu� Mat�ki� Bo�skiej� Czę�sto�chow�skiej� z Ja�snej� Gó�ry,� War�sza�wa,� czer�wiec� 1972� r.,� b.p.;
J. Zbudniewek,�W sprawie podstępnego uwolnienia Obrazu Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w dniu
13 czerwca 1972 roku w świetle akt Służby Bezpieczeństwa,�„Studia�Claromontana”�2007,�t.�25,�s. 629–630.



poszu�ki�wa�niem�ob�ra�zu�zaj�mą�się�sa�-
mi� pau�li�ni�12.� Wiadomo� też,� że� do
Gniez�na� wysłano� jedną� z� członkiń
Insty�tutu�Prymasowskiego�(IP)�z proś�-
bą, aby� kardynał� Wyszyński� podjął
plan�dalszego�działania13.
Stro�na�par�tyj�no�-rz�ąd�owa�nie�wie�-

dzia�ła,� że� wy�wie�zie�nie� iko�ny� by�ło
kon�sul�to�wa�ne�z pry�ma�sem.�Jej�za�gi�-
nię�cie� wy�wo�ła�ło� za�nie�po�ko�je�nie,
któ�re� by�ło� po�dyk�to�wa�ne� oba�wa�mi,
że�in�cy�dent�ten�na�ru�szy�wy�pra�co�wa�-
ną� przez� eki�pę� Gier�ka� względ�ną
stabi�li�za�cję� re�la�cji�na� li�nii�pań�stwo–
–Kościół.� O� incydencie� SB� dowie�-
dzia�ła� się� 13� czerwca� z� dwóch� źró�-
deł.�Agentka�o pse�u�do�nimie�„T”�na�-
gra�ła� rozmowę� zastępcy� przeora
klasztoru�jasnogórskiego�o.�Serafina

Łukasika� z� o.� Tomzińskim,� który� bagatelizował� zdarzenie� i� nie� zamierzał� natychmiast
przyjeżdżać�do�Częstochowy.�Druga�informacja�pochodziła�od�konfidenta�„Piotr�II”,�który
w� tej� sprawie� doniósł� por.� Zygmuntowi�Warczewskiemu.� Oficer� przekazał� następnie� tę
informację�ppłk.�Władysławowi�Syjocie,�który�polecił�ją�zweryfikować.�„Piotr�II”�otrzymał
zadanie�spraw�dzenia�numeru�rejestracyjnego�samochodu�stojącego�wieczorem�12�czerwca
na�terenie�klasztoru�jasnogórskiego14.
Kie�row�nic�two�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�do�wie�dzia�ło�się�o znik�nię�ciu� iko�ny�14�czerw�ca

o 9.32� od� na�czel�nika� Wy�dzia�łu� IV� KW� MO� w Ka�to�wi�cach� ppłk.� Lu�cja�na� Pi�ku�ły�15.
O 10.00 dy�rek�tor�pio�nu�wy�zna�nio�we�go�Służby�Bezpieczeństwa�płk�Ze�non�Go�roń�ski�po�wia�-
do�mił�o tym�wi�ce�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych�Bo�gu�sła�wa�Sta�chu�rę,�któ�ry�z ko�lei�pół�go�-
dzi�ny�póź�niej�prze�ka�zał�tę�in�for�ma�cję�se�kre�ta�rzo�wi�KC�PZPR�Sta�ni�sła�wo�wi�Ka�ni,�kie�row�-
ni�ko�wi�Wy�dzia�łu�Ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go�KC� PZPR�Teo�do�ro�wi� Pa�li�mą�ce� i mi�ni�stro�wi� spraw
we�wnętrz�nych�Wie�sła�wo�wi�Ociep�ce�16.
O�11.00�Sta�chu�ra�zwo�łał�w MSW�na�ra�dę,�któ�rej�ce�lem�by�ło�wy�zna�cze�nie�dzia�łań�zmie�-

rza�ją�cych�do�usta�le�nia�spraw�ców�wy�wie�zie�nia�iko�ny�i miej�sca�jej�prze�cho�wy�wa�nia.�Obok
wi�ce�mi�ni�stra� spraw�we�wnętrz�nych� uczest�ni�czy�li� w niej:� za�stęp�ca� ko�men�dan�ta� głów�ne�go
MO� Sta�ni�sław� Żacz�kow�ski,� Go�roń�ski,� dy�rek�tor� Biu�ra� Pre�wen�cji� i Ru�chu� Drogo�we�go
KG MO� Mi�chał� Sy�czew�ski,� za�stęp�ca� dy�rek�to�ra� Biu�ra� Kry�mi�nal�ne�go� KG� MO
Stanisław Szcze�pa�niak,�za�stęp�ca�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�III�MSW�Jó�zef�Pie�la�sa�i na�czel�-

12 AIPN,�01283/474,�In�for�ma�cja�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go�do�ty�czą�ca
dzia�łań�do�cho�dze�nio�wo�-śle�dczych�w związ�ku�z za�bra�niem�z Ja�snej�Gó�ry�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�-
chow�skiej,�War�sza�wa,�17�VI�1972�r.,�b.p.�

13 J.�Zbudniewek,�op. cit.,�s.�631.
14 Ibidem,�s.�630–631.
15 AIPN,�01283/474,�No�tat�ka�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go�do�ty�czą�ca�za�-

bra�nia�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej�z Ja�snej�Gó�ry,�War�sza�wa,�czer�wiec�1972�r.,�b.p.
16 Ibi dem,� Ze�sta�wie�nie� chro�no�lo�gicz�ne� czyn�no�ści� pod�ję�tych� przez� wi�ce�mi�ni�stra� spraw� we�wnętrz�nych

Bogu�sła�wa�Sta�chu�rę�w związ�ku�z ope�ra�cją�o kryp�to�ni�mie�„Fa�la”,�War�sza�wa,�1972�r.,�b.p.
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nik�Wydzia�łu�I De�par�ta�men�tu�IV
Cze�sław�Wie�ja�k17.�
Ze�non� Go�roń�ski� po�in�for�mo�-

wał� ze�bra�nych,� że� 13� czerw�ca
ok.� 19.00� SB� w Czę�sto�cho�wie
otrzy�ma�ła� in�for�ma�cję� agen�tu�ral�-
ną� o wy�wie�zie�niu� Ob�ra�zu� Na�-
wie�dze�nia� zie�lo�ną� ny�są� przez
dwie� nie�zi�den�ty�fi�ko�wa�ne� oso�by
w ce�lu� wy�ko�rzy�sta�nia� go� pod�-
czas� pe�re�gry�na�cji� w Puła�wach
(17–18� czerw�ca)� lub� Ra�do�miu
(18�czerw�ca),�względ�nie�uro�czy�-
sto�ści�ku�czci�św. o.�Mak�sy�mi�lia�-
na�Ma�rii� Kol�be�go�w Nie�po�ka�la�-
no�wie�(18–25�czerw�ca).�Dy�rek�tor
pio�nu�wy�zna�nio�we�go�przy�pusz�czał,�że�praw�do�po�dob�nie�by�ła�to�pro�wo�ka�cja�ob�li�czo�na�na�wy�-
son�do�wa�nie�re�ak�cji�wła�dz18,�a sta�no�wi�sko�Ba�re�ły�(za�ka�zał�po�wia�da�miać�MO�o wy�wie�zie�niu
obra�zu)�i Tom�ziń�skie�go�(za�le�cił�po�cze�kać�z wy�ja�śnie�niem�spra�wy�do�cza�su�swo�je�go�po�wro�tu
z Zako�pa�ne�go)�mogło�świad�czyć�o tym,�że�obaj�by�li�wta�jem�ni�cze�ni�w plan�wy�wie�zie�nia�iko�ny.�
Funk�cjo�na�riu�sze�re�sor�tu�do�wie�dzie�li�się�od�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV,�że�SB�na�wią�za�ła

kon�takt�z agen�tu�rą�wśród�ja�sno�gór�skich�pau�li�nów.�W tym�ce�lu�14�czerw�ca�wy�je�chał�do�Czę�-
sto�cho�wy�star�szy�in�spek�tor�Wy�dzia�łu�V�De�par�ta�men�tu�IV�płk�J.�Woj�cie�chow�ski.�Prio�ry�te�tem
spo�tkań� z nie�usta�lo�ny�mi� z imie�nia� i na�z�wi�ska�TW�–� „Bo�ni�fa�cym�Szcze�pań�skim”,� „Gu�sta�-
wem”,�„Jur�kiem” i „X–1”�–�by�ło�wy�ja�śnie�nie�oko�licz�no�ści�i usta�le�nie�spraw�ców�wy�wie�zie�nia
ob�ra�zu,� po�zna�nie�nu�me�ru� re�je�stra�cyj�ne�go�ny�sy,� któ�rą� go� trans�por�to�wa�no,� per�so�na�liów�za�-
kon�ni�ków�lub�in�nych�osób,�któ�re�mo�gły�po�sia�dać�in�for�ma�cje�na�ten�te�mat,�otrzy�ma�nie�od�-
po�wie�dzi�na�py�ta�nie,�dla�cze�go�pau�li�ni�nie�zgło�si�li�kra�dzie�ży�ob�ra�zu,�wresz�cie�ze�bra�nie�da�-
nych,�któ�re�po�zwo�li�ły�by�od�na�leźć�miej�sce�je�go�prze�cho�wy�wa�nia�19.
Po�dys�ku�sji�po�sta�no�wio�no,�że�kie�row�nik�Wy�dzia�łu�do�spraw�Wy�znań�(WdsW)�w Ka�to�-

wi�cach�Ja�cek�Gor�goń�prze�pro�wa�dzi�roz�mo�wę�z „przed�sta�wi�cie�lem�klasz�to�ru”,�któ�rej�ce�lem
bę�dzie�zwe�ry�fi�ko�wa�nie�po�sia�da�nych�przez�SB�in�for�ma�cji�20.�W za�leż�no�ści�od�jej�wy�ni�ków
mia�no� pod�jąć� dal�sze� dzia�ła�nia.� Za�rzą�dzo�no� po�nad�to:� kon�tro�lę� po�jaz�dów� –� szcze�gól�nie
w rejo�nie�Czę�sto�cho�wy,�Nie�po�ka�la�no�wa,�Pu�ław�i Ra�do�mia,�ogło�sze�nie�ko�mu�ni�ka�tu�w ce�lu

17 Ibi dem,�No�tat�ka�z kon�fe�ren�cji�prze�pro�wa�dzo�nej�14�VI�1972�r.�o 11.00�przez�wi�ce�mi�ni�stra�spraw�we�-
wnętrz�nych�Bo�gu�sła�wa�Sta�chu�rę�w spra�wie�na�kre�śle�nia�wstęp�nych�czyn�no�ści�od�no�śnie�do�wy�wie�zie�nia�z Ja�-
snej�Gó�ry�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.�

18 Ibi dem,�No�tat�ka�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�I De�par�ta�men�tu�IV�MSW�mjr.�Cze�sła�wa�Wie�ja�ka�ze�spo�tka�nia
u wi�ce�mi�ni�stra� spraw�we�wnętrz�nych�Bo�gu�sła�wa�Sta�chu�ry�w związ�ku�z wy�wie�zie�niem�z Ja�snej�Gó�ry�ko�pii
obra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.

19 Ibi dem.
20 W po�łu�dnie�14�czerw�ca�Bo�gu�sław�Sta�chu�ra�w roz�mo�wie�z dy�rek�to�rem�UdsW�Alek�san�drem�Skar�żyń�skim

usta�lił,� że� za�stęp�ca� kie�row�ni�ka� ka�to�wic�kie�go�WdsW�Gor�goń� prze�pro�wa�dzi� roz�mo�wę� z prze�orem�pau�li�nów
o. To�ma�szem�Ku�bi�kiem�od�no�śnie�do�oko�licz�no�ści�za�bra�nia�stam�tąd�ob�ra�zu.�Sta�chu�ra�udzie�lił� też�in�for�ma�cji
i zale�ceń�za�stęp�cy�ko�men�dan�ta�wo�je�wódz�kie�go�MO�w Ka�to�wi�cach�Bo�bo�niowi.�Ich�treść�po�zo�sta�je�jak�do�tąd
nie�zna�na.�O 13.30�Sta�chu�ra� roz�ma�wiał�z ko�lei�z za�stęp�cą�ko�men�dan�ta�MO�ds.�SB�z Ra�do�mia�Gór�ką.�Zob.
ibidem,�Ze�sta�wie�nie�chro�no�lo�gicz�ne�czyn�no�ści�pod�ję�tych�przez�wi�ce�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych�Bo�gu�sła�-
wa�Sta�chu�rę�w związ�ku�z ope�ra�cją�o kryp�to�ni�mie�„Fa�la”,�War�sza�wa,�1972�r.,�b.p.
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włą�cze�nia� do� po�szu�ki�wań� jed�no�stek� SB
i MO,�wsz�czę�cie� do�cho�dze�nia� pro�ku�ra�tor�-
skie�go� w wy�pad�ku,� gdy� w roz�mo�wie
z przed�sta�wi�cie�lem�WdsW�pau�li�ni�po�twier�-
dzą� fakt� wy�wie�zie�nia� iko�ny� bez� ich� wie�-
dzy21.�Usta�lo�no,�że�szcze�gó�ły�dzia�łań�zmie�-
rza�ją�cych� do� wy�ja�śnie�nia� wszyst�kich
oko�licz�no�ści� zwią�za�nych� z wy�wie�zie�niem
Ob�ra�zu� Na�wie�dze�nia� zo�sta�ną� omó�wio�ne
14 czerw�ca�z I za�stęp�cą�ko�men�dan�ta�po�wia�-
to�we�go� ds.� SB� w Ra�do�miu� ppłk.� Ja�nem
Gór�ką�z uwa�gi�na�naj�więk�sze�praw�do�po�do�-
bień�stwo�te�go,�że�iko�na�zo�sta�nie�wy�ko�rzy�-
sta�na�w tym�mie�ście�pod�czas�uro�czy�sto�ści
in�au�gu�ru�ją�cych� pe�re�gry�na�cję� w die�ce�zji
san�do�mier�skie�j22.�
Bo�gu�sław� Sta�chu�ra� po�le�cił� po�nad�to� za�-

bez�pie�czyć�ope�ra�cyj�nie�Nie�po�ka�la�nów,�Pu�-
ła�wy� i Ra�dom,� gdzie� –� jak� za�kła�da�no� –
mógł� się� znaj�do�wać�ob�raz.�KG�MO�mia�ła
wy�dać� roz�kaz� na�si�le�nia� w tych� mia�stach
kon�tro�li� sa�mo�cho�dów� mar�ki� Ny�sa,� Żuk
i War�sza�wa�(kom�bi).�Plano�wa�no�tam�tak�że
zin�ten�sy�fi�ko�wa�nie� pra�cy� agen�tu�ry.� Na

18 czerw��ca�za�rzą�dzo�no�blo�ka�dę�dróg�do�jaz�do�wych�do�Ra�do�mia.�Wy�tycz�ne�dla�MO�miał
opra�co�wać�Sta�ni�sław�Żacz�kow�ski�w opar�ciu�o in�for�ma�cje�uzy�ska�ne�od�Go�roń�skie�go�23.�
Z� ini�cja�ty�wy� te�go� ostat�nie�go� po�wo�ła�no� na� ze�bra�niu� gru�pę� ope�ra�cyj�ną� do� ko�or�dy�na�cji

dzia�łań�zwią�za�nych�z po�szu�ki�wa�nia�mi�za�gi�nio�ne�go�ob�ra�zu.�Sta�chu�ra,�od�rzu�ciw�szy�kan�dy�-
da�tu�rę�za�stęp�cy�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�płk.�Ka�zi�mie�rza�Stra�szew�skie�go,�zde�cy�do�wał,
że�jej�prze�wod�ni�czą�cym�zo�sta�nie�Go�roń�ski�24.�Do�gru�py�tej�we�szli�po�nad�to�Pie�la�sa,�Sy�czew�-
ski,�Szcze�pa�niak�i Wie�jak.�Spra�wie�ope�ra�cyj�nej�zwią�za�nej�z po�szu�ki�wa�nia�mi�iko�ny�i spraw�-
ców�jej�wy�wie�zie�nia�z Ja�snej�Gó�ry�nada�no�kryp�to�nim�„Fa�la”25.�
Ko�lej�ne�spo�tka�nie�w MSW�po�świę�co�ne�spra�wie�za�gi�nio�ne�go�ob�ra�zu�od�by�ło�się�o 15.30.

W je�go�trak�cie�Go�roń�ski�prze�ka�zał�ze�bra�nym�treść�roz�mo�wy�star�sze�go�in�spek�to�ra�WdsW
w Ka�to�wi�cach�Ma�ria�na�Da�lec�kie�go�z nowym�prze�orem�klasz�to�ru�ja�sno�gór�skie�go�o.�Ta�de�-
uszem�Ku�bi�kiem�(objął� tę�funkcję�13�czerwca),�któ�ra�od�by�ła�się�w obec�no�ści�kie�row�ni�ka

21 Ibi dem,�No�tat�ka�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� I De�par�ta�men�tu� IV�MSW�mjr.�Cze�sła�wa�Wie�ja�ka�ze� spo�tka�nia
u wi�ce�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych�Bo�gu�sła�wa�Sta�chu�ry�w związ�ku�z wy�wie�zie�niem�z Ja�snej�Gó�ry�ko�pii�ob�-
ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.

22 Ibi dem.
23 Ibi dem,� No�tat�ka� z kon�fe�ren�cji� prze�pro�wa�dzo�nej� 14� VI� 1972� r.� o 11.00� przez� wi�ce�mi�ni�stra� spraw

wewnętrz�nych�Bo�gu�sła�wa�Sta�chu�rę�w spra�wie� na�kre�śle�nia�wstęp�nych� czyn�no�ści� od�no�śnie� do�wy�wie�zie�nia
z Jasnej�Gó�ry�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�cho�wskiej,�War�sza�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.

24 Ibi dem,� No�tat�ka� dy�rek�to�ra� De�par�ta�men�tu� IV� MSW� płk.� Ze�no�na� Go�roń�skie�go� do�ty�czą�ca� za�bra�nia
z Jasnej�Gó�ry�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�czer�wiec�1972�r.,�b.p.

25 Ibi dem,� No�tat�ka� z kon�fe�ren�cji� prze�pro�wa�dzo�nej� 14� VI� 1972� r.� o 11.00� przez� wi�ce�mi�ni�stra� spraw
wewnętrz�nych�Bo�gu�sła�wa�Sta�chu�rę�w spra�wie� na�kre�śle�nia�wstęp�nych� czyn�no�ści� od�no�śnie� do�wy�wie�zie�nia
z Ja�snej�Gó�ry�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.
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Wydziału�Spraw�Wewnętrznych�PPRN�Zyg�mun�ta�Mar�szał�ka�26.�Po�in�for�mo�wał�też�o usta�le�-
niach�KW�MO�w Ka�to�wi�cach,�mówiących,�że�Ob�raz�Na�wie�dze�nia�prze�wo�zi�li�ny�są�z re�je�-
stra�cją�san�do�mier�ską�dwaj�księ�ża�i ko�bie�ta.�Ponadto�Go�roń�ski��po�twier�dził�in�for�ma�cję,�że
prze�or�Ja�snej�Gó�ry�cze�kał�na�dy�rek�ty�wę�od�kar�dy�na�ła�Wy�szyń�skie�go�od�no�śnie�do�spra�wy
za�gi�nio�nej�iko�ny.�
Na�na�ra�dzie�po�sta�no�wio�no,�że�no�tat�ka�WdsW�w Ka�to�wi�cach�z roz�mo�wy�z o.�Ku�bi�kiem

zo�sta�nie�prze�ka�za�na�pro�ku�ra�to�ro�wi�mia�sta�i po�wia�tu�Czę�sto�cho�wa�w ce�lu�wsz�czę�cia�ofi�cjal�-
nych�czyn�no�ści�pro�ce�so�wych�zmie�rza�ją�cych�do�usta�le�nia�spraw�ców�i oko�licz�no�ści�„wy�kra�-
dze�nia”�ob�ra�zu�(o�fak�cie�tym�Sta�chu�ra�po�in�for�mo�wał�dy�rek�to�ra�UdsW�Alek�san�dra�Skar�żyń�-
skie�go).�SB�mia�ła�po�nad�to�uak�tyw�nić�dzia�ła�nia�ope�ra�cyj�ne�w Gnieź�nie,�Nie�po�ka�la�no�wie,
Pu�ła�wach,�Ra�do�miu,�San�do�mie�rzu� i War�sza�wie�oraz� zwró�cić�uwa�gę�na�Ma�riów�kę,� gdzie
znaj�do�wał�się�dom�ma�cie�rzy�sty�słu�że�k27.
O�16.00�Go�roń�ski�od�był�te�le�kon�fe�ren�cję�z I za�stęp�ca�mi�ko�men�dan�tów�wo�je�wódz�kich�MO

ds.�SB28,�któ�rych�po�in�for�mo�wał�o za�gi�nię�ciu� iko�ny� i za�da�niach,� ja�kie�na�le�ża�ło�w związ�ku
z tym�pod�jąć.�Ko�men�dan�ci�do�wie�dzie�li�się,�że�mo�gła�to�być�za�pla�no�wa�na�ak�cja,�a na�wet�pro�-
wo�ka�cja�ukie�run�ko�wa�na�na�wy�ko�rzy�sta�nie�ob�ra�zu�do�pe�re�gry�na�cji�w Pu�ła�wach�lub�Ra�do�miu,
względ�nie� Nie�po�ka�la�no�wie.� Dy�rek�tor� De�par�ta�men�tu� IV� po�wia�do�mił� ich,� że� pod�le�gły� mu
pion�pod�jął� „ofen�syw�ne�przed�się�wzię�cia�ope�ra�cyj�ne”,� zmie�rza�ją�ce�do�moż�li�wie� szyb�kie�go
usta�le�nia�miej�sca� prze�cho�wy�wa�nia� iko�ny� i wszyst�kich� oko�licz�no�ści� to�wa�rzy�szą�cych� te�mu
zda�rze�niu.� Po�wo�łu�jąc� się� na� po�le�ce�nie� Sta�chu�ry,� roz�ka�zał� za�bez�pie�cze�nie� ope�ra�cyj�ne�Ma�-
riów�ki,�Nie�po�ka�la�no�wa,�Pu�ław�i Ra�do�mia,�gdzie�mógł�być�prze�cho�wy�wa�ny�Ob�raz�Na�wie�-
dze�nia.�KG�MO�mia�ła�wy�dać�roz�kaz�na�si�le�nia�kon�tro�li�po�jaz�dów�w tych�miej�sco�wo�ścia�ch29.
Ko�lej�ne�po�sie�dze�nie�gru�py�ko�or�dy�nu�ją�cej�spra�wę�„Fa�la”�od�by�ło�się�15�czerw�ca�o 9.30.�Na

wstę�pie� omó�wio�no� in�for�ma�cje� do�ty�czą�ce� ob�ra�zu,� któ�re� by�ły� prze�zna�czo�ne� dla� Sta�ni�sła�wa
Ka�ni�i Teo�do�ra�Pa�li�mą�ki.�Co�istot�ne,�zde�cy�do�wa�no�nie�pu�bli�ko�wać�ich�w biu�le�ty�nie�dla�kie�-
row�nic�twa�par�tyj�no�-pa�ństw�ow�ego�–�peł�na�in�for�ma�cja�o spra�wie�„Fa�la”�mia�ła�być�prze�ka�za�-
na�je�dy�nie�kie�row�nic�twu�MSW.�Stra�szew�ski�po�in�for�mo�wał�o dzia�ła�niach�De�par�ta�men�tu�IV
zmie�rza�ją�cych�do�iden�ty�fi�ka�cji�osób,�któ�re�„wy�kra�dły”�iko�nę.�W ich�wy�ni�ku�usta�lo�no�m.in.,

26 Roz�mo�wa�trwa�ła�od�14.40�do�15.10.�W jej�trak�cie�Ku�bik�po�twier�dził�„kra�dzież”�iko�ny.�Oświad�czył,�że
13�czerw�ca�przy�był�na�Ja�sną�Gó�rę�w ce�lu�ob�ję�cia�sta�no�wi�ska�przeora�klasztoru.�Po�tym�zo�stał�po�wia�do�mio�ny
przez�pod�prze�ora�o.�Se�ra�fi�na�Łu�ka�si�ka,�że�ra�no�te�go�sa�me�go�dnia�w nie�wy�ja�śnio�nych�oko�licz�no�ściach�znik�nął
z ka�pli�cy�św. Paw�ła�na�Ja�snej�Gó�rze�Ob�raz�Na�wie�dze�nia.�O je�go�znik�nię�ciu�Łu�ka�sik�po�wia�do�mił�też�pry�ma�sa
Wy�szyń�skie�go�i ge�ne�ra�ła�za�ko�nu�pau�li�nów�o.�Tom�ziń�skie�go.�Po�nie�waż,�jak�tłu�ma�czył�Ku�bik,�ob�raz�nie�miał
war�to�ści�mu�ze�al�nej,� lecz�był�przed�mio�tem�kul�tu�re�li�gij�ne�go�bę�dą�cym�w wy�łącz�nej�dys�po�zy�cji�pry�ma�sa,�nie
po�wia�do�mio�no�o tym�na�tych�miast�MO.�Łu�ka�sik�cze�kał�na�dal�sze�de�cy�zje�Wy�szyń�skie�go�i Tom�ziń�skie�go�od�-
no�śnie�do�dal�sze�go�po�stę�po�wa�nia�w tej�spra�wie.�Ku�bik�do�dał,�że�ca�ły�obiekt�był�chro�nio�ny�przez�straż�we�-
wnętrz�ną,�w związ�ku�z czym�ist�nia�ło�ma�łe�praw�do�po�do�bień�stwo�kra�dzie�ży�iko�ny�przez�oso�by�po�stron�ne.�Zob.
ibi dem,�No�tat�ka�służ�bo�wa�star�sze�go�in�spek�to�ra�WdsW�w Ka�to�wi�cach�Ma�ria�na�Da�lec�kie�go�z prze�pro�wa�dzo�nej
14�VI�1972�r.�roz�mo�wy�z prze�orem�klasz�to�ru�o.�pau�li�nów�na�Ja�snej�Gó�rze�na�oko�licz�ność�znik�nię�cia�ob�ra�zu
Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�Czę�sto�cho�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.;� ibi dem,�Oświad�cze�nie�prze�ora�klasz�to�ru
pau�li�nów�na�Ja�snej�Gó�rze�o.�Ta�de�usza�Ku�bi�ka,�Czę�sto�cho�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.;�ibi dem,�Szy�fro�gram�na�czel�-
ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�KW�MO�w Ka�to�wi�cach�ppłk.�Lu�cja�na�Pi�ku�ły�prze�sła�ny�o 12.30�do�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�-
tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go,�Ka�to�wi�ce,�15�VI�1972�r.,�b.p.

27 Ibi dem,�No�tat�ka�z kon�fe�ren�cji�po�świę�co�nej�ope�ra�cji�o kryp�to�ni�mie�„Fa�la”�(War�sza�wa,�14�VI�1972�r.),
b.p.

28 Ibi dem,� Ze�sta�wie�nie� chro�no�lo�gicz�ne� czyn�no�ści� pod�ję�tych� przez� wi�ce�mi�ni�stra� spraw� we�wnętrz�nych
Bogu�sła�wa�Sta�chu�rę�w związ�ku�z ope�ra�cją�o�kryptonimie�„Fa�la”,�War�sza�wa,�1972�r.,�b.p.

29 Ibi dem,�Opra�co�wa�ne�przez�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go�in�for�ma�cja�i za�-
da�nia�dla�ko�men�dan�tów�wo�je�wódz�kich�MO�w związ�ku�z wy�wie�zie�niem�z Ja�snej�Gó�ry�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia,
War�sza�wa,�14�VI�1972�r.,�b.p.

Kryptonim „Fala”...

167

Z
A
SÓ

B
 A
R
C
H
IW

A
LN

Y



że�ny�sa,�któ�rą�wy�wie�zio�no�ob�raz,�na�le�ża�ła�al�bo�do�słu�żek�z Ma�riów�ki,�al�bo�do�kar�me�li�tów
bo�sych�z Bu�ska-�Zdr�oju.
Go�roń�ski�prze�ka�zał�po�nad�to�in�for�ma�cje�o po�by�cie�w Czę�sto�cho�wie�Ma�rii�Okoń�skiej,�bli�-

skiej� współ�pra�cow�ni�cy� kar�dy�na�ła� Ste�fa�na�Wy�szyń�skie�go.� Po�stu�lo�wał� wy�sła�nie� do� Kielc
Czesława�Wie�ja�ka,�któ�ry�miał�po�móc�tam�tej�szej�SB�w dzia�ła�niach�zmie�rza�ją�cych�do�usta�-
le�nia�miej�sca�prze�cho�wy�wa�nia�„wy�kra�dzio�nej”�iko�ny�i spraw�ców�te�go�czy�nu.�Dy�rek�tor�De�-
par�ta�men�tu�IV�pod�dał�dys�ku�sji�za�mysł�prze�ka�za�nia�ob�ra�zu�pry�ma�so�wi�Wy�szyń�skie�mu�pod
wa�run�kiem,�że�–�po�je�go�od�na�le�zie�niu�–�hie�rar�cha�„zo�bo�wią�że�się�do�je�go�wła�ści�we�go�za�-
bez�pie�cze�nia”.�Z ko�lei�Sy�czew�ski�i Szcze�pa�niak�omó�wi�li�za�gad�nie�nia�pro�ce�du�ral�ne�zwią�za�-
ne�z od�zy�ska�niem�iko�ny.�
Sta�chu�ra,� od�po�wia�da�jąc� na� po�stu�lat�Go�roń�skie�go,� zle�cił� po�moc�KW�MO�w Kiel�cach.

W tym�ce�lu�De�par�ta�ment�IV�wspól�nie�z KG�MO�miał�zor�ga�ni�zo�wać�eki�pę�funk�cjo�na�riu�szy
pod�kie�row�nic�twem�Stra�szew�skie�go,�któ�rej� za�da�niem�by�ło�opra�co�wa�nie�dzia�łań�ope�ra�cyj�-
nych�i udzie�la�nie�nie�zbęd�nej�po�mo�cy�kie�lec�kim�funk�cjo�na�riu�szom.�Do�Stra�szew�skie�go na�le�ża�-
ło�wska�za�nie�kon�kret�nych�miej�sco�wo�ści,�w któ�rych�MO�mia�ła�na�si�lić�swo�je�dzia�ła�nia,�oraz
za�pew�nie�nie�spraw�nej�łącz�no�ści�mię�dzy�ka�to�wic�ką�a kie�lec�ką�SB.�Istot�ne�było�też�za�bez�pie�-
cze�nie�kon�tak�tu�z Lu�bli�nem�i Pu�ła�wa�mi,�gdyż�nie�wy�klu�cza�no,�że�ob�raz�mógł�się�tam�wła�-
śnie� „uka�zać”.� Go�roń�ski� i Szcze�pa�niak� otrzy�ma�li� po�le�ce�nie� opra�co�wa�nia� po�stu�la�tów� dla
pro�ku�ra�tu�ry.�W tym�ce�lu�ten�pierw�szy�miał�się�po�ro�zu�mieć�z wi�ce�pro�ku�ra�to�rem�Pro�ku�ra�tu�-
ry�Ge�ne�ral�nej�Kazimierzem�Ku�kaw�ką.�Pro�ku�ra�tu�ra�w Czę�sto�cho�wie�mia�ła�natomiast�powia�-
do�mić� o zda�rze�niu�Wy�szyń�skie�go.� Ro�lą� Szcze�pa�nia�ka� by�ło� opra�co�wa�nie�wy�tycz�nych� do
dzia�łań�mi�li�cji,�a Sy�czew�skie�go�prze�ka�za�nie�od�po�wied�nich�po�le�ceń�służ�bie�ru�chu.�Zde�cy�-
do�wa�no,�że�po�od�na�le�zie�niu�ob�ra�zu,�zgod�nie�z obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi�pro�ce�du�ral�ny�mi,
zo�sta�nie�on�prze�ka�za�ny�na�Ja�sną�Gó�rę.�Po�dob�nie,�przy�za�cho�wa�niu�obo�wią�zu�ją�cych�pro�ce�-
dur,�mia�ły�się�od�by�wać�je�go�po�szu�ki�wa�nia.�
Po�stę�pa�mi� spra�wy� „Fa�la”� in�te�re�so�wa�ły� się� naj�wyż�sze� wła�dze� par�tyj�no�-pa�ństw�owe.

Po kon�fe�ren�cji� Sta�chu�ra� po�in�for�mo�wał� wi�ce�pre�mie�ra� Jó�ze�fa� Tejch�mę,� Teo�do�ra� Pa�li�mą�kę
i Wie�sła�wa�Ociep�kę� o dzia�ła�niach� re�sor�tu� pro�wa�dzo�nych� w spra�wie� za�gi�nio�nej� iko�ny30.
Wie�czo�rem�re�fe�ro�wał�te�spra�wy�pre�mie�ro�wi�Pio�tro�wi�Ja�ro�sze�wi�czo�wi�i Sta�ni�sła�wo�wi�Ka�ni31.�
Istot�ny�po�stęp�w dzia�ła�niach�ope�ra�cyj�nych�re�sor�tu�na�stą�pił�15�czerw�ca�po�po�łu�dniu,�gdy

Pi�ku�ła�z ka�to�wic�kiej�SB�prze�ka�zał�Go�roń�skie�mu�uzy�ska�ne�dzię�ki�TW�„He�le�na”�(jak�do�tąd
nie�roz�po�zna�ne�go�z imie�nia�i na�zwi�ska�konfidenta)�in�for�ma�cje�wska�zu�ją�ce,�że�ko�pię�ob�ra�zu
Czar�nej�Ma�don�ny�wy�wieź�li�13�czerw�ca�o 6.00�dwaj�księ�ża�i człon�ki�ni�IP.�We�dług�in�for�ma�-
to�ra�świad�kiem�te�go�był�m.in.�ko�ściel�ny�na�Ja�snej�Gó�rze�Bro�ni�sław�Kor�pysa.�Go�roń�ski�do�-
wie�dział� się� od�Pi�ku�ły,� że� o.� Se�ra�fin�Łu�ka�sik� poin�for�mo�wał� bi�sku�pa�Ba�re�łę� o zniesieniu
w nie�dzie�lę�11�czerw�ca�przez�księ�ży�z Ma�riów�ki�ob�razu�z ja�sno�gór�skie�go�Szczy�tu.�Kor�pysa
miał�znać�ich�na�zwi�ska.�Pi�ku�ła�do�dał,�że�szy�by�sa�mo�cho�du,�któ�rym�wie�zio�no�iko�nę,�by�ły
po�za�kle�ja�ne,�a nu�me�ry�re�je�stra�cyj�ne�trud�ne�do�od�czy�ta�nia.�Księ�ża�z Ma�riów�ki�by�li�na�Ja�snej
Gó�rze�12�czerw�ca�i dys�po�no�wa�li�wła�sny�mi�sa�mo�cho�da�mi�–�„Ny�są”�i „War�sza�wą”.�Z wy�po�-
wie�dzi�Ba�re�ły�wnio�sko�wa�no,�że�iko�na�mo�gła�się�znaj�do�wać�w Ma�riów�ce,�Pu�ła�wach�lub�Ra�-
do�miu.�Na�ko�niec�Pi�ku�ła�po�in�for�mo�wał�Go�roń�skie�go,�że�15�czerw�ca�pro�ku�ra�tor�po�wia�to�wy
w Czę�sto�cho�wie�Aleksander�Kramer�wsz�czął�śledz�two�w spra�wie�kra�dzie�ży�ob�ra�zu�32.�Tego

30 Ibi dem,� Ze�sta�wie�nie� chro�no�lo�gicz�ne� czyn�no�ści� pod�ję�tych� przez� wi�ce�mi�ni�stra� Bo�gu�sła�wa� Sta�chu�rę
w związ�ku�z ope�ra�cją�o�kryptonimie�„Fa�la”,�War�sza�wa,�1972�r.,�b.p.

31 Ibi dem.
32 Ibi dem,� Szy�fro�gram�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� IV�KW�MO�w Ka�to�wi�cach� ppłk.�Lu�cja�na�Pi�ku�ły�wy�sła�ny

o 12.30�do�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go,�Ka�to�wi�ce,�15�VI�1972�r.,�b.p.
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dnia� wezwał� on� na� przesłuchanie� Kubika,� który� zasłaniał� się� niewiedzą� o� szczegółach
porządku� domu� zakonnego,� okolicznościach� kradzieży� obrazu,� jego� wartości� i� postawie
generała� paulinów.� Duchowny� oświadczył,� że� nie� posiada� informacji,� które� „mogłyby
naprowadzić�na�ślad�sprawców�kradzieży”.�Z�przesłuchania�sporządzono�odrębny�protokół
dla� prokuratora� wojewódzkiego� w� Katowicach� Zdzisława� Kupca,� który� miał� się� zająć
sprawą�zaginięcia�ikony�na�szczeblu�wojewódzkim33.
O�15.30�pod�czas�ko�lej�nej�kon�fe�ren�cji�po�świę�co�nej�„Fa�li”�Go�roń�ski�prze�ka�zał�wia�do�mość,

że�dzię�ki�TW�„He�le�na”�SB�po�zna�ła�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�i zlo�ka�li�zo�wa�ła�ny�sę,�któ�rą�wy�wie�-
zio�no�iko�nę.�Sa�mo�chód�był�wła�sno�ścią�słu�żek�z Ma�riów�ki,�pro�wa�dzi�ła�go�za�kon�ni�ca�He�le�na
Krę�głow�ska�(znie�kształ�co�no�jej�na�zwi�sko,�fak�tycz�nie�by�ła�to�Trę�tow�ska),�a jej�pa�sa�że�rem�był
ks.�Wój�cik.�Per�so�na�liów�dru�gie�go�du�chow�ne�go�nie�usta�lo�no,�ale�jesz�cze�te�go�same�go�dnia�–
15�czerw�ca�–�stwier�dzo�no�błędnie,�że�był�to�ks.�Stefan�Si�czek�(w�isto�cie�Ro�man�Siu�dek)34.
Usta�lo�no�–�tak�że�mylnie�–�że�przy�wy�no�sze�niu�iko�ny�z ba�zy�li�ki�uczest�ni�czy�ły�człon�ki�nie�IP35.�
Po�dys�ku�sji�po�sta�no�wio�no,�że�pro�ku�ra�tu�ra�w Czę�sto�cho�wie�bę�dzie�kon�ty�nu�owa�ła�po�stę�-

po�wa�nie�w spra�wie�ob�ra�zu.�Na�le�ża�ło�też�roz�wi�nąć�dzia�ła�nia�ope�ra�cyj�ne�w Ma�riów�ce�i Ra�-
do�miu�oraz�nie�zwłocz�nie�prze�słu�chać�ks.�Wój�ci�ka�i po�dej�rza�ną�za�kon�ni�cę.�W związ�ku�z tym
Go�roń�ski�miał�się�po�ro�zu�mieć�z Ku�kaw�ką.�Pla�no�wa�no�po�nad�to�roz�wi�nąć�dzia�ła�nia�ope�ra�-
cyj�ne�z chwi�lą�usta�le�nia�miej�sca�prze�cho�wy�wa�nia�ob�ra�zu�i za�żą�dać�je�go�zwro�tu.�Sy�czew�ski
miał� ogra�ni�czyć� po�szu�ki�wa�nia� do� wo�je�wództw:� ka�to�wic�kie�go,� lu�bel�skie�go� i kie�lec�kie�go
(dzia�ła�nia�mia�ły�być�na�si�lo�ne�zwłasz�cza�w Ra�do�miu,�San�do�mie�rzu�i Wierz�bi�cy),�a tak�że�sa�-
mo�cho�dów�„Ny�sa”,�„Żuk”�oraz�ty�pu�pick up36.
Usta�lo�ne�oko�licz�no�ści�wy�wie�zie�nia�ob�ra�zu�i ko�men�ta�rze�pau�li�nów�na�ten�te�mat�po�zwa�-

la�ły�SB�przy�pusz�czać�(zresz�tą�słusz�nie),�że�naj�bar�dziej�praw�do�po�dob�ny�był�za�miar�wpro�wa�-
dze�nia�iko�ny�na�uro�czy�sto�ści�in�au�gu�ru�ją�ce�pe�re�gry�na�cję�w Ra�do�miu,�a na�stęp�nie�na�jej�szlak
bie�gną�cy�przez�ca�łą�die�ce�zję�san�do�mier�ską�37.�W związ�ku�z tym,�nie�za�leż�nie�od�po�szu�ki�wań
i po�stę�po�wa�nia�pro�ku�ra�tu�ry�w Czę�sto�cho�wie,�uzna�no�za�ce�lo�we�prze�pro�wa�dze�nie�15� i 16
czerw�ca�przez�prze�wod�ni�czą�ce�go�PWRN�w Kiel�cach�Alek�san�dra�Za�raj�czy�ka�roz�mów�z bi�-
sku�pa�mi�–�lu�bel�skim�Pio�trem�Kał�wą�i san�do�mier�skim�Pio�trem�Go�łę�biow�skim,�przy�po�mi�na�-
ją�cych�im�o sta�no�wi�sku�władz�w spra�wie�pe�re�gry�na�cji�ob�ra�zu�i kon�se�kwen�cja�ch�sa�mo�wol�-
ne�go�wpro�wa�dze�nia�go�do�uro�czy�sto�ści�ko�ściel�nych.�Z ko�lei� z ra�mie�nia�UdsW�mia�ła� się
od�być�roz�mo�wa�z o.�Tom�ziń�skim,�w któ�rej�pla�no�wa�no�mu�wy�ka�zać�nie�do�sta�tecz�ne�za�bez�-
pie�cze�nie�ob�ra�zu�oraz�za�rzu�cić�współ�udział�w je�go�wy�wie�zie�niu.�Pau�lin�miał�zo�stać�ostrze�-
żo�ny�o kon�se�kwen�cjach,�któ�re�gro�zi�ły�mu,�gdy�by�iko�na�nie�wró�ci�ła�na�Ja�sną�Gó�rę.�
W� związ�ku� z krót�kim,� bo� trzy�dnio�wym� ter�mi�nem� roz�po�czę�cia� uro�czy�sto�ści� pe�re�gry�-

nacyj�nych� w Ra�do�miu,� za�cho�dzi�ła� ko�niecz�ność� pod�ję�cia� szyb�kich� dzia�łań� w przy�pad�ku
usta�le�nia�kon�kret�ne�go�lub�przy�pusz�czal�ne�go�miej�sca�prze�cho�wy�wa�nia�iko�ny.�Za�wska�za�ne
uzna�no� spre�cy�zo�wa�nie� al�ter�na�tyw�ne�go� sta�no�wi�ska� od�no�śnie� do� za�kre�su� dzia�łań� SB
w wypad�ku,�gdy�ob�raz�bę�dzie:�prze�cho�wy�wa�ny�w ja�kimś�ko�ście�le,�uda�się�zdo�być�wia�do�-
mo�ści�o prze�wo�że�niu�go�do�Ra�do�mia�w asy�ście�bi�sku�pów,�księ�ży�lub�człon�kiń�IP,�bę�dzie

33 J.�Zbudniewek,�op. cit.,�s.�639.
34 AIPN,�01283/474,�No�tat�ka�z kon�fe�ren�cji�po�świę�co�nej�ope�ra�cji�o�kryptonimie�„Fa�la”�(War�sza�wa,�15�VI

1972�r.,�godz.�15.30),�b.p.�
35 Ibi dem,�No�we�in�for�ma�cje�z godz.�15.30�15�czerw�ca�do�ty�czą�ce�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia,�War�sza�wa,�15�VI

1972�r.,�b.p.
36 Ibi dem,�No�tat�ka�z kon�fe�ren�cji�po�świę�co�nej�ope�ra�cji�o�kryptonimie�„Fa�la”�(War�sza�wa,�15�VI�1972�r.,

godz.�15.30),�b.p.
37 Ibi dem,�No�tat�ka�do�ty�czą�ca�ce�lów,�ja�kim�ewen�tu�al�nie�mo�gło�słu�żyć�wy�wie�zie�nie�13�VI�1972�r.�z Ja�snej

Gó�ry�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�15�VI�1972�r.,�b.p.
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prze�trzy�my�wa�ny�w War�sza�wie�w pry�wat�nym�miesz�ka�niu� któ�rejś� z nich,�wresz�cie� gdy�by
prze�cho�wy�wa�no�go�w san�do�mier�skiej�ku�rii�38.�
Z�uwa�gi�na� to,�że�w spra�wie�wy�wie�zie�nia� iko�ny�pro�wa�dzo�no�do�cho�dze�nie�pro�ku�ra�tor�-

skie,�za�kła�da�no�moż�li�wość�pod�ję�cia�dzia�łań�prze�wi�dzia�nych�je�dy�nie�w ko�dek�sie�po�stę�po�wa�-
nia�kar�ne�go,�m.in.�ta�kich�jak:�prze�szu�ka�nie�w po�miesz�cze�niach�człon�kiń�IP,�obiek�tach�ku�-
rial�nych,�a na�wet�w ko�ście�le,�je�śli�w tym�cza�sie�nie�bę�dzie�się�w nim�od�by�wa�ło�na�bo�żeń�stwo
lub�nie�bę�dą�w nim�wier�ni.�
Roz�pa�try�wa�no�kil�ka�sce�na�riu�szy�za�trzy�ma�nia�iko�ny.�Gdy�by�prze�wo�żo�no�ją�do�Ra�do�mia

lub�Pu�ław�je�dy�nie�w asy�ście�bi�sku�pów,�księ�ży�lub�człon�kiń�IP�i je�śli�by�ło�by�moż�li�we�za�trzy�-
ma�nie�jej�na�ubo�czu,�w miej�scu�nie�gro�żą�cym�po�waż�niej�szym�kon�flik�tem�z wier�ny�mi,�to�ob�-
raz�na�le�ża�ło�skie�ro�wać�pod�eskor�tą�bez�po�śred�nio�do�Czę�sto�cho�wy.�Gdy�by�natomiast�iko�nę
umiesz�czo�no�w Nie�po�ka�la�no�wie,�ko�niecz�ne�by�ło�wy�war�cie�pre�sji�na�pau�li�nów� i pry�ma�sa
Wy�szyń�skie�go,�by�zde�cy�do�wa�li�o je�go�po�wro�cie�na�Ja�sną�Gó�rę.�W oce�nie�re�sor�tu�obec�ność
iko�ny�w Nie�po�ka�la�no�wie�sprzy�ja�ła�by�po�wsta�wa�niu�i po�pu�la�ry�za�cji�pod�War�sza�wą�no�we�go
ośrod�ka� kul�tu,� a tak�że� stwa�rza�ła�by� pre�ce�dens� do� prze�no�sze�nia� jej� do� in�ne�go� miej�sca
w zależ�no�ści�od�po�trzeb�epi�sko�pa�tu.�In�ge�ren�cję�władz�uzna�no�za�nie�ko�niecz�ną,�gdy�by�obraz
znaj�do�wał�się�w pry�wat�nych�po�miesz�cze�niach�pry�ma�sa�na�ul.�Mio�do�wej.�De�cy�zję�tę�ar�gu�-
men�to�wa�no�bra�kiem�pod�staw�dzia�ła�nia:�„Wy�szyń�ski�po�wie,�że�ob�raz�jest�je�go�wła�sno�ścią
i ma�pra�wo�prze�cho�wy�wać�go�u sie�bie.�Miej�sce�to�–�po�za�«ósem�ka�mi»�[tj.�człon�ki�nia�mi�In�-
sty�tu�tu�Świec�kie�go�Po�moc�nic�Ma�ryi�Ja�sno�gór�skiej�Mat�ki�Ko�ścio�ła�–�B.N.]�–�nie�ma�zna�cze�-
nia�kul�to�we�go�dla�wier�nych”39.
15�czerw�ca�Go�roń�ski�wy�słał�do�Pro�ku�ra�tu�ry�Mia�sta�i Po�wia�tu�Czę�sto�cho�wa�dyrek�ty�wy

MSW,�któ�re�uzna�ło�za�ko�niecz�ne�usta�le�nie�przez�nią�spraw�ców�wy�wie�zie�nia�ob�ra�zu�z Ja�snej
Gó�ry�i miej�sca�je�go�ukry�cia.�O fak�cie�tym�dy�rek�tor�De�par�ta�men�tu�IV�po�in�for�mo�wał�I za�-
stęp�ców�ko�men�dan�ta�wo�je�wódz�kie�go�MO�ds.�SB�w Ka�to�wi�cach�–�płk.�Sta�ni�sła�wa�Opit�kę,
w Kiel�cach�–�płk.�Zyg�mun�ta�Biest�ka�i w War�sza�wie�–�płk.�Wła�dy�sła�wa�Rut�kę.�Pro�ku�ra�tu�ra
mia�ła�wy�dać�z da�tą�14�czerw�ca�po�sta�no�wie�nie�o wsz�czę�ciu�po�stę�po�wa�nia�w spra�wie�wy�wie�-
zie�nia�(za�gi�nię�cia)�ob�ra�zu,�za�rzą�dzić�oglę�dzi�ny�miej�sca,�w któ�rym�do�te�go�do�szło,�z udzia�-
łem�tech�ni�ka�do�cho�dze�nio�we�go,�prze�słu�chać�prze�ora�i pod�prze�ora�klasz�to�ru�ja�sno�gór�skie�go
oraz�świad�ków�wy�wie�zie�nia�iko�ny,�wy�ja�śnić�oko�licz�no�ści�i szcze�gó�ły�do�ty�czą�ce�jej�wy�wie�-
zie�nia,�wy�dać�za�rzą�dze�nie�o wsz�czę�ciu�po�szu�ki�wań�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia�i spraw�ców�te�go
czy�nu�w wo�je�wódz�twach:�ka�to�wic�kim,�kie�lec�kim�i lu�bel�skim.�W za�rzą�dze�niu�tym�mia�ły�się
zna�leźć�na�stę�pu�ją�ce�za�le�ce�nia�dla�or�ga�nów�ści�ga�nia:�ob�raz�na�le�ża�ło�ode�brać�proto�ko�lar�nie;
oso�by,�któ�re�go�po�sia�da�ły,�po�win�ny�zo�stać�za�trzy�ma�ne�(ale�nie�w aresz�cie);�pole�co�no�za�wia�-
do�mić�pro�ku�ra�tu�rę�w Czę�sto�cho�wie;�przed�zwró�ce�niem�ob�ra�zu�pro�ku�ra�tor�wi�nien�oka�zać�go
świad�kom�i wła�ści�cie�lo�wi�w ce�lu�stwier�dze�nia,�czy� jest�ory�gi�nal�ny,�a na�stęp�nie�go�od�dać
(po�wi�nien�się�przy�tym�do�ma�gać,�by�pau�li�ni�na�cze�le�z prze�orem�na�le�ży�cie�go�pil�no�wa�li);
wska�zy�wa�no�rów�nież�na�ko�niecz�ność�wy�sła�nia�pi�sma�do�kar�dy�na�ła�Wy�szyń�skie�go�po�wia�-
da�mia�ją�ce�go�o kra�dzie�ży�iko�ny�40.�Dopiero�15�czerwca�o.�Kubik�złożył�WdsW�w Kato�wi�-
cach�oficjalne�powiadomienie�o�kradzieży�ikony.�Komunikat�był�wysłany�pocztą�poleconą
z�datą�wsteczną�14�czerwca41.

38 Ibi dem.
39 Ibi dem.
40 Ibi dem,�No�tat�ka�do�ty�czą�ca�po�stu�la�tów�MSW�wo�bec�Pro�ku�ra�tu�ry�Mia�sta�i Po�wia�tu�Czę�sto�chow�skie�go

w związ�ku�z wy�wie�zie�niem�z Ja�snej�Gó�ry�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�15�VI
1972�r.,�b.p.�

41 J.�Zbudniewek,�op. cit.,�s.�632.
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Gru�pa�ko�or�dy�nu�ją�ca�„Fa�lę”�spo�tka�ła�się�po�now�nie�16�czerw�ca�o 9.30.�Go�roń�ski�zre�fe�ro�-
wał,�że�spi ri tus mo vens wy�wie�zie�nia�iko�ny�by�ła�Ma�ria�Okoń�ska�(nie�od�po�wia�da�ło�to�praw�-
dzie),�któ�ra�wzię�ła�so�bie�do�po�mo�cy�–�jak�to�okre�ślił�–�„dwóch�sza�leń�ców�bo�żych”�–�księ�-
ży�Ta�de�usza�Sicz�kę�i Jó�ze�fa�Wój�ci�ka;�w pla�ny�te�nie�był�natomiast�wta�jem�ni�czo�ny�bi�skup
Stefan�Ba�re�ła.�Zda�niem�dy�rek�to�ra�pio�nu�wy�zna�nio�we�go�ob�raz�znaj�do�wał�się�praw�do�po�dob�-
nie�w sie�dzi�bie�słu�żek�w Ma�riów�ce,�skąd�nie�było�moż�li�wo�ści�wy�wie�zie�nia�go�po�kry�jo�mu.
Go�roń�ski� po�in�for�mo�wał� o sta�no�wi�sku� naj�wyż�szych�władz� od�no�śnie� do� je�go� od�zy�ska�nia.
Uzna�ły�one,�że�nie�moż�na�ulec�pro�wo�ka�cji,�dla�te�go�też�za�bro�nio�no�wkra�cza�nia�do�Ma�riów�-
ki�i za�rzą�dzo�no�blo�ka�dę�dróg.�W związ�ku�z tym�gru�pa�ko�or�dy�na�cyj�na�MSW�po�sta�no�wi�ła�nie
wcho�dzić� do� klasz�to�ru� słu�żek,� by� nie� ła�mać� je�go� klau�zu�li,� kon�tro�lo�wać� tra�sę� Pu�ła�wy� –
Radom,�za�rzą�dzić�blo�ka�dę�dróg�z Ma�riów�ki,�pod�jąć�sta�ra�nia�o od�zy�ska�nie�ob�ra�zu�„dro�gą�le�-
gal�ną”.�MO�nie�mo�gła�za�trzy�mać�iko�ny�w dro�dze,�lecz�je�dy�nie�po�wia�do�mić�kie�row�nic�two
KW�MO�w Kiel�cach,�któ�re�mia�ło�pod�jąć�w tej�spra�wie�sto�sow�ne�de�cy�zje�42.
Go�roń�ski�po�in�for�mo�wał�kie�lec�ką�SB�o tych�po�sta�no�wie�niach.�In�stru�ował,�że�w pierw�szej

ko�lej�no�ści�na�le�ża�ło�prze�słu�chać�ks.�Wój�ci�ka.�Za�strzegł,�że�gdy�by�od�mó�wił�sta�wie�nia�się�na
we�zwa�nie�są�du,�nie�na�le�ży�uży�wać�wo�bec�nie�go�środ�ków�przy�mu�su.�„Cho�dzi�o to�–�pre�cy�-
zo�wał�w cha�rak�te�ry�stycz�nym�re�sor�to�wym�żar�go�nie�–�że�by�nie�stwa�rzać�ja�kichś�pre�ce�den�-
sów�za�bie�ra�nia�go�si�łą�czy�po�rwa�nia.�Moż�na�na�to�miast�pójść�na�to�i trze�ba�pójść�na�to,�że
po�wi�nien�pójść�funk�cjo�na�riusz�mi�li�cji�czy�dwóch,�ale�nie�si�łą.�Po�wie�dzieć�mu:�pro�ku�ra�tor
pro�si�księ�dza�na�tych�miast�na�prze�słu�cha�nie�i po�to�my�śmy�tu�taj�przy�szli.�Je�że�li�bę�dzie�się
awan�tu�ro�wał�czy�coś�in�ne�go,�zro�bić�no�tat�kę.�Ja�bym�na�wet�pro�po�no�wał�–�je�śli�ma�cie�moż�-
li�wość�na�gry�wa�nia�–� ta�kie�go�za�wia�do�mie�nia� je�go�czy�po�pro�stu�we�zwa�nia�ust�ne�go�przed
we�zwa�niem�pi�sem�nym,�na�wet�to�zro�bić.�W każ�dym�ra�zie�de�cy�zja�jest�ta�ka:�żad�nym�ścią�ga�-
niem�przy�mu�so�wym�te�go�nie�ro�bić,�żad�ną�si�łą”43.�Prze�słu�chać�mia�no�po�nad�to�ks.�Sicz�ka,
za�kon�ni�cę�Kor�dos�i jej�prze�ło�żo�ną�Dą�brów�kę.�Go�roń�ski�po�le�cił,�by�in�ne�prze�słu�cha�nia�zo�-
sta�ły�prze�pro�wa�dzo�ne�we�dług�uzna�nia�funk�cjo�na�riu�szy�re�sor�tu.
Prokurator�katowicki�Kupiec�zlecił�15�czerwca�wszczęcie�postępowania�prokurator�skiego

w�województwie�kieleckim.�Śledztwo�miało�objąć�księży�Siczkę� i�Wójcika�oraz�zakon�nice
Kordos�i�Trętowską44.�16�czerw�ca�prze�słu�cha�no�w Ra�do�miu�–�for�mal�nie�w cha�rak�te�rze�świad�-
ków:�prze�ło�żo�ną�ge�ne�ral�ną�słu�żek�Dą�brów�kę�45,�za�kon�ni�cę�Kor�do�s46,�po�rząd�ko�we�go�z Ja�snej
Gó�ry�Kor�py�sę�(prze�słu�cha�no�go�dzień�wcze�śniej�w pro�ku�ra�tu�rze�czę�sto�chow�skiej)47,�wi�ka�riu�-
sza�z Ćmie�lo�wa�ks.�Ste�fa�na�Sicz�kę�48,�za�kon�ni�cę�Trę�tow�ską�49 oraz�ks.�Wój�ci�ka�50.�Nie�przy�-
nios�ło�to�ocze�ki�wa�ne�go�re�zul�ta�tu,�bo�dzię�ki�umie�jęt�nej�li�nii�obro�ny�przy�ję�tej�przez�Dą�brów�kę,
Kor�dos�i Wój�ci�ka�żad�nej�z tych�osób�nie�moż�na�by�ło�po�sta�wić�za�rzu�tó�w51.�

42 AIPN,�01283/474,�No�tat�ka�ze�spo�tka�nia�gru�py�ko�or�dy�nu�ją�cej�ope�ra�cję�o�kryptonimie�„Fa�la”�(War�sza�-
wa,�16�VI�1972�r.,�godz.�9.30),�b.p.�

43 Ibi dem,� Ste�no�gram� kon�fe�ren�cji� te�le�fo�nicz�nej� dy�rek�to�ra� De�par�ta�men�tu� IV� płk.� Ze�no�na� Go�roń�skie�go
z KW�MO�w Kiel�cach,�Kiel�ce,�16�VI�1972�r.,�b.p.�

44 J.�Zbudniewek,�op. cit.,�s.�639–640.
45 AIPN,�01283/474,�Pro�to�kół�prze�słu�cha�nia�za�kon�ni�cy�He�le�ny�Dą�brów�ki,�Ra�dom,�16�VI�1972�r.,�b.p.
46 Ibi dem,�Pro�to�kół�prze�słu�cha�nia�za�kon�ni�cy�Ma�rian�ny�Kor�dos,�Ra�dom,�16�VI�1972�r.,�b.p.
47 Ibi dem,�Pro�to�kół�prze�słu�cha�nia�Bro�ni�sła�wa�Kor�py�sy,�Ra�dom,�16�VI�1972�r.,�b.p.
48 Ibi dem,�Pro�to�kół�prze�słu�cha�nia�ks.�Ste�fa�na�Sicz�ki,�Ra�dom,�16�VI�1972�r.,�b.p.
49 Ibi dem,�Pro�to�kół�prze�słu�cha�nia�za�kon�ni�cy�He�le�ny�Trę�tow�skiej,�Ra�dom,�16�VI�1972�r.,�b.p.
50 Ibi dem,�Pro�to�kół�prze�słu�cha�nia�ks.�Jó�ze�fa�Wój�ci�ka,�Ra�dom,�16�VI�1972�r.,�b.p.
51 Por.�Cz.�Rysz�ka,�op. cit.,�s.�227–228;��Świadectwo...,�s.�33–34,�48–49,�57–65;��J.�Wój�cik,�op. cit.,�s. 43

i�nn.;�J.�Zbudniewek,�op. cit.,�s.�640–641,�643–644.�
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O�16.30�Sta�chu�ra�w roz�mo�wie�te�le�fo�nicz�nej�z prze�by�wa�ją�cym�w Ra�do�miu�Stra�szew�skim
usta�lił�zwol�nie�nie�z dal�szych�prze�słu�chań�ks.�Wój�ci�ka.�Mi�li�cjan�ci�ze�służ�by�ru�chu�po�od�na�-
le�zie�niu�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia�mie�li�eskor�to�wać�prze�wo�żą�cy�go�sa�mo�chód�i przez�ra�dio�sta�-
cję�po�wia�do�mić�o tym�KM�MO�w Ra�do�miu.�Na�le�ża�ło�też�utrzy�mać�ob�ser�wa�cję�Ma�riów�ki
i blo�ka�dę�dróg.�Z ko�lei�wie�czo�rem�wi�ce�mi�ni�ster�spraw�we�wnętrz�nych�po�in�for�mo�wał�Pa�li�-
mą�kę�o pla�nach�re�sor�tu�na�so�bo�tę�i nie�dzie�lę�17�i 18�czerw�ca.�Uznał�za�sto�sow�ne�ob�ser�wa�-
cję�miejsc,�w któ�rych,�jak�przy�pusz�cza�no,�prze�cho�wy�wa�no�iko�nę,�cof�nię�cie�z dro�gi�sa�mo�-
cho�du�prze�wo�żą�ce�go�ob�raz,�a tak�że�nie�odbie�ra�nie�go�w obec�no�ści�wier�nych�po�to,�by�nie
spro�wo�ko�wać�ja�kie�goś�in�cy�den�tu.�Póź�niej�Sta�chu�ra�zdał�jesz�cze�spra�woz�da�nie�z prze�bie�gu
sy�tu�acji�pre�mie�ro�wi�Ja�ro�sze�wi�czo�wi�52.
17� czerw�ca� o 9.30� na� ze�bra�niu�w MSW�w spra�wie� „Fa�li”�Go�roń�ski� omó�wił� prze�bieg

prze�słu�chań�osób�po�dej�rza�nych�o udział�w wy�wie�zie�niu�iko�ny.�W je�go�oce�nie�ze�zna�nia�księ�-
ży�Sicz�ka�i Wój�ci�ka,�a tak�że�za�kon�ni�cy�Trę�tow�skiej�wnio�sły�nie�wie�le�do�spra�wy.�Dyrek�tor
pio�nu� wy�zna�nio�we�go� za�po�znał� ze�bra�nych� z pro�gra�mem� uro�czy�sto�ści� pe�re�gry�na�cyj�nych
w Pu�ła�wach�i Ra�do�miu.�Po�dys�ku�sji�po�sta�no�wio�no�kon�ty�nu�ować�blo�ka�dę�dróg�–�szcze�gól�-

52 AIPN,� 01283/474,� Ze�sta�wie�nie� chro�no�lo�gicz�ne� czyn�no�ści� pod�ję�tych� przez� wi�ce�mi�ni�stra� spraw� we�-
wnętrz�nych�Bogu�sła�wa�Sta�chu�rę�w związ�ku�z ope�ra�cją�o�kryptonimie�„Fa�la”,�War�sza�wa,�1972�r.,�b.p.

Bartłomiej�Noszczak
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Obraz�Nawiedzenia�wnoszony�procesyjnie�przez�hierarchów�do�kościoła�Mariackiego�

w�Radomiu.�W�pierwszej�parze�niosą�ikonę�prymas�Stefan�Wyszyński�

i�kardynał�Karol�Wojtyła�(18�czerwca�1972�r.)�



nie�wo�kół�Ma�riów�ki�i Ra�do�mia,�wzmoc�nić�kon�tro�lę�dróg�w wo�je�wódz�twach:�ka�to�wic�kim,
kie�lec�kim�i lu�bel�skim,�za�bez�pie�czyć�ope�ra�cyj�nie�Chosz�czów�kę�(znaj�do�wa�ła�się�tam�let�ni�-
sko�wa�sie�dzi�ba�pry�ma�sa�Wy�szyń�skie�go),�przy�go�to�wać�się�do�prze�ję�cia�ob�ra�zu,� lecz� tyl�ko
wte�dy,� gdy�by� był� bez� asy�sty�wier�nych� i po�za� osie�dla�mi.� Pod�kre�ślo�no,� że� na�le�ży� dzia�łać
stanow�czo,�lecz�roz�waż�nie.�SB�mia�ła�dą�żyć�do�te�go,�by�ob�raz�zo�stał�jej�od�da�ny�do�bro�wol�-
nie.�O od�na�le�zie�niu�iko�ny�po�le�co�no�po�wia�do�mić�prymasa�Wy�szyń�skie�go�i prze�ora�klasz�to�-
ru�na� Ja�snej�Gó�rze�o.�Ku�bi�ka.�Pla�no�wa�no,� że�Ob�raz�Na�wie�dze�nia� zo�sta�nie�prze�wie�zio�ny
ponow�nie�na�Ja�sną�Gó�rę�53.�
17�czerw�ca�uło�żo�no�plan�dy�żu�rów�w De�par�ta�men�cie�IV�w ce�lu�ope�ra�cyj�ne�go�za�bez�pie�-

cze�nia�uro�czy�sto�ści�pe�re�gry�na�cyj�nych�od�by�wa�ją�cych�się�17�i 18�czerw�ca.�Ca�łą�ak�cję�ko�or�-
dy�no�wa�li� funk�cjo�na�riu�sze�De�par�ta�men�tu� IV:� in�spek�tor�Wy�dzia�łu� I płk�L.�Dą�brow�ski,� za�-
stęp�ca�naczel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�ppłk�Wiesław�Fe�nic�ki,�za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�płk
E. Jan�kie�wicz�oraz�za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�V�mjr�Stefan�Osta�piń�ski.�Pra�ce�zwią�za�ne
z do�pły�wem�i opra�co�wy�wa�niem�in�for�ma�cji�ko�or�dy�no�wał�Fe�nic�ki.�Ca�łą� tą�gru�pą�kie�ro�wał
nato�miast�płk�Go�roń�ski�54.
Na�17�czerw�ca�SB�za�pla�no�wa�ła�spo�tka�nia�kie�row�ni�ka�kie�lec�kie�go�WdsW�Hen�ry�ka�Smal�-

ca�z bi�sku�pem�Piotrem�Go�łę�biow�skim�i księż�mi�z Ra�do�mia.�Ich�ce�lem�by�ło�nie�do�pusz�cze�-
nie�do�wpro�wa�dze�nia�iko�ny�do�pe�re�gry�na�cji.�W roz�mo�wie�z urzęd�ni�kiem�hie�rar�cha�oświad�-
czył,�że�nic�nie�wie�dział�o wy�wie�zie�niu�iko�ny�z Ja�snej�Gó�ry,�a ca�ła�spra�wa�mia�ła�„po�smak
sen�sa�cji”.�Do�dał,�że�za�wsze�był�zwo�len�ni�kiem�nor�ma�li�za�cji�sto�sun�ków�mię�dzy�pań�stwem
i Ko�ścio�łem�oraz nie�za�mie�rzał�utrud�niać�te�go�pro�ce�su.�Nie�wie�dział,�na�czym�mia�ła�by�po�-
le�gać�je�go�ro�la�w spra�wie�iko�ny�i ja�kie�środ�ki�mógł�by�za�sto�so�wać�prze�ciw�ko�pe�re�gry�na�cji55.
Smalc�od�po�wie�dział,�że�WdsW�li�czy�na�pod�ję�cie�przez�bi�sku�pa�dzia�łań�zmie�rza�ją�cych�do
prze�ciw�dzia�ła�nia� ewen�tu�al�nej� pro�wo�ka�cji.� Hie�rar�cha� nie� wy�po�wie�dział� się� na� ten� te�mat,
pod�kre�ślił�raz�jesz�cze,�że�jest�zwo�len�ni�kiem�nor�ma�li�za�cji,�któ�rej�prze�ja�wem�by�ło�re�gu�lo�wa�-
nie�spraw�Ko�ścio�ła�na�tzw.�Zie�miach�Za�chod�ni�ch56.�
Te�go�sa�me�go�dnia�Smalc�roz�ma�wiał�z dzie�ka�nem�de�ka�na�tu�ra�dom�skie�go�ks.�Stanisławem

Si�kor�skim,�któ�ry�przyznał,�że�sły�szał�o za�gi�nię�ciu�ko�pii�ob�ra�zu,�bo�w tej�spra�wie�był�prze�-
słu�chi�wa�ny�ks.�Wój�cik.�Jednak�nie�wie�rzył,�że�by�zo�sta�ła�ona�wy�ko�rzy�sta�na�przez�Ko�ściół
do�pro�wo�ka�cji,�bo�po�psu�ło�by�to�ca�ły�po�rzą�dek�ra�dom�skich�uro�czy�sto�ści.�Si�kor�ski�oznaj�mił,
że�obo�jęt�ne�było�to,�czy�pe�re�gry�no�wa�ła�świe�ca,�czy�ob�raz,�bo�oba�przed�mio�ty�sym�bo�li�zo�-
wa�ły�Ma�ry�ję.�Do�dał,�że�po�tę�pia�usi�ło�wa�nie�wpro�wa�dze�nia�iko�ny�na�uro�czy�sto�ści,�bo�uwa�ża
to�za�akt�utrud�nia�ją�cy�nor�ma�li�za�cję�re�la�cji�pań�stwo–Ko�ściół.�Pod�ko�niec�roz�mo�wy�du�chow�-
ny�pod�kre�ślił�mo�ral�no�-r�el�igi�jny�cha�rak�ter�pe�re�gry�na�cji�57.
Ostat�nie�spo�tka�nie�Smalc�od�był�z ks.�Sta�rom�łyń�skim,�któ�ry�oświad�czył�mu,�że�sły�szał

o za�gi�nię�ciu�iko�ny,�lecz�nie�przy�pusz�czał,�by�mo�gła�zo�stać�wy�ko�rzy�sta�na�w Ra�do�miu.�Nie
mógł�się�usto�sun�ko�wać�do�tej�spra�wy,�bo�był�„pion�kiem”.�We�dług�nie�go�na�le�ża�ło�ten�pro�-
blem�omó�wić�z epi�sko�pa�tem.�Ksiądz�nie�czuł�się�go�spo�da�rzem�in�au�gu�ra�cji�pe�re�gry�na�cji,�bo
nie� by�ła� to� uro�czy�stość� pa�ra�fial�na,� lecz� ogól�no�die�ce�zjal�na,� za� któ�rą� od�po�wia�dał� bi�skup.

53 Ibi dem,�Taj�na�no�tat�ka�SB�z kon�fe�ren�cji�po�świę�co�nej�ope�ra�cji�o�kryptonimie�„Fa�la”�(War�sza�wa,�17�VI
1972�r.,�godz.�9.30),�b.p.�

54 Ibi dem,�Plan�dy�żu�rów�w De�par�ta�men�cie�IV�17�i 18�VI�1972�r.�w ce�lu�ope�ra�cyj�ne�go�za�bez�pie�cze�nia�ope�-
ra�cji�o�kryptonimie�„Fa�la”,�War�sza�wa,�17�VI�1972�r.,�b.p.

55 Ibi dem,�No�tat�ka�służ�bo�wa�kie�row�ni�ka�WdsW�w Kiel�cach�Hen�ry�ka�Smal�ca�z roz�mo�wy�z bi�sku�pem�Pio�-
trem�Go�łę�biow�skim,�Ra�dom,�17�VI�1972�r.,�b.p.

56 Ibi dem.�
57 Ibi dem.�
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Smalc�za�no�to�wał:�„Na�mo�ją�uwa�gę,�że�z je�go�wy�po�wie�dzi�moż�na�wy�pro�wa�dzić�wnio�sek,�iż
in�spi�ra�to�rem�za�gi�nię�cia�ob�ra�zu� jest�Epi�sko�pat,�ks.�Sta�rom�łyń�ski�za�prze�czył� te�mu,�ale�bez
prze�ko�na�nia�–�sła�bo.�Po�za�tym�oświad�czył,�że�czu�je�się�b[ar�dzo]�zmę�czo�ny�i chciał�by,�że�by
już�miał� to�wszyst�ko� po�za� so�bą”58.� Pla�no�wa�na� roz�mo�wa� kie�row�ni�ka� kie�lec�kie�go�WdsW
z ks.�Lucjanem�Woj�cie�chow�skim�nie�do�szła�do�skut�ku�ze�wzglę�du�na�je�go�nie�obec�ność.�
Uro�czy�sto�ści�pe�re�gry�na�cyj�ne�w die�ce�zji� san�do�mier�skiej� tak� jak�pla�no�wa�no� roz�po�czę�ły

się�w Ra�do�miu� 18� czerw�ca�59.� Prymas� Stefan�Wyszyński� i� kardynał�Karol�Wojtyła�wraz
z czterema�biskupami�wynieśli�iko�nę�ukry�tą�na�ple�ba�nii�pa�ra�fii�Opie�ki�NMP�i o 17.25�w uro�-
czy�stej� pro�ce�sji� prze�nie�śli� ją� przed� ko�ściół� Ma�riac�ki.� Do� te�go� cza�su� mi�mo� in�ten�syw�nej
pracy�z agen�tu�rą�re�sort�nie�znał�do�kład�ne�go�miej�sca�jej�ukry�cia�i oko�licz�no�ści,�w ja�kich�zna�-
la�zła�się�w Ra�do�miu�60.�
Choć�po�ja�wie�nie�się�ob�ra�zu�by�ło�za�sko�cze�niem�dla�wier�nych,�to�zo�sta�ło�przez�nich�przy�-

ję�te�ze�spo�ko�je�m61.�„Nie�by�ło�ja�kichś�szcze�gól�nych�oznak�hoł�du,�np.�klę�ka�nia,�spon�ta�nicz�-
ne�go�śpie�wu�itp.�Po�po�ja�wie�niu�się�ob�ra�zu�i roz�po�czę�ciu�uro�czy�sto�ści�fre�kwen�cja�–�po�dob�-
nie� jak� w in�nych� te�go� ty�pu� im�pre�zach� ko�ściel�nych� –� stop�nio�wo� ma�la�ła”62,� in�for�mo�wał
ra�port�SB.�O wpro�wa�dze�niu�iko�ny�do�pe�re�gry�na�cji�Go�roń�ski�po�in�for�mo�wał�Teo�do�ra�Pa�li�-
mą�kę�i Sta�chu�rę,�za�ra�zem�od�wo�łał�jej�po�szu�ki�wa�nia�w wo�je�wódz�twach:�kato�wic�kim,�lu�bel�-
skim�i war�szaw�ski�m63.
Pod�czas�li�tur�gii�w trak�cie�uro�czy�sto�ści�w Ra�do�miu�kar�dy�nał�Wy�szyń�ski�wy�gło�sił�sto�no�-

wa�ne� ka�za�nie,� w któ�rym� zna�la�zły� się� frag�men�ty� świad�czą�ce� o względ�nym� ocie�ple�niu
stosun�ków�na�li�nii�pań�stwo–Ko�ściół.�Hie�rar�cha�za�czął�moc�nym�ak�cen�tem,�stwier�dza�jąc,�że
Ko�ściół�jest�po�cho�dze�nia�Bo�że�go�i nie�ma�ta�kiej�wła�dzy�na�świe�cie,�któ�ra�mo�gła�by�mu�poło�-
żyć�kres.�Jed�nak�już�da�lej,�od�no�sząc�się�do�po�sta�no�wień�władz�uła�twia�ją�cych�ży�cie�mat�kom
pra�cu�ją�cym,�wy�ra�żał�ra�dość�ze�zro�zu�mie�nia�w tej�spra�wie�gło�su�bi�sku�pów.�W tym�do�szu�ki�-

58 Ibi dem.�
59 Opis�tych�uro�czy�sto�ści�z�perspektywy�SB�zob.�ibi dem,�In�for�ma�cja�za�stęp�cy�ko�men�dan�ta�wo�je�wódz�kie�-

go�MO�ds.�SB�w Kiel�cach�płk.�Mie�czy�sła�wa�Dłu�go�szew�skie�go�o prze�bie�gu�uro�czy�sto�ści�pe�re�gry�na�cyj�nych
w ko�ście�le�Opie�ki�NMP�w Ra�do�miu,�Kiel�ce,�18�VI�1972�r.,�b.p.;�ibi dem,�In�for�ma�cja�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu
IV�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go�do�ty�czą�ca�prze�bie�gu�uro�czy�sto�ści�roz�po�czy�na�ją�cych�na�wie�dze�nie�w die�ce�zji�san�-
do�mier�skiej�(Ra�dom, 18 VI 1972�r.),�War�sza�wa, 19 VI 1972�r.,�b.p.�Wię�cej�o pe�re�gry�na�cji�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�-
nia�w ra�dom�skich�pa�ra�fiach�zob.�Świa dec two...,�s. 69�i�nn.;�J.�Wój�cik,�op. cit.,�s. 66�i�nn.

60 AIPN,�01283/474,�No�tat�ka�służ�bo�wa�kie�row�ni�ka�Gru�py�II�Wy�dzia�łu�IV�De�par�ta�men�tu�IV�por.�Z.�Ja�błoń�-
skie�go�z roz�mo�wy�z KO�„Le�gi�ty�mi�sta”,�War�sza�wa,�16�VI�1972�r.,�b.p.;�ibi dem,�No�tat�ka�służ�bo�wa�Z. Chmie�-
lew�skie�go�ze�spo�tka�nia�z TW�„Lud�ny”,�War�sza�wa,�16�VI�1972�r.,�b.p.; ibi dem,�Do�nie�sie�nie�agen�tu�ral�ne�TW
„Ze�nek”,�War�sza�wa,�16�VI�1972�r.,�b.p.;�ibi dem,�Ste�no�gram�roz�mo�wy�ope�ra�cyj�nej�por.�Ta�de�usza�Dę�bi�kow�skie�-
go� z TW�„Zbi�gniew”,�Ra�dom,� 18�VI� 1972� r.,� b.p.;� ibi dem,� Szy�fro�gram�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� IV�KW�MO
w Olsz�ty�nie�ppłk.�Mie�czy�sła�wa�Sał�kow�skie�go�do�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go,�Olsz�-
tyn,�21�VI�1972�r.,�b.p.�

61 W�świetle�niepotwierdzonych�jak�dotąd�przez�inne�źródła�informacji,�bi�skup�Jan�Ja�ro�sze�wicz,�oce�nia�jąc
19 czerw�ca�w obec�no�ści�bi�sku�pa�Edwar�da�Ma�ter�skie�go�wpro�wa�dze�nie�ob�ra�zu�na�uro�czy�sto�ści�pe�re�gry�na�cyj�-
ne,�miał�powiedzieć�m.in.,�że�wszyst�ko�by�ło�do�brze,�tyl�ko�„Ra�dom�spi�sał�się�pod�psem”,�bo�wier�ni�po�win�ni
sa�mi�prze�nieść�ko�pię�ob�ra�zu.�W je�go�oce�nie�Mat�ka�Boska�nie�zo�sta�ła�przy�ję�ta�tak�jak�się�Jej�to�na�le�ża�ło.�„Prze�-
cież�–�ar�gu�men�to�wał�–�z na�ra�że�niem�ży�cia�przy�wieź�li�Ją�z Czę�sto�cho�wy.�Po�win�na�być�bu�rza�okla�sków,�a tu
nic,�ci�cho”.�Jak�da�lej�mó�wił:�„Lu�dziom�już�[jest]�wszyst�ko�jed�no,�czy�jest�ten�ob�raz,�czy�nie,�a pić�bę�dą�da�lej,
tak�jak�pi�li”.�Zob.�ibidem,�In�for�ma�cja�TW�„Ni�da”�o re�ak�cji�bi�sku�pa�Ja�ro�sze�wi�cza�na�wpro�wa�dze�nie�Ob�ra�zu
Na�wie�dze�nia�na�uro�czy�sto�ści�pe�re�gry�na�cyj�ne�w Ra�do�miu,�War�sza�wa,�26�VI�1972�r.,�b.p.

62 Ibi dem,� In�for�ma�cja�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go�do�ty�czą�ca�prze�bie�gu
uro�czy�sto�ści�roz�po�czy�na�ją�cych�na�wie�dze�nie�w die�ce�zji�san�do�mier�skiej�w Ra�do�miu�18�VI�1972�r.,�War�sza�wa,
19�VI�1972�r.,�b.p.

63 Ibi dem,�No�tat�ka�SB�do�ty�czą�ca�ope�ra�cji�o�kryptonimie�„Fa�la”,�War�sza�wa,�18�VI�1972�r.,�b.p.
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wał�się�na�dej�ścia�„trosz�kę�lep�szych�dni”.�„Z�wni�kli�wym�spoj�rze�niem�–�mó�wił�–�szu�ka�my
w ca�łej�oj�czyź�nie�zna�ków�nor�ma�li�za�cji.�Je�śli�ktoś�się�po�god�niej�uśmiech�nie,� le�piej�ubie�ra
i od�ży�wia,�je�śli�gdzieś�wy�bu�du�ją�ko�ściół,�ka�pli�cę,�je�śli�otwie�ra�ją�wię�zie�nia�i są�dy�są�ła�god�-
niej�sze,�je�śli�na�sza�ko�cha�na�mi�li�cja�jest�przy�zwo�it�sza,�to�mó�wi�my:�lep�sze�cza�sy�nad�cho�dzą.
Je�śli�do�nas�tu�przed�tym�ko�ścio�łem�przy�cho�dzi�Ma�ry�ja�z Na�wie�dze�niem,�to�mó�wi�my:�lep�-
sze�cza�sy�nad�cho�dzą”64.�Kar�dy�nał�zwró�cił�uwa�gę�na�po�zy�tyw�ny�od�biór�przez�Sto�li�cę�Apo�-
stol�ską�in�for�ma�cji�o obec�no�ści�iko�ny�wśród�wier�ny�ch65.�Mia�ło�to�o ty�le�istot�ne�zna�cze�nie,
że�w tym�sa�mym�cza�sie�pro�wa�dzo�no�w Wa�ty�ka�nie�roz�mo�wy�nad�peł�ną�nor�ma�li�za�cją�sy�tu�-
acji�praw�nej�Ko�ścio�ła�na�tzw.�Zie�miach�Od�zy�ska�ny�ch66.
Ostat�nia�kon�fe�ren�cja�MSW�po�świę�co�na� spra�wie�„Fa�la”�od�by�ła� się�19�czerw�ca�o 9.30.

W jej�trak�cie�Go�roń�ski�prze�ka�zał�in�for�ma�cję�o uro�czy�sto�ściach�ko�ściel�nych�w die�ce�zji�san�-
do�mier�skiej� oraz� o wpro�wa�dze�niu�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia� do�pe�re�gry�na�cji�w Ra�do�miu.�SB
uda�ło� się�wresz�cie�pra�wi�dło�wo�usta�lić�per�so�na�lia� spraw�ców�wy�wie�zie�nia� iko�ny,�któ�rzy�–
w oce�nie�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�–�by�li�in�spi�ro�wa�ni�do�te�go�przez�pry�ma�sa�Wy�szyń�skie�-
go.�Go�roń�ski�kon�sta�to�wał,�że�nie�na�le�ża�ło�po�dej�mo�wać�w tej�spra�wie�roz�mów�z hie�rar�chą:
„Win�ni�śmy�go�nie�do�strze�gać.�Wy�szyń�ski�szu�ka�pro�wo�ka�cji,�usi�łu�je�nie�do�pu�ścić�do�nor�ma�-
li�za�cji”67.�Szef�pio�nu�wy�zna�nio�we�go�po�stu�lo�wał,�że�by�19�lub�20�czerw�ca�pro�ku�ra�tor�z Czę�-
sto�cho�wy�prze�pro�wa�dził�roz�mo�wę�z o.�Tom�ziń�skim�i o.�Ku�bia�kiem,�w któ�rej�na�le�ża�ło�m.in.
wska�zać�na�pro�blem�kra�dzie�ży,�nie�lo�jal�no�ści,�pro�wo�ka�cji,�świa�do�me�go�ła�ma�nia�za�rzą�dzeń
władz�i za�kłó�ca�nia�po�rząd�ku�68.�Te�zy�do�te�go�spo�tka�nia�za�war�to�w no�tat�ce�przy�go�to�wa�nej
przez�De�par�ta�ment�IV69.�
W skie�ro�wa�nej� do Ka�ni,� Ociep�ki,� Pa�li�mą�ki,� Ska�rżyń�skie�go� i Sta�chu�ry� no�tat�ce� z 19

czerw�ca� Go�roń�ski� wnio�sko�wał,� że� wpro�wa�dze�nie� Ob�ra�zu� Na�wie�dze�nia� do pe�re�gry�na�cji
świad�czyło�o tym,�że�pry�mas�był�zde�cy�do�wa�ny�re�ali�zo�wać�swo�je�za�mie�rze�nia�na�wet�wte�dy,
gdy�mo�gło�to�gro�zić�kon�flik�tem�z pań�stwem.�Jak�pi�sał:�„Mi�mo�ofi�cjal�nych�za�pew�nień�ze
stro�ny�hie�rar�chii�o pra�gnie�niu�nor�ma�li�za�cji,�kie�ru�je�się�ona�za�sa�dą,�że�dzia�łal�ność�Ko�ścio�ła
nie�mo�że�pod�le�gać�kon�tro�li�pań�stwa,�a Ko�ściół�nie�mu�si�prze�strze�gać�w speł�nia�niu�swej�mi�-
sji�obo�wią�zu�ją�cych�praw�i de�cy�zji�władz”70.�
Za�da�niem�SB�by�ło�w związ�ku�z tym�wzmoc�nie�nie�ob�ser�wa�cji�form�i tre�ści�uro�czy�sto�ści

pe�re�gry�na�cyj�nych� i po�dej�mo�wa�nie� sto�sow�nych� de�cy�zji�w za�leż�no�ści� od� roz�wo�ju� sy�tu�acji.
Ponie�waż�obec�ność�na�nich�iko�ny�stwa�rza�ła�nie�bez�pie�czeń�stwo�„oży�wie�nia�at�mos�fe�ry�de�wo�-
cji”� oraz� moż�li�wość� na�ru�sze�nia� po�rząd�ku,� wła�dze� ad�mi�ni�stra�cyj�ne� mia�ły� wo�bec� bi�sku�pa
Gołę�biow�skie�go�i ad�mi�ni�stra�to�rów�pa�ra�fii�w die�ce�zji�san�do�mier�skiej�zwięk�szyć�wy�ma�ga�nia

64 Świadectwo...,�s.�97.
65 21�VI�1972�r.�pry�mas�Wy�szyń�ski�wy�słał�te�le�gram�do�prze�by�wa�ją�ce�go�w Rzy�mie�bi�sku�pa�Bro�ni�sła�wa�Dą�-

brow�skie�go�z in�for�ma�cją�o po�wro�cie�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia�na�uro�czy�sto�ściach�pe�re�gry�na�cyj�nych�w Ra�do�miu.
Pro�sił�o po�in�for�mo�wa�nie�o tym�pa�pie�ża�Paw�ła�VI.�Zob.�AIPN,�01283/474,�Te�le�gram�pry�ma�sa�Ste�fa�na�Wy�szyń�-
skie�go�do�bi�sku�pa�Bro�ni�sła�wa�Dą�brow�skie�go,�War�sza�wa,�21�VI�1972�r.,�b.p.

66 Od�koń�ca�kwiet�nia�1971�r.�pro�wa�dzo�no�roz�mo�wy�na�li�nii�Wa�ty�kan�–�War�sza�wa�do�ty�czą�ce�ure�gu�lo�wa�-
nia�sy�tu�acji�praw�nej�pol�skie�go�Ko�ścio�ła�na�tzw.�Zie�miach�Od�zy�ska�nych.�Zob.�A.�Du�dek,�R.�Gryz,�Ko mu ni ści
i Ko ściół w Pol sce (1945–1989),�Kra�ków�2006,�s.�295�i nn.;�H.�Steh�le,�Taj na dy plo ma cja Wa ty ka nu. Pa pie -
stwo wo bec ko mu ni zmu (1917–1991),�War�sza�wa�1993,�s.�283–284.

67 AIPN,�01283/474,�Taj�na�no�tat�ka�z kon�fe�ren�cji�po�świę�co�nej�ope�ra�cji�o�kryptonimie�„Fa�la”�(War�sza�wa,
19�VI�1972�r.,�godz.�9.30),�b.p.

68 Ibi dem.
69 Ibi dem,�No�tat�ka�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go�do�ty�czą�ca�roz�mo�wy�z ge�-

ne�ra�łem�za�ko�nu�pau�li�nów�i prze�orem�klasz�to�ru�ja�sno�gór�skie�go,�War�sza�wa,�19�VI�1972�r.,�b.p.
70 Ibi dem,�No�tat�ka�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go�do�ty�czą�ca�wpro�wa�dze�nia

przez�hie�rar�chię�do�pe�re�gry�na�cji�ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�19�VI�1972�r.,�b.p.
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do�ty�czą�ce� prze�strze�ga�nia� obo�wią�zu�ją�cych� prze�pi�sów� pod�czas� uro�czy�sto�ści� ko�ściel�nych.
Uza�sad�nio�ne�by�ło�po�nad�to�prze�pro�wa�dze�nie�roz�mo�wy�z tym�hie�rar�chą�w PWRN�w Kiel�cach
i zo�bo�wią�za�nie�go�do�od�po�wie�dzial�no�ści�za�„ład,�po�rzą�dek�i bez�pie�czeń�stwo”,�a tak�że�do�ma�-
ga�nie�się,�by�uro�czy�sto�ści�re�li�gij�ne�od�by�wa�ły�się�w ko�ścio�łach�i na�pla�cach�przy�ko�ściel�nych
oraz�aby�nie�or�ga�ni�zo�wa�no�pro�ce�syj�ne�go�prze�ka�zy�wa�nia�iko�ny�z pa�ra�fii�do�pa�ra�fii�71.�
Z uwa�gi� na� „pro�wo�ka�cyj�ny”� cha�rak�ter� dzia�łań� hie�rar�chii� w związ�ku� z pe�re�gry�na�cją,

a tak�że�ze�wzglę�du�na�od�mó�wie�nie�przez�kar�dy�na�ła�Wy�szyń�skie�go�spo�tka�nia�się�z pre�mie�-
rem,�dy�rek�tor�De�par�ta�men�tu�IV�zdecydował,�by�nie�od�by�ło�się�ono�wca�le.�Uza�sad�nio�na�by�-
ła�za�to�pla�no�wa�na�roz�mo�wa�pro�ku�ra�to�ra�z o.�Tom�ziń�skim,�któ�ra�mia�ła�się�stać�oka�zją�do
wy�ra�że�nia�dez�apro�ba�ty�czyn�ni�ków�pań�stwo�wych�wo�bec�po�stę�po�wa�nia�pau�li�nów,�któ�rzy�–
jak�błęd�nie�za�kła�da�no�w MSW�–�współ�uczest�ni�czy�li�przy�wy�wie�zie�niu�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�-
skiej�Czę�sto�chow�skiej.�Go�roń�ski�był�prze�ciw�ny�kon�ty�nu�owa�niu�przez�pro�ku�ra�tu�rę�śledz�-
twa�w spra�wie�iko�ny.�Su�ge�ro�wał�za�to�prze�pro�wa�dze�nie�w UdsW�roz�mo�wy�z se�kre�ta�rzem
epi�sko�pa�tu�bi�sku�pem�Bro�ni�sła�wem�Dą�brow�skim,�pod�czas�któ�rej�mia�no�mu�za�pre�zen�to�wać
sta�no�wi�sko�władz�w spra�wie�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia.�Urząd�miał�pod�kre�ślić,�że�wpro�wa�dze�-
nie� go� do� uro�czy�sto�ści� pe�re�gry�na�cyj�nych� świad�czyło� o nie�lo�jal�no�ści� epi�sko�pa�tu� wo�bec
władz�i bra�ku�do�brej�wo�li�z je�go�stro�ny.�Bi�sku�pi�natomiast�nie�li�czy�li�się�ze�sta�no�wi�skiem
apa�ra�tu�pań�stwa�i po�dej�mo�wa�li�jed�no�stron�ne�dzia�ła�nia�ob�li�czo�ne�na�„wy�wo�ła�nie�kon�flik�-
tów� i na�pięć”,� co� utrud�nia�ło� nor�ma�li�za�cję�wza�jem�nych� sto�sun�ków.�Wy�wie�zie�nie� ob�ra�zu
wska�zy�wa�ło�na�„da�le�ko�po�su�nię�tą�ob�łu�dę�i fałsz”�w po�stę�po�wa�niu�hie�rar�chii�i bez�po�śred�-
nich�spraw�ców�te�go�czy�nu,�któ�rzy�skła�da�li�fał�szy�we�ze�zna�nia�przed�or�ga�na�mi�pro�ku�ra�tor�-
ski�mi.�For�ma�za�bra�nia�iko�ny�z Ja�snej�Gó�ry�wy�ka�za�ła�„da�le�ko�idą�cą�nie�od�po�wie�dzial�ność”
in�spi�ra�to�rów�i wy�ko�naw�ców�te�go�czy�nu,�bo�–�nie�za�leż�nie�od�ich�in�ten�cji�–�mo�gła�spo�wo�-
do�wać�po�waż�ne� re�per�ku�sje,� np.�w przy�pad�ku,�gdy�by�na�stą�pi�ło�uszko�dze�nie,� znisz�cze�nie
lub� kra�dzież� ob�ra�zu.�Wła�dze�mia�ły� ba�ła�mut�nie� po�in�for�mo�wać� hie�rar�chów,� że� po�sia�da�ły
wie�dzę�o spraw�cach�wy�wie�zie�nia� iko�ny� i miej�scu� je�go�prze�cho�wy�wa�nia,�wstrzy�ma�ły�się
jed�nak�z dzia�ła�nia�mi,�li�cząc�na�„roz�są�dek�i roz�wa�gę�hie�rar�chii”72.�Szef�pio�nu�wy�zna�nio�we�-
go�SB�su�ge�ro�wał�da�lej�wy�ko�rzy�sta�nie�spra�wy�wy�wie�zie�nia�iko�ny�w roz�mo�wach�ze�Sto�li�cą
Apo�stol�ską�do�wy�ka�za�nia�„nie�lo�jal�nych,�nie�od�po�wie�dzial�nych�i pro�wo�ka�cyj�nych”�dzia�łań
hie�rar�chii�wo�bec�władz,�sprzecz�nych�z ten�den�cja�mi�po�li�ty�ki�wa�ty�kań�skiej�i sta�no�wi�skiem
pa�pie�ża�Paw�ła�VI�prze�ciw�ne�go�wy�wo�ły�wa�niu�otwar�tych�kon�flik�tów�na�li�nii�pań�stwo�–Koś�-
ciół.�Wresz�cie�po�stu�lo�wał,�by�środ�ka�mi�ope�ra�cyj�ny�mi�kształ�to�wać�wśród�bi�sku�pów,�niż�-
sze�go� du�cho�wień�stwa� i świec�kich� dzia�ła�czy� ka�to�lic�kich� opi�nię� o „nie�od�po�wie�dzial�no�ści
dzia�łań”�kar�dy�na�ła�Wy�szyń�skie�go�73.
„Kra�dzież”�iko�ny�sta�ła�się�dla�re�sor�tu�bez�pie�czeń�stwa�oka�zją�do�okre�śle�nia�dzia�łań�wo�-

bec�pry�ma�sa.�Mię�dzy�in�ny�mi�na�tym�tle�oskar�ża�no�go�o ce�lo�we�wy�wo�ły�wa�nie�kon�flik�tów
z pań�stwem.�Oce�nia�no,�że�u pod�staw�te�go�le�ża�ło�„nie�uzna�wa�nie�przez�kar�dy�na�ła�Wy�szyń�-
skie�go� ustro�ju� so�cja�li�stycz�ne�go,� an�ty�ko�mu�ni�stycz�na� po�sta�wa,� an�ty�pa�tia� do� kie�row�nic�twa
ży�cia�po�li�tycz�ne�go�i pań�stwo�we�go�w Pol�sce”74.�W tej�sy�tu�acji�uwa�ża�no�za�je�dy�ne�roz�wią�-

71 Tę�roz�mo�wę�z bi�sku�pem�prze�pro�wa�dził�12�VII�1972�r.�prze�wod�ni�czą�cy�PWRN�w Kiel�cach�Alek�san�der
Za�raj�czyk.�O jej�prze�bie�gu�zob.�Sz.�Ko�wa�lik,�op. cit.,�s.�208�i nn.

72AIPN,�01283/474,�No�tat�ka�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�IV�MSW�płk.�Ze�no�na�Go�roń�skie�go�do�ty�czą�ca�wpro�-
wa�dze�nia�przez�hie�rar�chię�do�pe�re�gry�na�cji� ko�pii�ob�ra�zu�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�sto�chow�skiej,�War�sza�wa,�19�VI
1972�r.,�b.p.

73 Ibi dem.
74 Ibi dem,�No�tat�ka�do�ty�czą�ca�źró�deł�kon�flik�tów� in�spi�ro�wa�nych�przez�kar�dy�na�ła�Ste�fa�na�Wy�szyń�skie�go,

War�sza�wa,�19�VI�1972�r.,�b.p.
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za�nie�nie�podej�mo�wa�nie�z nim�ja�kich�kol�wiek�kon�tak�tów�na�naj�wyż�szym�szcze�blu;�wska�za�-
ne� by�ły� za� to� roz�mo�wy� z po�szcze�gól�ny�mi� or�dy�na�riu�sza�mi,� re�ali�zo�wa�ne� se�lek�tyw�nie,� na
okre�ślo�nym�szcze�blu�z włą�cze�niem�w nie�UdsW75.�
Wy�wie�zie�nie�Ob�ra�zu�Na�wie�dze�nia�z Ja�snej�Gó�ry�by�ło�pre�sti�żo�wą�po�raż�ką�apa�ra�tu�bez�-

pie�czeń�stwa.�Wła�ści�wie�do�18�czerw�ca�1972�r.�nie�był�on�w sta�nie�ani�do�kład�nie�roz�po�znać
spraw�ców�te�go�czy�nu,�ani�–�zmu�szo�ny�szu�kać�iko�ny�nie�mal�„po�omac�ku”�–�nie�wie�dział,
w któ�rym�miej�scu�się�ona�znaj�du�je.�Co�istot�ne,�przy�oka�zji�tej�spra�wy�re�sort�za�cho�wy�wał
da�le�ko�idą�cą�ostroż�ność�w sto�so�wa�niu�środ�ków�opre�syj�nych.�Uni�kał�dzia�łań,�któ�re�mo�głyby
wy�wo�łać�na�pię�cie�na� li�nii�pań�stwo�–K�ościół.�By�ło� to�po�dyk�to�wa�ne�po�li�tycz�ną�ko�niecz�no�-
ścią.�W każ�dym�ra�zie�eki�pa�Gier�ka�mu�sia�ła�się�po�go�dzić�z tym,�że�iko�na�Mat�ki�Bo�skiej�Czę�-
sto�chow�skiej�po�wró�ci�ła�na�Szlak�Na�wie�dze�nia.�W apa�ra�cie�wła�dzy�do�ko�nu�ją�cym�bi�lan�su
zy�sków�i strat�zwią�za�nych�z moż�li�wo�ścią�po�now�ne�go�za�trzy�ma�nia�pe�re�gry�na�cji�zwy�cię�żył
prag�ma�tyzm.�Pań�stwo�po�trze�bo�wa�ło�sta�bi�li�za�cji�i aby�nie�wy�wo�ły�wać�no�wej�„epo�ki�lo�dow�-
co�wej”�w sto�sun�kach�z Ko�ścio�łem,�któ�ra�mo�gła�by�np.�utrud�nić� re�la�cje�go�spo�dar�cze�PRL
z Za�cho�dem,�wy�ra�zi�ło�mil�czą�cą�zgo�dę�na�dal�szą�wę�drów�kę�ob�ra�zu�76.�Osią�gnię�to�w ten�spo�-
sób�po�żą�da�ny�efekt�–�w wie�lu�ko�men�ta�rzach�po�ja�wia�ły�się�gło�sy,�że�ten�„gest”�był�ko�lej�nym

75 Ibi dem.�
76 Od�1972�r.�Ob�raz�Na�wie�dze�nia�piel�grzy�mo�wał�już�bez�prze�szkód.�Pe�re�gry�na�cję�za�koń�czo�no�uro�czy�ście

na�Ja�snej�Gó�rze�12�X�1980�r.�W su�mie,�w cią�gu�po�nad�23�lat,�iko�na�od�wie�dzi�ła�blisko�8 tys.�ko�ścio�łów�i kaplic,
a tak�że�7150�pa�ra�fii.�Od�1985�r.�do�dziś�trwa�tzw.�dru�ga�pe�re�gry�na�cja�iko�ny.�Por.�M.�Kró�lik, Hi sto ria Na wie -
dze nia,�cz.�1,�„Ja�sna�Gó�ra”�2007,�nr�4;�ibidem,�cz.�2,�„Ja�sna�Gó�ra”�2007,�nr�5.
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Biskup�lubelski�Piotr�Kałwa�przemawia�przed�kościołem�Mariackim�w�Radomiu�

podczas�uroczystości�rozpoczynających�peregrynację�w�diecezji�sandomierskiej�

(18�czerwca�1972�r.)�



kro�kiem�na�dro�dze�do�nor�ma�li�za�cji�sto�sun�ków�wy�zna�nio�wy�ch77.�Przy�tej�oka�zji�eki�pa�Gier�-
ka�po�zby�ła�się�tak�że�kło�po�tli�we�go�spad�ku�po�Go�muł�ce�w po�sta�ci�„aresz�to�wa�nej”�na�Ja�snej
Gó�rze�iko�ny,�któ�ra�uro�sła�do�ran�gi�sym�bo�lu�opre�syj�no�ści�apa�ra�tu�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go.�Pa�ra�-
doks�po�le�gał�jed�nak�na�tym,�że�za�trzy�ma�nie�pe�re�gry�na�cji�na�Gór�nym�Ślą�sku�we�wrze�śniu
1966�r.�by�ło�w znacz�nym�stop�niu�„za�słu�gą”�Gier�ka,�któ�re�mu�po�1970�r.�nie�prze�szko�dzi�ło�to
ubie�rać�się�w sza�ty�zwo�len�ni�ka�li�be�ra�li�za�cji�po�li�ty�ki�wy�zna�nio�wej.

77 Do�szło�na�wet� do� te�go,� że�pod�czas�uro�czy�sto�ści� pe�re�gry�na�cyj�nych�w Kiel�cach�wier�ni�wi�wa�to�wa�li� na
cześć�Gier�ka�za�to,�że�„uwol�nił”�ob�raz.�Zob.�AIPN,�01283/474,�Wy�ciąg�z in�for�ma�cji�agen�tu�ral�nej�uzy�ska�nej
od�TW�„Brze�ski”,�War�sza�wa,�28�VI�1972�r.,�b.p.

Bartłomiej�Noszczak
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