
Наука. Освіта. Молодь. Частина 1 
 

 - 26 - 

Ewelina Bekus  
Opiekun Naukowy:  

dr hab. prof. AJD Robert Majzner 
 

PRÓBY OPERACYJNEGO ROZPRACOWANIA KSIĘDZA BISKUPA 
FRANCISZKA MUSIELA PRZEZ SB 

 
Franciszek Musiel urodził się 14 stycznia 1915 r. w miejscowości 

Zwierzyniec koło Krzepic1. Jego rodzicami byli: Zofia z domu Kierat oraz 
Marcin Musielowie. Posiadał dwójkę starszego rodzeństwa: Antoninę i 
Antoniego, a także dwóch młodszych braci: Jana i Józefa Ten ostatni, 
najmłodszy również był kapłanem diecezji częstochowskiej2. 

Franciszek Musiel uczęszczał do szkoły powszechnej w Krzepicach, a 
następnie do Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Po 
zdanym egzaminie dojrzałości wstąpił do częstochowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Krakowie. 22 maja 1941 roku biskup Teodor 
Kubina wyświęcił go na kapłana diecezji częstochowskiej3. 

W latach 50-tych rozpoczęła się jego kariera kurialna w Sądzie Biskupim. 
Był także wykładowcą języka łacińskiego w Niższym Seminarium Duchownym 
w Częstochowie4. Właśnie w tym okresie, w pierwszej połowie lat 50-tych 
rozpoczęły się pierwsze próby operacyjnego rozpracowania ks. Franciszka 
Musiela. Gdy podjął pracę w Sądzie Biskupim na stanowisku notariusza, została 
założona sprawa ewidencyjno-operacyjna o kryptonimie «Sędzia». Działanie to 
mogło mieć charakter rutynowy, dążący do określenia, czy młody duchowny 
rozpoczynający pełnienie funkcji w kurii, będzie się nadawał do pozyskania 
jako tajny współpracownik5. 

Według raportu z kontroli Sekcji I Wydziału VI Wojewódzkiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Stalinogrodzie przeprowadzonej w dniach 20 
III – 23 III 1956 r., sprawa ewidencyjno-operacyjna o kryptonimie «Sędzia» nie 
została zakwalifikowana do rozpracowania agenturalnego. Postanowiono 
natomiast w ramach dziań profilaktycznych opracować czynności 
zapobiegawcze i przygotować materiał świadczący o wrogich wystąpieniach 
kaznodziejskich ks. Franciszka Musiela. Przedsięwzięcia te uzasadniono sytuacją 
                                                
1 A. Sznajder, W. P., Wlaźlak, Bp Franciszek Musiel. Kościół ma obowiązek mówienia prawdy, [w:] Niezłomni 
w obronie Ojczyzny i kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, pod. red. ks. J. Mareckiego, 
F. Musiała, Kraków 2008, s. 315. 
2 Ks. Józef Musiel (1925–1989) – kapłan diecezji częstochowskiej, Prefekt Częstochowskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie, administrator parafii Gorzkowice, parafii pw.  św. Barbary w Częstochowie. 
Prześladowany przez władze komunistyczne, AKMCz 150/162 Akta personalne ks. Józefa Musiela; J. Związek, 
Musiel Józef, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t.I, pod.red. 
J. Myszora, Warszawa 2002, s. 189–190. 
3 IPN Ka 085/46, cz. 10, Informacja dotycząca działalności bp. Franciszka Musiela w latach 1968-1972, k. 71–89. 
4 A. Sznajder, Pogłębiać waśnie, ustawicznie kompromitować. Ksiądz biskup Franciszek Musiel (1915–1922), 
«Nasz Dziennik», 228 (2941) 
5 A. Sznajder, W. P., Wlaźlak, Bp Franciszek Musiel…, s.318. 
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w Częstochowie, związaną z przygotowaniami uroczystości maryjnych6.  
W okresie izolacji prymasa Wyszyńskiego ksiądz Franciszek Musiel 

działał aktywnie wśród tzw. realistów, skupiających aktyw katolicki. Grupa ta 
została stworzona przez Instytut Ósemki7. Zakładała w swoim programie 
działania realizowanie koncepcji Stefana Wyszyńskiego – wojującego kościoła 
na płaszczyźnie społeczno-politycznej8.  

Wzmożone zainteresowanie SB księdzem Musielem miało miejsce pod 
koniec lat 50-tych9. Związane było to z objęciem 30 lipca 1957 r. przez 
duchownego funkcji administratora parafii pw. NMP Zwycięskiej. Została ona 
erygowana 7 maja 1957 roku przez biskupa Zdzisława Golińskiego10. 
Zezwolenie na jej powstanie wydał przewodniczący WRN Ryszard Nieszporek 
w marcu 1958 roku. Ze względu na to, że zgodę udzielono w formie ustnej, 
szybko została przez władzę cofnięta. Tworzenie nowych obiektów sakralnych 
według władz PRL było podstawą ekspansji ideologicznej Kościoła. Dlatego też 
próbowano je hamować bez względu na potrzeby wiernych11. Mimo to, 
Franciszek Musiel postanowił nielegalnie zbudować nową świątynię. Niezbędną 
na ten cel posesję zakupił, sprzedając majątek jednej ze swych sióstr i brata 
Józefa. Aby ukryć przed służbami fakt budowy, adaptował na potrzeby 
duszpasterskie stodołę znajdującą się na kupionej posesji, a następnie 
powiększył ją o przybudówkę, która formalnie miała pełnić funkcję magazynu 
materiałów budowlanych12. 

Nocami parafianie wraz z proboszczem rozbudowywali kaplice, 
sprowadzali materiały budowlane, żwir, czy wypalane domowymi sposobami 
cegły. Zanim w ciągu dnia pojawiali się przedstawiciele służb, powiadomieni o 
możliwości popełnienia przestępstwa, wszelkie ślady nocnej budowy były 
skrupulatnie ukrywane13  
                                                
6IPN Ka 056/10, Wytyczne, raporty, informacje dot. kleru, k. 328–329. 
7 Instytut Ósemki - Instytut Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyłonił się z konspiracyjnych grup 
sodalicyjnych działających w trakcie okupacji. Założycielką Ósemki była Maria Okońska, która w 1941 r. 
postanowiła stworzyć katolicki ośrodek o charakterze instytucji wychowawczej, tzw. Miasto Dziewcząt. Jego 
celem było odrodzenie narodu przez kobiety. Z czasem stał się właściwie prawą ręką Prymasa Tysiąclecia, która 
realizowała jego program Wielkiej Nowenny, J. Hadryś, Apostolat Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi 
Jasnogórskiej Matki Kościoła. Studium na podstawie nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poznań 2009; 
Tenże, Maryjny Rys duchowości Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, Poznań 2004; J. 
Jełowicka, Wspomnienie po pół wieku, na 60-lecie istnienia Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej 
Matki Kościoła, Warszawa 2002; M. Okońska, Wszystko postawił na Maryję, Warszawa 2001; Taż, Z misją do 
Komańczy, Warszawa 2006; A.K. Zyskowska, Jasnogórski Pielgrzym Ojciec Narodu Ksiądz Kardynał Stefan 
Wyszyński, Warszawa 2012. 
8 IPN Ka 085/46, cz. 10, Informacja dotycząca działalności bp. Franciszka Musiela w latach 1968–1972, k. 71–
89. 
9 A. Sznajder, W. P., Wlaźlak, Bp Franciszek Musiel…, s.318. 
10 W.P. Wlaźlak, Powstanie, zmiany terytorialne i przynależność dekanalna parafii NMP Zwycięskiej w 
Częstochowie, [w:] 50-lecie parafii…, s. 7. 
11 A. Dziurok, Wstęp, «Przez Morze Czerwone. Kościół w Polce pod rządami komunistów. Budowanie 
kościołów w PRL», dodatek do «Gościa Niedzielnego» 2008, cz. 4, s. 2. 
12 A. Sznajder, W.P. Wlaźlak, Bp Franciszek Musiel…, s. 316. 
13 R.M. Olejnik OFM, Świadectwo pierwszych lat istnienia parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie, [w:] 50-
lecie…, s. 55–56. 
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Za swoje działania ks. Franciszek Musiel ponosił liczne represje tj: w 
1958 roku 1500 zł grzywny za nielegalną zbiórkę pieniężną, w 1960 roku 4500 
zł za nielegalną rozbudowę kościoła14. Dwie kolejne otrzymał za odmowę 
złożenia sprawozdania o liczbie dzieci uczestniczących w parafialnej katechezie 
(w 1963 roku 1000 zł) oraz bojkotowania rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne z 20 lutego 1962 r. (w 1963 
roku 2300 zł)15. 

Kolejny etap działań SB wobec ks. Franciszka Musiela nastąpił, gdy 
otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej. 
Uroczystych święceń dokonał 30 stycznia 1966 roku na Jasnej Górze prymas 
Stefan Wyszyński16. 

Przyjęcie sakry biskupiej zbiegło się w czasie z przygotowaniami do 
obchodów milenijnych na Jasnej Górze (2-4 V 1966) oraz w Sosnowcu (20-21 
V 1967), w które znacząco włączony był biskup Franciszek Musiel. To właśnie 
wtedy duchowny ten dał się poznać jaki nieugięty obrońca praw Kościoła, 
interweniujący u władz w sprawie wynajętych przez specjalne służby osób 
bojkotujących uroczystości i uniemożliwiających obchody wiernym17.  

Od tego momentu biskup Franciszek Musiel stał się jedną z 
najważniejszych postaci z częstochowskiego kleru rozpracowywaną przez 
agenturę. Jej głównym celem było skłócenie biskupa pomocniczego z 
ordynariuszem diecezji częstochowskiej bp. Stefanem Barełą. W planach SB 
przewidywano: śledzenie, nagrywanie kazań i wszelkich wystąpień publicznych, 
wyszukiwanie księży, z którymi hierarcha był skonfliktowany i 
dokumentowaniu wszelkich błędów i potknięć, które następnie można by 
wykorzystać do obniżania autorytetu kurii18. 

Dobrą okazją do podęcia kolejnych działań operacyjnych dla SB stał się 
incydent z 1 czerwca 1969 r., który miał miejsce w parafii pw. św. Barbary w 
Częstochowie. W marcu tego roku bp. Franciszek Musiel został mianowany jej 
administratorem. Na terenie przykościelnym, spokój pielgrzymkowiczów 
zakłócali handlarze dewocjonaliów, którzy prowadzili swe nie zawsze legalne 
interesy. Do kurii dochodziły skargi wiernych. Misją nowego administratora 
było zaprowadzenie porządku19.  

Niefortunne zdarzenie, które stało się powodem wszczęcia działań 
operacyjnych, była scysja biskupa z Franciszkiem Niestrojem. W dniu 1 
czerwca 1969 r. pomiędzy bp. F. Musielem a F. Niestrojem doszło do konfliktu, 
w trakcie którego ten drugi rzucił się z pięściami na biskupa, ale odepchnięty 
                                                
14 IPN Ka 085/46, cz. 10, k. 365–367. 
15 IPN Ka 023/2742, Akta kontrolne śledztwa w sprawie/przeciwko Franciszkowi Musielowi podejrzanemu o 
przestępstwo z art. 236 paragraf 1 KK, k. 52-54. 
16 A. Sznajder, W. P., Wlaźlak, Bp Franciszek Musiel…, s.318-319. 
17 K. Sokołowski, Biskup Franciszek Musiel jakiego pamiętam, «Niedziela», 49/2012, s. 2. 
18 IPN Ka 056/49, t. 2, Sprawozdania i zestawienia statystyczne dotyczące pracy Wydziału IV KW MO w 
Katowicach oraz działalności kleru z terenu woj. katowickiego, k.165-167. 
19 K. Sokołowski, dz.cyt. s.2. 
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upadł na ziemię20.  
Jednakże jeszcze tego samego dnia zawiadomienie zostało wysłane do 

Prokuratury Powiatowej w Częstochowie, która wszczęła śledztwo w sprawie 
pobicia. W jego wyniku miało się okazać, że Niestrój doznał tak poważnych w 
skutkach obrażeń ciała, że przez następne 24 dni musiał przebywać w szpitalu. 
SB dokładnie monitorowała całą sprawę i żywo się nią angażowała. Aby 
bardziej rozpowszechnić zdarzenie, agentura opracowała «Projekt artykułu, 
który miał się ukazać w dniu 13 VII 1969 r, w niedzielnym wydaniu Wieczoru» 
w nakładzie 129000 egzemplarzy w Katowicach. Artykuł w gazecie został 
opublikowany pod tytułem «Dwaj obywatele Franciszkowie». Był to tekst 
mający ośmieszyć kapłana, a także całe duchowieństwo. Wedle tej broszurki, 
ubogi, starszy człowiek został pobity przez osobę biegłą w naukach 
teologicznych21.  

W efekcie w latach 69–70 Franciszek Musiel zaprzestał wystąpień, które 
mogły być uznane przez władze komunistyczne za wrogie. To wyciszenie nie 
było rezultatem metamorfozy politycznej. Po kilku latach znów wzmożył swoją 
działalność kaznodziejską22.  

Biskup F. Musiel będąc celem różnorodnych działań aparatu 
bezpieczeństwa – pozostał wierny swemu powołaniu i nieugięty w głoszeniu 
prawdy. Nie zdołano wpłynąć na zmianę jego postawy i poglądów, ani 
skonfliktować z bp. Stefanem Barełą i duchowieństwem częstochowskim23.  
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне 

суспільство. У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи 
інших обмежень, з них майже 470 млн. людей працездатного віку. Ці дані 
засвідчують масштабність та глобальний характер проблеми для людей з 
особливими потребами. Стандартні правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів проголошують, що кожна людина та її потреби 
важливі для суспільства [2, с. 40]. 

В Україні станом на початок 2016 року налічується близько 2,6 млн. 


