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Od Redakcji

G
∏ównym tematem niniejszego numeru „Pami´ci i SprawiedliwoÊci” sà
dzieje KoÊcio∏a katolickiego i innych zwiàzków wyznaniowych w po-
wojennej Polsce, ze szczególnym uwzgl´dnieniem polityki w∏adz PRL

wobec duchowieƒstwa. Tematyka ta od lat cieszy si´ sporym zainteresowaniem
historyków, a rozpocz´cie procesu udost´pniania przez Instytut Pami´ci Narodo-
wej akt UB i SB stworzy∏o dodatkowy, silny impuls do badaƒ. Dobrze ilustruje to
otwierajàcy numer artyku∏ Jana ˚aryna, dotyczàcy relacji mi´dzy komunistycz-
nym paƒstwem i KoÊcio∏em rzymskokatolickim w Polsce widzianym z obu stron,
bilansu dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ katolików Êwieckich oraz stosunków mi´dzy
KoÊcio∏em a Êrodowiskami ˝ydowskimi. Zgodnie z przyj´tà przez nas konwencjà
artyku∏ Jana ˚aryna stanowi wprowadzenie do dyskusji redakcyjnej, w której tym
razem oprócz autora udzia∏ wzi´li Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Jaros∏aw Go-
win oraz Wies∏aw Jan Wysocki. Temperatura debaty, adekwatna do ostroÊci tez
stawianych przez ˚aryna, przekonuje, ˝e w b∏´dzie sà ci wszyscy, którzy sàdzà, ˝e
powojenne dzieje KoÊcio∏a nie budzà ju˝ emocji i sà podobnie interpretowane. 

Wi´kszoÊç tekstów z dzia∏u „Studia” dotyczy KoÊcio∏a katolickiego, ale otwie-
ramy go artyku∏em Ryszarda Michalaka o polityce w∏adz PRL wobec KoÊcio∏ów
mniejszoÊciowych, przede wszystkim ewangelicko-reformowanego i polskokato-
lickiego. Potwierdza on tez´, ˝e komuniÊci postrzegali wyznania mniejszoÊciowe
przede wszystkim przez pryzmat KoÊcio∏a katolickiego, którego rol´ i znaczenie
starali si´ ograniczyç. Artyku∏ Bart∏omieja Noszczaka – stanowiàcy fragment
wi´kszego opracowania jego autorstwa – dotyczy najtrudniejszego okresu
w dziejach KoÊcio∏a katolickiego w PRL, czyli dzia∏aƒ aparatu bezpieczeƒstwa po
uwi´zieniu prymasa Stefana Wyszyƒskiego. Od innej strony – walki w∏adz z reli-
gijnoÊcià m∏odzie˝y – tego samego okresu dotyka tekst Jacka Wo∏oszyna. O tym,
˝e akta komunistycznych s∏u˝b specjalnych stanowià dla historyków niezwykle
cenne êród∏o, przekonuje z kolei artyku∏ Ryszarda Gryza dotyczàcy budownic-
twa sakralnego w epoce gierkowskiej. Tak˝e i on jest fragmentem powstajàcej
w∏aÊnie ksià˝ki o jednym z najbardziej zapalnych problemów w relacjach paƒ-
stwowo-koÊcielnych, jakim by∏o blokowanie przez w∏adze inicjatyw duchowieƒ-
stwa oraz wiernych zmierzajàcych do budowy nowych koÊcio∏ów i kaplic. 

Dwa kolejne artyku∏y dotyczà ró˝nych aspektów wp∏ywu KoÊcio∏a i jego lu-
dzi na opozycj´ oraz na zwiàzanà z nià kultur´ niezale˝nà. Ma∏gorzata Choma-
-Jusiƒska kreÊli sylwetk´ o. Ludwika WiÊniewskiego, analizujàc rol´, jakà kiero-
wane przez niego duszpasterstwo akademickie odegra∏o w dzia∏alnoÊci opozycji
przedsierpniowej w Lublinie. Agnieszka Graliƒska-Toborek zajmuje si´ – na przy-
k∏adzie plastyki – stymulowaniem przez KoÊció∏ kultury niezale˝nej w okresie
stanu wojennego i latach nast´pnych. G∏ówny dzia∏ pisma zamyka artyku∏ Jaro-
s∏awa Stockiego, podejmujàcy s∏abo znany w polskiej literaturze naukowej pro-
blem losów KoÊcio∏a katolickiego na Ukrainie Zachodniej.

Blok tematyczny dotyczàcy KoÊcio∏a uzupe∏nia niezwykle interesujàcy doku-
ment S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, odnaleziony i opracowany przez Ma∏gorzat´ Cho-
m´-Jusiƒskà – sprawozdanie z kontroli Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie. Dzi´ki
niemu mamy wyjàtkowà okazj´ wejrzenia do wn´trza wojewódzkiej komórki SB

9



zajmujàcej si´ walkà z KoÊcio∏em w schy∏kowym okresie jej istnienia. Fakt, ˝e pu-
blikowany dokument pochodzi z okresu po zakoƒczeniu obrad okràg∏ego sto∏u,
stanowi kolejne potwierdzenie, i˝ z punktu widzenia kierownictwa MSW wyda-
rzenie to nie stanowi∏o ˝adnej istotnej cezury w dzia∏alnoÊci komunistycznej po-
licji politycznej.

W dziale „Varia” na szczególnà uwag´ zas∏uguje obszerne studium Janusza
Marszalca, który na przyk∏adzie Pomorza Gdaƒskiego opowiada o walce SB ze
Êrodowiskami akowskimi w epoce gomu∏kowskiej i gierkowskiej. Dwa pozosta-
∏e teksty dotyczà okresu drugiej wojny Êwiatowej i pierwszych lat powojennych.
Anna Czocher zajmuje si´ analizà ˝ycia kulturalnego w okupowanym Krakowie,
natomiast Pawe∏ Jaworski podjà∏ prób´ przybli˝enia ma∏o znanej dzia∏alnoÊci
Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji, utworzonego na wzór g∏oÊnej organiza-
cji powo∏anej do ˝ycia przez polskich komunistów w ZSRR.

W dziale „U sàsiadów” tym razem zwracamy si´ na zachód, publikujàc wa˝-
ny esej wybitnego niemieckiego historyka Jensa Gieseke, poÊwi´cony roli badaƒ
nad Stasi w procesie rozliczania si´ naszych sàsiadów z komunistycznà przesz∏o-
Êcià. Numer ju˝ tradycyjnie zamyka dzia∏ recenzji, w którym znalaz∏y si´ omó-
wienia ksià˝ek litewskich (pióra Katarzyny Korzeniewskiej) i rosyjskich (Witold
Wasilewski), a przede wszystkim kilku istotnych publikacji wydanych ostatnio
w j´zyku polskim. Bart∏omiej Bernacki recenzuje ostatnià ksià˝k´ Tomasza
Strzembosza, która jest podsumowaniem jego dotychczasowych studiów nad anty-
sowieckim ruchem oporu, z kolei Piotr ¸apiƒski zajà∏ si´ monografià ks. Kazi-
mierza Litwiejki poÊwi´conà Okr´gowi Narodowej Organizacji Wojskowej Bia-
∏ystok (kryptonim „Cyryl”). Dzia∏ zamykajà omówienia ksià˝ki Zygmunta Woê-
niczki o Katowicach w pierwszym powojennym pi´cioleciu (pióra Adama Dziu-
roka) oraz Davida Morgana o radomskim Czerwcu ’76 widzianym z perspekty-
wy amerykaƒskiego badacza (Pawe∏ Sasanka).

Antoni Dudek
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Jan ˚aryn

KoÊció∏ katolicki w PRL – wybrane
zagadnienia, hipotezy, prowokacje

Musimy bardzo uwa˝aç, by nie pójÊç na konformizm.
Kompromis musi byç (do ut des), ale nie dalej.

bp Ignacy Tokarczuk, 1972

Historia KoÊcio∏a katolickiego w Polsce Ludowej, a szczególnie dzieje stosun-
ków paƒstwo – KoÊció∏, ma ju˝ bogatà literatur´. Mo˝na by si´ zatem zapytaç, cze-
go jeszcze nie przeÊwietli∏ umys∏ naukowca. Czy sà tematy le˝àce od∏ogiem, czeka-
jàce na kolejnych historyków, którzy zajmà si´ tym fascynujàcym obszarem dziejów
najnowszych Polski? Jednym z powodów, dla których konkretne tematy historycz-
ne nie upadajà tak szybko, jest powolne docieranie badaczy do kolejnych wa˝nych
zespo∏ów archiwalnych. Dopiero w ostatnich latach (czego Êwiadectwem sà trzy
syntezy wydane w 2003 r.1), ju˝ w tym tysiàcleciu, historycy mogli skorzystaç
– choç nadal w wàskim zakresie – z dwóch nowych êróde∏ wiedzy o losach katoli-
cyzmu polskiego pod panowaniem ateistycznej w∏adzy. Mam na myÊli archiwa
aparatu bezpieczeƒstwa (Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego, Komitetu do
spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewn´trznych) oraz ak-
ta wytworzone przez stron´ koÊcielnà, w tym g∏ównie przez kancelari´ prymasa
oraz Sekretariat Episkopatu Polski2. Lektura tych akt z jednej strony niewàtpliwie
koryguje b∏´dy w dotychczasowej wiedzy, ale z drugiej – naprowadza na nowe ob-
szary badawcze, zmusza wr´cz do zadawania pytaƒ, czasem dra˝niàcych. 

Drugim powodem „Êwie˝oÊci” tego tematu – mimo wielu publikacji – jest
jego wyjàtkowa rozleg∏oÊç. W swojej syntezie przedstawi∏em zakres pe∏nomoc-
nictw prymasa Polski; tylko dla przyk∏adu wspomn´, ˝e jednym z licznych
uprawnieƒ kolejnych sterników KoÊcio∏a w Polsce by∏a opieka nad polskim wy-
chodêstwem oraz nad Polakami na Wschodzie, innym – dyskusyjna – opieka nad

1 Podaj´ tytu∏y w kolejnoÊci ich ukazywania si´: A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci a KoÊció∏ w Polsce
(1945–1989), Kraków 2003; Z. Zieliƒski, KoÊció∏ katolicki w Polsce 1944–2002, Radom 2003;
J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003. Wszystkie trzy ksià˝-
ki, choç teoretycznie traktujà o tym samym, ró˝nià si´ znacznie, m.in. autorzy omawiajà zagadnie-
nia nieobecne w pozosta∏ych pracach. Âwiadczy to o tym, jak otwarty to nadal temat. Zob. te˝
J. Eisler, KoÊció∏ – paƒstwo w powojennej Polsce w najnowszych publikacjach, „Pami´ç i Sprawie-
dliwoÊç” 2004, nr 1 (5), s. 385–402 (recenzja wymienionych ksià˝ek).
2 Najistotniejsze jest trzytomowe wydanie êróde∏ Sekretariatu Episkopatu Polski: P. Raina, KoÊció∏
w PRL. KoÊció∏ katolicki a paƒstwo w Êwietle dokumentów 1945–1989, t. 1–3, Pelplin – Poznaƒ
1994–1996. Zob. te˝: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, Marki 2003; ASEP, Komuni-
katy Konferencji Episkopatu Polski 1945–2000 (w przygotowaniu do druku); APP, Protoko∏y Ko-
misji (Rady) G∏ównej Episkopatu Polski 1945–1989.
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zgromadzeniami zakonnymi, których struktura i w∏adze nie ogranicza∏y si´ prze-
cie˝ do terytorium jednego paƒstwa. Wa˝nym pe∏nomocnictwem by∏o mianowa-
nie w grudniu 1946 r. prymasa Augusta Hlonda (i jego nast´pców) „delegatem
do wszystkich wschodnich obrzàdków w Polsce”3. Kolejnym prawem prymasa
– szczególnie wa˝nym w 33-letnim okresie pe∏nienia tej funkcji przez Stefana
Wyszyƒskiego (1948–1981) – by∏o regulowanie stosunków z w∏adzà komuni-
stycznà w sposób samodzielny, nawet w latach siedemdziesiàtych, gdy w waty-
kaƒskim Sekretariacie Stanu pojawi∏a si´ pokusa u∏o˝enia stosunków z rzàdem
PRL ponad g∏owà polskiego kardyna∏a. Nie wiadomo, czym by si´ ta Ostpolitik
watykaƒska skoƒczy∏a, gdyby nie wybór Karola Wojty∏y na tron papieski 16 paê-
dziernika 1978 r.4 Zjawisko historyczne, jakim by∏y stosunki mi´dzy paƒstwem
a KoÊcio∏em, jeszcze nie raz stanie si´ zatem przedmiotem dyskusji. Zapraszam
do niej, z ca∏à ÊwiadomoÊcià, ˝e nie b´d´ ani pierwszym, ani ostatnim. 

W niniejszym szkicu nie chc´ zatem powielaç – interesujàcych skàdinàd – tez
i przemyÊleƒ mniej lub bardziej powszechnie znanych. Celem artyku∏u jest wska-
zanie nowych obszarów, czasem sprowokowanie czytelnika do dyskusji, gdy˝
– jak s∏usznie napisa∏ Jerzy Eisler – obraz stosunków mi´dzy KoÊcio∏em a w∏adza-
mi paƒstwowymi w powojennej Polsce niestety do dziÊ pozostaje silnie zmistyfi-
kowany5. Oto podstawowy zestaw pytaƒ i problemów, które sformu∏owa∏em po
lekturze wybranych akt kolejnych wydzia∏ów i departamentów aparatu bezpie-
czeƒstwa zajmujàcych si´ inwigilacjà struktur i ludzi KoÊcio∏a katolickiego, a tak-
˝e akt posiedzeƒ Rady G∏ównej oraz Konferencji Episkopatu Polski.

I. Polityka wyznaniowa w∏adz komunistycznych wobec KoÊcio∏a by∏a w zasa-
dzie sta∏a i niezmienna, wynika∏a bowiem z pryncypiów ideologicznych, które
w sposób totalny oddzia∏ywa∏y na liter´ i ducha (czy te˝ jednostronnà interpre-
tacj´) prawa stanowionego. Prawo by∏o uchwalane przy akompaniamencie pro-
pagandy i cenzury, wbrew tradycji narodu – wi´kszoÊci katolickiej zamieszkujàcej
obszar Polski, za to w imi´ rewolucji marksistowskiej i (szczególnie w pierwszych
latach) ochrony praw mniejszoÊci bezwyznaniowców, rzekomo zagro˝onej przez
wi´kszoÊç. Prawo traktowano jako narz´dzie s∏u˝àce rewolucji, a w zasadzie jej
zmieniajàcym si´ ekipom wykonawczym6. 

Sta∏oÊç polityki wyznaniowej kolejni w∏adcy PRL zawdzi´czali Boles∏awowi
Bierutowi i ustawionej przez niego poprzeczce. Efektem dziesi´cioletniego okre-

3 APP, Protokó∏ Komisji G∏ównej Episkopatu Polski, 7 I 1947 r., k. 3.
4 Powa˝nym argumentem dla abp. Agostina Casarolego, g∏ównego realizatora Ostpolitik Watyka-
nu od lat szeÊçdziesiàtych, by∏o przeÊwiadczenie, ˝e przez PRL prowadzi droga do Moskwy, a za-
tem do ul˝enia losu katolików w ca∏ej Europie Ârodkowo-Wschodniej, tak˝e tam, gdzie si∏a KoÊcio-
∏ów lokalnych by∏a nieporównanie mniejsza ni˝ w Polsce. Wybór dokumentów proweniencji
paƒstwowej na temat rozmów PRL – Watykan w latach szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych zob.
P. Raina, Cele polityki w∏adz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967–1989, Warszawa 2001.
Literatura przedmiotu w: J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 583 i nast.
5 J. Eisler, KoÊció∏ – paƒstwo w powojennej Polsce..., s. 385.
6 Wa˝nym polem konfliktu mi´dzy przedstawicielami paƒstwa a KoÊcio∏a, np. w ramach Komisji
Mieszanej (od 1956 r. Wspólnej), by∏o nak∏anianie strony koÊcielnej do przyj´cia obowiàzujàcej in-
terpretacji konkretnej – i nazbyt „otwartej” – ustawy, która nabiera∏a bardziej okreÊlonych kszta∏-
tów dopiero w rozporzàdzeniach ni˝szego rz´du.
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su represjonowania KoÊcio∏a i jego ludzi – przez aparat bezpieczeƒstwa, ale tak-
˝e za pomocà narzuconego prawa stanowionego oraz propagandy – by∏o zmar-
ginalizowanie oficjalnego oddzia∏ywania katolicyzmu na ˝ycie publiczne, po-
zbawienie KoÊcio∏a wielu narz´dzi pomocnych w pracy duszpasterskiej, tak
charakterystycznych dla epoki II Rzeczypospolitej (liczne i ró˝norodne stowarzy-
szenia, nieskr´powana dzia∏alnoÊç dobroczynna oraz wydawnicza, zaplecze ma-
terialne). JednoczeÊnie zastosowano ca∏à gam´ zach´t i Êrodków przymusu wo-
bec duchowieƒstwa, którego cz´Êç podj´∏a wspó∏prac´ z ateistycznym re˝imem.
W okresie stalinowskim g∏ównym powodem wspó∏pracy kap∏ana z Urz´dem
Bezpieczeƒstwa (dotyczy to tak˝e jawnej wspó∏pracy tzw. ksi´˝y patriotów) by∏a
groêba d∏ugotrwa∏ego aresztu, czyli – mówiàc j´zykiem funkcjonariuszy bezpie-
czeƒstwa – mo˝liwoÊci szanta˝u wynikajàce z posiadania „kompromitujàcych
materia∏ów na ksi´dza”. Z czasem, po 1956 r. na pierwsze miejsce wysun´∏a si´
„dobrowolna wspó∏praca”, pod którym to terminem kry∏o si´ np. umiej´tne wy-
korzystanie przez funkcjonariuszy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa ambicji kandydata na
tajnego wspó∏pracownika w zwiàzku z pomini´ciem go w awansach koÊcielnych. 

Nie wszyscy kap∏ani byli traktowani jako potencjalni kandydaci do werbun-
ku. W sposób szczególny interesowano si´ kurialistami7 (w statystykach umiesz-
cza si´ ich w osobnej rubryce), cz∏onkami wa˝nych komisji Episkopatu Polski
(np. tajny wspó∏pracownik „Zygmunt”), profesurà wy˝szych seminariów du-
chownych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (np. tajny wspó∏pracownik
„Adam”) czy te˝ dziekanami, a tak˝e by∏ymi kap∏anami8. Biografie informato-
rów, zakres oraz szkodliwoÊç ich wspó∏pracy ró˝nià ich znacznie od siebie. Ka˝-
dy przypadek nale˝y niewàtpliwie rozpatrywaç indywidualnie. Agentura to jeden

7 Dobrym przyk∏adem tych zainteresowaƒ jest diecezja przemyska. O wyborze kandydatów na
agentów tak pisano w tajnych instrukcjach na poczàtku lat siedemdziesiàtych: „Podstawà selekcji
by∏y kryteria takie, jak: dokszta∏canie si´ ksi´˝y [w tym wyjazdy do Rzymu – J.˚.], aktywnoÊç i no-
watorskie podejÊcie do realizacji programów koÊcielnych oraz ksi´˝y majàcych perspektywy awan-
su”. W 1968 r. SB mia∏a w kurii przemyskiej oÊmiu tajnych wspó∏pracowników (P. Chmielowiec,
Niewygodny ordynariusz [w:] KoÊció∏ w godzinie próby 1945–1989. Nieznane dokumenty i Êwiadec-
twa, Kraków 2004, s. 59–60).
8 W poczàtku 1971 r. SB w województwie rzeszowskim zakwalifikowa∏a 239 kap∏anów diecezji
przemyskiej jako kandydatów na tajnych wspó∏pracowników. W pierwszym pó∏roczu 1971 r. (po
rozmowach n´kajàcych) pozyskano – wed∏ug statystyk SB – a˝ szesnastu ksi´˝y (ibidem, s. 59). Na-
dal uwa˝am, ˝e w ró˝nych okresach PRL odsetek agentury wÊród duchowieƒstwa waha∏ si´ od 5 do
15 proc. (w latach siedemdziesiàtych i zapewne póêniejszych), co wynika ze statystyk prowadzo-
nych przez Biuro „C” MSW. Nale˝y jednak ka˝dy przypadek rozpatrywaç indywidualnie, a decyzje
o ujawnieniu osoby (jak ks. W∏adys∏awa Kulczyckiego – tajny wspó∏pracownik „˚agielowski”, czy
Józefa Bàka vel Baka – tajny wspó∏pracownik „Prosty”) podejmowaç rozwa˝nie. Nazwiska kryjàce
si´ pod pseudonimami „Honorata” i „Zygmunt” zostanà wkrótce podane opinii publicznej. Wi´cej
na temat wspomnianych agentów zob. J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 106–107, 144
(w tym ustalenia Marka Lasoty z Oddzia∏u IPN w Krakowie). Por. SprawiedliwoÊç czy mi∏osierdzie
– wobec fa∏szywego wyboru. Rozmowa z Jackiem Salijem OP, „Teologia Polityczna” 2003, nr 1,
s. 18–27; J. ˚urek, „Ksi´˝a patrioci” – komisje ksi´˝y przy ZBoWiD w latach 1949–1953 (w przy-
gotowaniu); Instytut Prymasowski, S. Wyszyƒski, Pro memoria 1948–1953, mps. Tajny wspó∏pra-
cownik „Adam” to by∏y kap∏an, profesor katolickiej uczelni i WSD (AIPN, 00168/209). „Zygmunt”
to kap∏an aresztowany w 1949 r., w latach szeÊçdziesiàtych cz∏onek jednej z komisji Episkopatu Pol-
ski, prowadzony przez Wydzia∏ I Departamentu IV MSW (akta zosta∏y zniszczone, prawdopodob-
nie w 1968 r.).

KoÊció∏ katolicki w PRL – wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje

13



z tych tematów, które trzeba podjàç dla zrozumienia polityki wyznaniowej paƒ-
stwa oraz relacji mi´dzy KoÊcio∏em a w∏adzà komunistycznà. Jest to tak˝e frag-
ment du˝o szerszego problemu. Dzisiaj wydaje mi si´, ˝e w ró˝nych okresach
PRL, przede wszystkim w latach siedemdziesiàtych, KoÊcio∏owi grozi∏o we-
wn´trzne rozejÊcie si´ mi´dzy biskupami – stojàcymi twardo, choç dyskretnie, na
pozycjach antykomunistycznych – a rzeszà kap∏aƒskà, która z ró˝nych powodów
unika∏a konfrontacji i poddawa∏a si´ propagandzie, powszechnie uznawa∏a PRL
za paƒstwo polskie, wykazywa∏a tak˝e rosnàcy krytycyzm wobec hierarchii9.
Atomizacja spo∏eczeƒstwa, zerwanie wi´zi ponadrodzinnych sprzyja∏y upodleniu
jednych, a wyniesieniu drugich – ju˝ wed∏ug klucza narzuconego przez re˝im, za-
równo cz∏onków KoÊcio∏a hierarchicznego, jak i w wi´kszym stopniu wiernych,
obywateli PRL. 

Po 1956 r. w∏adze (notabene w okresie „odwil˝y” niek∏ócàce si´ w kwestii po-
lityki wyznaniowej mi´dzy sobà) zrezygnowa∏y jedynie (albo a˝!) z fizycznej eli-
minacji ksi´˝y oraz masowych aresztowaƒ. Broƒ ta, stosowana nagminnie w la-
tach 1944–1953, nie by∏a ju˝ wówczas potrzebna10. Pozosta∏e narz´dzia represji
s∏u˝àce „rozdzia∏owi KoÊcio∏a od paƒstwa”, jak to eufemistycznie nazywano, po-
zosta∏y w dyspozycji – m.in. Departamentu IV MSW – do lat osiemdziesiàtych11.
Gdy wystarczy z∏amaç charakter za pomocà argumentów s∏ownych lub mar-
chewki, nie trzeba u˝ywaç kija!

S∏owa „w zasadzie”, u˝yte na poczàtku tej cz´Êci rozwa˝aƒ, pozwalajà mi kon-
tynuowaç ten wàtek. Koegzystencja KoÊcio∏a i ateistycznej w∏adzy wp∏ywa∏a na
oblicza obydwu podmiotów sporu. Postawa KoÊcio∏a hierarchicznego w Polsce
wobec w∏adzy by∏a dynamiczna, zale˝na od czynnika zewn´trznego – KoÊcio∏a
powszechnego, w tym ustaleƒ Soboru Watykaƒskiego II, a przede wszystkim Ost-
politik abp. Agostina Casarolego, a tak˝e od samej w∏adzy komunistycznej, któ-
rej poczynania oceniano przez pryzmat bie˝àcego interesu narodowego. To po-
zwala∏o skupiç si´ sternikom KoÊcio∏a nie tyle na analizie niezmiennych cech
ekip rzàdzàcych, ile na bie˝àcej ocenie konkretnych poczynaƒ w∏adz; inaczej mó-
wiàc, bez koniecznoÊci sta∏ego powtarzania prawdy o genezie PRL, czyli zdradzie
komunistów s∏u˝àcych w czasie wojny i po niej jednemu z okupantów – Zwiàz-
kowi Sowieckiemu. Jak mówi∏ swego czasu prymas Polski Stefan Wyszyƒski – ko-
muniÊci, skoro mieli odwag´ wziàç na swoje barki pe∏nà (czytaj: totalitarnà) w∏a-

9 W tym kontekÊcie mo˝na tak˝e mówiç o dyskusji o kap∏anach prowadzonej przez czasopisma ka-
tolickie Znaku, ChrzeÊcijaƒskiego Stowarzyszenia Spo∏ecznego i Stowarzyszenia PAX, o czym dalej.
10 Biogramy kap∏anów represjonowanych w latach 1945–1989 zob. Leksykon duchowieƒstwa re-
presjonowanego w PRL w latach 1945–1989. Pomordowani – wi´zieni – wygnani, t. 1, red. J. My-
szor, Warszawa 2002, t. 2, red. J. Myszor, wspó∏udz. J. ˚urek, Warszawa 2003.
11 Znany przyk∏ad walki o krzy˝e zawieszone w szkole w Mi´tnem pokazuje wspó∏zale˝noÊç mi´-
dzy Êrodkami represji stosowanymi przez w∏adze a stopniem oporu – w tym przypadku – m∏odzie-
˝y. 7 III 1984 r. do placówki szkolnej zbli˝a∏y si´ uzbrojone oddzia∏y Zmotoryzowanych Odwodów
Milicji Obywatelskiej (m.in. z Warszawy), które otrzyma∏y rozkaz wyrzucenia ze szko∏y strajkujà-
cych uczniów w wieku przedmaturalnym. „Uczniowie odÊpiewali »Rot´« i przewidujàc wkroczenie
ZOMO na teren szko∏y, opuÊcili jà, udajàc si´ do koÊcio∏a w Garwolinie”. By∏a godzina 21 z minu-
tami. Oddzia∏y ZOMO nie dopuszcza∏y do przejÊcia m∏odzie˝y do Êwiàtyni; podobnie blokowa∏y
drog´ od koÊcio∏a do szko∏y, tak by wierni czekajàcy na uczniów nie mogli mieç z nimi kontaktu.
Uczniowie pozostali w szkole, otoczonej przez ZOMO, do nast´pnego dnia rano. Wi´cej zob.
A. Wasak, B. Wawer, Obrona krzy˝a w Mi´tnem. Wspomnienia, dokumenty, relacje, Radom 2004.
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dz´ nad spo∏eczeƒstwem, to muszà zdawaç sobie spraw´, ˝e wzi´li tak˝e za nià
odpowiedzialnoÊç („Modli∏em si´ za pana Bieruta, aby jego s∏owa o Konstytucji
odpowiada∏y rzeczywistoÊci, by przesta∏y k∏amaç braciom i zniewa˝aç naród.
W∏aÊnie wtedy, gdy pan Bierut g∏osi∏ swojà mow´ o Konstytucji, dzia∏y si´ w Pol-
sce takie bezprawia wobec zakonów, ˝e gdybyÊmy chcieli je ujàç w ksià˝ce, prze-
stano by nam wierzyç” – pisa∏ prymas w Pro memoria pod datà 28 lipca
1952 r.12). Termin „odwaga” pojawia si´ kilkakrotnie w notatkach prymasa; kar-
dyna∏ pisa∏ m.in. o „odwadze” Bieruta spojrzenia w swoje sumienie, „krwawego
m´˝a”, który w jednym roku podtrzymywa∏ wi´kszà liczb´ zasàdzonych orzeczeƒ
kary Êmierci ni˝ jego poprzednicy w ca∏ym okresie II RP13. 

Wewn´trzne êród∏a koÊcielne, protoko∏y Komisji (od 1969 r. Rady) G∏ównej
Episkopatu Polski oraz konferencji plenarnych Episkopatu Êwiadczà o du˝ej au-
tonomii biskupów, czy te˝ odpornoÊci na propagand´ oficjalnà, w tym dotyczàcà
stosunków paƒstwo – KoÊció∏. Nauczanie prymasa Wyszyƒskiego, który blisko
33 lata kierowa∏ polskim KoÊcio∏em, odznacza∏o si´ w sferze spo∏eczno-politycz-
nej otwarciem na spuÊcizn´ historycznà oraz brakiem reakcji (co czasem irytowa-
∏o) na nieistotne wobec d∏ugiego trwania narodu wydarzenia i enuncjacje w∏adz.
Te ostatnie urasta∏y do rangi kamieni milowych tylko w j´zyku oficjalnej propa-
gandy. Jak s∏usznie pisze Izabella Main w jednej z ostatnich prac o KoÊciele, gdy
w∏adze partyjne budowa∏y swojà wersj´ dziejów Polski, zdominowanà metodo-
logicznie przez marksizm, „KoÊció∏ rzymskokatolicki tworzy∏ odr´bnà wersj´
dziejów Polski, a szczególnie grupy opozycji podkreÊla∏y jeszcze inne znaczenia,
postaci i wydarzenia”14. Motywem przewodnim napi´cia istniejàcego w tej ma-
terii mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em sta∏ si´ „czas”. Dla hierarchów w∏adza ko-
munistów nad narodem mog∏a trwaç pokolenia, ale nie d∏u˝ej. Jej osiàgni´cia
i pora˝ki mog∏y jednak zawa˝yç nad dalszà kondycjà narodu i w tym sensie by∏y
brzemienne w skutki. W∏adza nie zosta∏a jednak Polsce przypisana raz na zawsze,
a polska racja stanu nie by∏a – zdaniem hierarchów – to˝sama z interesami par-
tii komunistycznej, uwik∏anej w system „blokowych” uzale˝nieƒ. 

Âwiadectwem dystansu KoÊcio∏a do wspó∏czesnych uwarunkowaƒ politycz-
nych by∏y obchody Millenium, poprzedzone realizacjà programu Wielkiej No-
wenny: „Wobec totalnego zagro˝enia Narodu, b´dàcego pod przemocà Moskwy,
wobec ateizacji programowej, popieranej przez PZPR, wobec wyniszczenia bio-
logicznego – trzeba g∏´bokiego nurtu nadprzyrodzonego, by Naród Êwiadomie
czerpa∏ z KoÊcio∏a moce Bo˝e i umacnia∏ nimi swoje ˝ycie religijne i narodowe”
– pisa∏ prymas w swym dzienniku 3 maja 1966 r.15 Poglàdy kardyna∏a wywo∏y-
wa∏y zrozumia∏à skàdinàd irytacj´ ówczesnej ekipy komunistycznej (a szczegól-
nie dotkni´tego tym W∏adys∏awa Gomu∏ki), która kaza∏a wierzyç Polakom, i˝

12 S. Wyszyƒski, Pro memoria, 28 VII 1952 r., mps, w zbiorach autora.
13 W pierwszym dziesi´cioleciu Polski Ludowej ró˝nego typu sàdy (wojskowe i powszechne) skaza-
∏y na kar´ Êmierci ponad 8 tys. osób, wykonano jà wobec oko∏o 4 tys. osób (Ksi´ga Êwiadectw. Ska-
zani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. ˚aryn, J. ˚urek, Warsza-
wa 2003, s. XXXVIII). 
14 I. Main, Trudne Êwi´towanie. Konflikty wokó∏ obchodów Êwiàt paƒstwowych i koÊcielnych w Lu-
blinie (1944–1989), Warszawa 2004, s. 25.
15 S. Wyszyƒski, Zapiski milenijne, Warszawa 1996, s. 74.
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system realnego socjalizmu stanowi zwieƒczenie „post´powych tradycji” narodu
polskiego i b´dzie trwaç wiecznie. „Jak˝e ograniczony i wyzbyty poczucia paƒ-
stwowego musi byç umys∏ przewodniczàcego Episkopatu Polski – grzmia∏ I sekre-
tarz 17 kwietnia 1966 r. podczas konkurencyjnych obchodów Tysiàclecia Paƒstwa
Polskiego w Poznaniu. – Ten wojujàcy z naszym paƒstwem ludowym nieodpowie-
dzialny pasterz pasterzy, który g∏osi, ˝e nie b´dzie si´ korzy∏ przed polskà racjà
stanu, stawia swoje urojone pretensje do duchowego zwierzchnictwa nad naro-
dem polskim wy˝ej ni˝ niepodleg∏oÊç Polski”16. Prymas zaÊ notowa∏ w swoich za-
piskach nazajutrz po uroczystoÊciach poznaƒskich: „MyÊl´, ˝e odmówienie Papie-
˝owi, kardyna∏om, biskupom i goÊciom zagranicznym prawa wst´pu do Polski na
uroczystoÊci 3 maja [centralne obchody milenijne na Jasnej Górze – J.˚.] jest dzia-
∏aniem na szkod´ polskiej racji stanu w skali mi´dzynarodowej”17.

II. Ju˝ wkrótce to si´ stanie: archiwa koÊcielne zostanà szerzej otwarte dla hi-
storyków, a za ich poÊrednictwem – dla publicystów. Ze szczególnym zaintereso-
waniem czytam kolejne akta znajdujàce si´ w Archiwum Prymasa Polski: proto-
ko∏y Komisji (Rady) G∏ównej Episkopatu Polski. Lektura tego êród∏a nie jest
∏atwa. Warto si´ do tego momentu przygotowaç. W∏adza – KoÊció∏ hierarchicz-
ny – demokratyczna opozycja (opozycja niepodleg∏oÊciowa): ta triada wspó∏˝y∏a
ze sobà praktycznie przez ca∏y okres Polski Ludowej. W pierwszych latach po
wojnie kardyna∏owie August Hlond i Adam Stefan Sapieha, choç emocjonalnie
mogli uto˝samiaç si´ z racjami dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych pozostajàcych
w konspiracji, to jednak w bie˝àcej polityce postawili na jawnà opozycj´ (Polskie
Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy), walczàcà o zachowanie resztek nieza-
le˝noÊci i demokracji. W sposób jednoznaczny – choç z wyjàtkami, o czym
Êwiadczy kazus jezuity o. W∏adys∏awa Gurgacza – biskupi zabraniali kap∏anom
kontynuowania dzia∏alnoÊci podziemnej (jak w przypadku ks. W∏adys∏awa Ma-
tusa, przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego Stronnictwa Narodowego) i wspie-
rali tych, którzy zdecydowali si´ na powrót do pracy duszpasterskiej w parafii
(np. ks. Jana St´pnia18). Starano si´ tak˝e broniç tych, którzy mimo zaprzestania
dzia∏alnoÊci konspiracyjnej zostali aresztowani. Nie zawsze mia∏o to pozytywny
skutek, o czym Êwiadczà losy ks. Rudolfa Marsza∏ka, kapelana Narodowych Si∏
Zbrojnych, skazanego na kar´ Êmierci i straconego.

Z innych powodów kardyna∏owie i biskupi zabronili tak˝e aktywnego udzia-
∏u przedstawicieli duchowieƒstwa w legalnym ˝yciu politycznym. Po raz pierw-
szy zabrali g∏os w tej kwestii przed wyborami styczniowymi 1947 r.: „W sprawie

16 W. Gomu∏ka, Przemówienia. Lipiec 1964 – grudzieƒ 1966, Warszawa 1967, s. 426–427.
17 S. Wyszyƒski, Zapiski milenijne..., s. 63.
18 Ks. St´pieƒ, kap∏an diecezji sandomierskiej, cz∏onek w∏adz konspiracyjnego Zarzàdu G∏ównego
SN, po wojnie za zgodà hierarchii zmieni∏ nazwisko i zosta∏ skierowany w Olsztyƒskie. Nie uchro-
ni∏o go to jednak przed aresztowaniem. Zosta∏ skazany na kar´ Êmierci. Dzi´ki interwencji m.in. pa-
pie˝a Piusa XII, kard. Adama S. Sapiehy i Stanis∏awa Grabskiego kar´ zamieniono na d∏ugoletnie
wi´zienie (AIPN, 00231/184, t. 1, [J. St´pieƒ], Wspomnienia z pracy w Stronnictwie Narodowym,
Wronki, 19 V 1951 r., k. 4 i nast.; por. idem, Droga krzy˝owa w s∏oƒcu, Warszawa 1996). Ks. W∏a-
dys∏aw Matus za zgodà hierarchów zmieni∏ nazwisko i ukrywa∏ si´; mimo podj´tej przez UB w Kra-
kowie akcji poszukiwawczej do 1956 r. nie odkryto jego miejsca zamieszkania. Osiad∏ w jednej z pa-
rafii podwarszawskich. Zmar∏ w wieku 105 lat.
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kandydowania ksi´˝y do Sejmu xx. biskupi uchwalili, by ze wzgl´du na dzisiej-
sze warunki nie udzielaç pozwoleƒ; xx. biskupi zobowiàzali si´ pozwoleƒ na
kandydowanie kap∏anom nie udzielaç. JednoczeÊnie Komisja G∏ówna przypomi-
na uchwa∏´ tej˝e Konferencji Plenarnej [z 8 wrzeÊnia 1946 r. – J.˚.]: Przypo-
mniano, ˝e enuncjacji anga˝ujàcych interes KoÊcio∏a ˝aden biskup nie powinien
czyniç bez porozumienia si´ z Komisjà G∏ównà”19. Podobne s∏owa pad∏y podczas
ostatniego przed wyborami spotkania w Komisji G∏ównej Episkopatu Polski:
„Duchowieƒstwo nie powinno pod ˝adnym pozorem anga˝owaç si´ w akcji wy-
borczej i nie nale˝y obecnie poruszaç z ambon spraw wyborczych; po wyborach
nale˝y w poszczególnych diecezjach zebraç Êcis∏e dane, jak si´ odbywa∏y wybory,
i takowe przes∏aç do sekretarza Episkopatu [bp. Zygmunta Choromaƒskiego
w Warszawie – J.˚.]” – instruowano biskupów 9 stycznia 1947 r.20 Wp∏yw na po-
wy˝sze decyzje, dotyczàce tak jawnego, jak i skrytego wspierania opozycji anty-
komunistycznej, mia∏a z jednej strony pragmatyczna w gruncie rzeczy zasada
o oddaniu cesarzowi co cesarskie, postawa pos∏uszeƒstwa wobec faktów, czyli
– niechcianego, rzecz jasna – porzàdku ja∏taƒskiego, z drugiej strony zaÊ zasada
obrony biologicznej narodu, zdziesiàtkowanego przez okupantów w czasie woj-
ny. JednoczeÊnie zakaz anga˝owania si´ w bie˝àcà polityk´ dotyczy∏ tak˝e tych
kap∏anów, którzy zamierzaliby wspieraç partie tzw. Bloku Stronnictw Demokra-
tycznych. W tym przypadku powodem oporu biskupów by∏a ch´ç niemieszania
autorytetu KoÊcio∏a w machinacje przedwyborcze. 

Powy˝sze zasady towarzyszy∏y kolejnym prymasom Polski, a˝ do lat stanu wo-
jennego w∏àcznie, z tà ró˝nicà, ˝e po likwidacji legalnej opozycji w 1947 r. wszel-
kà dzia∏alnoÊç politycznà kap∏anów postrzegano negatywnie, z racji brudu, który
musia∏ – zdaniem hierarchów – w warunkach totalitarnego paƒstwa jej towarzy-
szyç. W dokumentach koÊcielnych biskupi wielokrotnie pi´tnowali dzia∏alnoÊç
ksi´˝y patriotów, a w latach szeÊçdziesiàtych tzw. ksi´˝y pozytywnych ze Zrzesze-
nia Katolików „Caritas”. Tak˝e wciàganie przedstawicieli duchowieƒstwa przez
Êwieckich w obr´b bie˝àcej polityki, zarówno prokomunistycznej, jak i antysys-
temowej, by∏o przez hierarchów kontestowane. Dlatego – jak sàdz´ – prymas
Stefan Wyszyƒski oraz jego nast´pca konsekwentnie krytykowali duchownych,
którzy znaleêli si´ pod wp∏ywami zarówno Êrodowisk koncesjonowanych (od
Stowarzyszenia PAX po Ko∏o Poselskie Znak), jak i demokratycznej opozycji
(krytykà obj´to nawet o. Ludwika WiÊniewskiego czy ks. Jerzego Popie∏uszk´)21. 

W stanie wojennym i w ostatnich latach komunizmu KoÊció∏ hierarchiczny po-
nownie stara∏ si´ wype∏niaç luk´ powsta∏à po delegalizacji NSZZ „SolidarnoÊç”,
wracajàc niejako do roli jedynego reprezentanta interesów narodu. Kap∏ani,

19 APP, Protokó∏ Komisji G∏ównej Episkopatu Polski, 6 XII 1946 r., k. 2.
20 Ibidem, Protokó∏ Komisji G∏ównej Episkopatu Polski, 9 I 1947 r., k. 2.
21 O o. Ludwiku WiÊniewskim zob. APP, Protokó∏ Rady G∏ównej Episkopatu Polski, 26 II 1980 r.,
za∏àcznik: list bp. Lecha Kaczmarka do Rady G∏ównej Episkopatu Polski, 28 I 1980 r. Por. J. ˚a-
ryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 385 i nast. W rozmowie ze mnà o. WiÊniewski zaprzecza∏, ja-
koby odczuwa∏ krytyk´ ordynariuszy diecezji, w których prowadzi∏ duszpasterstwa akademickie
(Rozmowa z o. Ludwikiem WiÊniewskim, wrzesieƒ 2004 r.). To on mia∏ racj´. O ksi´dzu Jerzym Po-
pie∏uszce, jego pos∏udze i m´czeƒskiej Êmierci z ks. infu∏atem Zdzis∏awem Królem, ks. pra∏atem Ja-
nem Sikorskim i Januszem Kotaƒskim rozmawiajà Barbara Polak i Jan M. Ruman, „Biuletyn Insty-
tutu Pami´ci Narodowej” 2004, nr 20, s. 9 i nast. 
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którzy podj´li samodzielne dzia∏ania oceniane przez w∏adz´ jako polityczne, byli
rzecz jasna chronieni przez biskupów, ale jednoczeÊnie nara˝ali si´ na represje.
Stàd – wed∏ug mnie – prymas Józef Glemp podjà∏ krytyk´ dzia∏alnoÊci ks. Jerze-
go Popie∏uszki, o czym kap∏an pisa∏ w swoim dzienniku. Znamienne stajà si´ s∏o-
wa kardyna∏a skierowane do pozosta∏ych cz∏onków Rady G∏ównej Episkopatu
Polski na jej pierwszym po pogrzebie ks. Popie∏uszki posiedzeniu: „ZnaleêliÊmy
si´ w trudnej sytuacji po pogrzebie. Wielu ludzi chcia∏oby go wynieÊç na o∏tarze,
˝àdajà od Episkopatu, aby si´ wypowiedzia∏ o jego heroicznej postawie kap∏aƒ-
skiej. Co mo˝na o nim powiedzieç: by∏ gorliwym, odwa˝nym, ale nierozwa˝nym.
Zwiàza∏ si´ z politycznym ruchem »SolidarnoÊci«. Mia∏ wielu zwolenników – ko-
chali go. Dlatego nie chcia∏ wyjechaç na studia. Nie chcia∏em naciskaç, ˝eby nie
wyglàda∏o to na rodzaj banicji. Prosi∏em, ˝eby ograniczy∏ si´ do swej pracy jako
rezydenta przy koÊciele Êw. Stanis∏awa, by nie udziela∏ wywiadów, nie jeêdzi∏ po
kraju – nie pos∏ucha∏...”22

W nast´pnych – po stalinowskim – dziesi´cioleciach hierarchowie starali si´
braç pod swojà duchowà opiek´ pokolenie ˝o∏nierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” czy Narodowych Si∏ Zbrojnych, a tak˝e najstarsze
– ostatnich ˝yjàcych twórców II Rzeczypospolitej. Ta wi´ê z pokoleniami ˝yjàcy-
mi w epoce przedwojennej by∏a podtrzymywana szczególnie przez Polskie Misje
Katolickie oraz kolejnych delegatów prymasa Polski do spraw duszpasterstwa
emigracyjnego. W kraju zaÊ, w sposób szczególny i symboliczny zarazem, pod-
trzymywaniu tej wi´zi s∏u˝y∏y organizowane z udzia∏em prymasa pielgrzymki na
Jasnà Gór´ weteranów drugiej wojny Êwiatowej, ˝o∏nierzy 2. Korpusu gen. W∏a-
dys∏awa Andersa, genera∏ów II RP itd. W latach siedemdziesiàtych hierarchowie
wyra˝ali coraz powszechniej zgod´ na fundowanie w koÊcio∏ach katedralnych ta-
blic upami´tniajàcych znamienite osoby (Józefa Pi∏sudskiego, Romana Dmow-
skiego) i wydarzenia (np. tablica ku czci Obroƒców Lwowa w 1918 r., której od-
s∏oni´cie w katedrze warszawskiej planowano w listopadzie 1975 r.23). ObecnoÊç
pomijanych milczeniem wàtków historycznych w Êwiàtyni mia∏a uczyç, a jedno-
czeÊnie stanowiç alternatyw´ dla edukacji szkolnej. KoÊció∏ traktowany by∏
– i sam si´ tak traktowa∏ – jako depozytariusz wartoÊci podeptanych przez ko-
munistów z przyzwoleniem mocarstw, jako ostoja polskoÊci i – w pewnym sen-
sie – monopolista „polityki polskiej”. Prymas Wyszyƒski ˝y∏ mickiewiczowskim
zawo∏aniem: „Tylko pod krzy˝em, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polskà,
a Polak Polakiem”. 

Rzecz si´ skomplikowa∏a, gdy na horyzoncie pojawi∏a si´ opozycja demokra-
tyczna, wieloÊwiatopoglàdowa (od Êrodowiska „Spotkaƒ” i Ruchu M∏odej Pol-
ski, przez Konfederacj´ Polski Niepodleg∏ej, po redakcj´ „G∏osu” i lewic´ Komi-
tetu Obrony Robotników o proweniencji komunistycznej) i zorganizowana.
Wydaje mi si´, ˝e w KoÊciele dominowa∏ poglàd o s∏aboÊci opozycji, istnia∏y wàt-
pliwoÊci co do rzeczywistych motywów jej dzia∏ania (z dra˝liwym pytaniem
o powody, dla których SB toleruje jednych, a zamyka do wi´zieƒ innych),

22 APP, Protokó∏ Rady G∏ównej Episkopatu Polski, 21 XI 1984 r., k. 6.
23 Fakt ten szczególnie zainteresowa∏ ówczesne MSW (W. Chrzanowski, Pó∏ wieku polityki czyli
rzecz o obronie czynnej. Z Wies∏awem Chrzanowskim rozmawiali Piotr Mierecki i Bogus∏aw Kiernic-
ki, Warszawa 1997, s. 322–323).
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a w koƒcu podejrzenia o koniunkturalne traktowanie przez nià struktur KoÊcio-
∏a i wiernych, pozostajàcych pod jego opiekà. Przypomn´ charakterystyczne zda-
nie abp. Jerzego Stroby wypowiedziane podczas posiedzenia Rady G∏ównej Epi-
skopatu Polski 26 lutego 1980 r.: „oni [tzn. opozycja demokratyczna – J.˚.] chcà
wykorzystaç formy organizacyjne nasze dla swoich celów. I to jest nie do przyj´-
cia. Wchodzàc w nasze formy, równoczeÊnie nam zagra˝ajà i mogà doprowadziç
do likwidacji duszpasterstwa akademickiego”24. Ta ostatnia uwaga dotyczy∏a
dzia∏aƒ represyjnych SB, ale tak˝e groêby zmiany charakteru spotkaƒ duszpaster-
stwa akademickiego – z formacyjnych na par exellence polityczne.

III. Gdzie zatem przebiega∏a granica mi´dzy sacrum a profanum, której Ko-
Êció∏ hierarchiczny nie zamierza∏ przekraczaç, by nie daç prawa do „rewizyty” na
stron´ „boskà”? Szersze pytanie zaÊ brzmi, czy zawsze interesy KoÊcio∏a katolic-
kiego i opozycyjnych wobec w∏adz przedstawicieli narodu sz∏y ze sobà w parze?
Ojciec Ludwik WiÊniewski opowiada∏ mi o spotkaniach duszpasterzy z ca∏ej Pol-
ski z krajowym opiekunem duszpasterstwa akademickiego – wówczas biskupem
pomocniczym bia∏ostockim, dziÊ kardyna∏em Henrykiem Gulbinowiczem. Jest
po∏owa lat siedemdziesiàtych; „nowomowa” wdziera si´ do umys∏ów, szko∏a
propaguje oficjalnie wy˝szoÊç socjalizmu nad kapitalizmem, a marksizm – na lek-
cjach propedeutyki nauki o spo∏eczeƒstwie – znów urasta do rangi nowej wiary.
Jeden z ksi´˝y mówi: „podczas spotkania modlitewnego D[uszpasterstwa] A[ka-
demickiego] wstaje m∏ody cz∏owiek i pyta, czy on mo˝e wstàpiç do PZPR, a ja
mu t∏umacz´, ˝e takimi zagadnieniami nie b´dziemy si´ zajmowaç podczas na-
szych spotkaƒ”. Na to zrywa si´ o. Ludwik i dziesiàtki nast´pnych kap∏anów,
krzyczàc na nieboraka, by ˝y∏ w prawdzie, by nie traktowa∏ m∏odzie˝y jako pro-
wokatorów SB. OczywiÊcie wed∏ug o. Ludwika ksiàdz ów powinien odpowie-
dzieç m∏odemu cz∏owiekowi, ˝e jeÊli traktuje powa˝nie swoje chrzeÊcijaƒstwo,
albo równie powa˝nie swoje przywiàzanie do ideologii Marksa, to nie mo˝e byç
i tu, i tam – „s∏u˝yç dwóm panom”25. 

Ten problem z innej nieco strony ujà∏ precyzyjnie bp Ignacy Tokarczuk w od-
niesieniu do ró˝nych koncesji, których ekipa Edwarda Gierka nie szcz´dzi∏a
przez krótki okres kolejnej – pozornej – normalizacji po Grudniu ’70. Mówi∏
w lutym 1972 r. podczas posiedzenia Rady G∏ównej Episkopatu Polski: „Musi-
my bardzo uwa˝aç, by nie pójÊç na konformizm. Kompromis musi byç (do ut
des), ale nie dalej”26. Ta delikatna ró˝nica mi´dzy kompromisem a konformi-
zmem w relacjach z przedstawicielami w∏adzy stanowi∏a codzienny problem
– przede wszystkim dla kap∏anów diecezjalnych, w mniejszym byç mo˝e stopniu
dla zakonników27. Postawy konformistyczne by∏y powszechne szczególnie w pierw-
szych latach dekady Gierka; Êwiadczy o tym choçby lektura ksià˝ki Andrzeja

24 Cyt. za: J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 395.
25 Rozmowa z o. Ludwikiem WiÊniewskim, wrzesieƒ 2004 r. 
26 APP, Protokó∏ Rady G∏ównej Episkopatu Polski, 8 II 1972 r.
27 Sàdzàc po postawie o. Konrada Hejmy, tak˝e zakonnicy byli poddawani próbie odpornoÊci na
propagand´ i praktyk´ paƒstwa realnego socjalizmu oraz jego przedstawicieli, w tym przypadku
funkcjonariusza SB (zob. raport Sprawa ojca Konrada Hejmo. Dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
przeciwko KoÊcio∏owi katolickiemu w latach 1975–1988, www.ipn.gov.pl).
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Krajewskiego o intelektualistach, w tym o literatach i filmowcach28. Czy opisy-
wana wy˝ej postawa kap∏ana z duszpasterstwa akademickiego mieÊci si´ w poj´-
ciu „kompromis” z rzeczywistoÊcià, czy by∏ to ju˝ przejaw konformizmu? W ja-
kiej mierze Êwiat pozakoÊcielny (w tym edukacja, klimat stworzony przez
inteligencj´ twórczà, propaganda) os∏abia∏ refleksj´ nad poj´ciem wolnoÊci i su-
werennoÊci narodowej? Jednym z drogowskazów, wspomagajàcych biskupów
w momencie trudnego wyboru, stawa∏y si´ wa˝ne kategorie: dobro narodu i do-
bro spo∏eczne. Przyk∏adowo, Episkopat Polski zdecydowa∏, ˝e wesprze finanso-
wo odbudow´ Zamku Królewskiego w Warszawie (przede wszystkim chciano
wy∏o˝yç pieniàdze na odtworzenie kaplicy królewskiej), czemu jednak mia∏a to-
warzyszyç jasna enuncjacja, ˝e nie legitymizuje w ten sposób ca∏ej polityki wy-
znaniowej paƒstwa. „JesteÊmy w szponach partnera, który oszukuje” – przestrze-
ga∏ czujny ca∏y czas bp Tokarczuk swoich wspó∏braci w biskupstwie, cz∏onków
Rady G∏ównej Episkopatu29.

IV. Do stosunków mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em w opracowaniach histo-
rycznych zaliczany jest tak˝e temat katolików Êwieckich. Jest on do dziÊ ujmowa-
ny w kategoriach narzuconych przez w∏adców komunistycznej Polski. Stosunek
biskupów polskich do legalnych Êrodowisk katolickich jest przedmiotem wielu
badaƒ historycznych. W wi´kszoÊci powielajà one jednak pewne mity, stworzo-
ne przez samych zainteresowanych. Dotyczy to przede wszystkim Êrodowiska
Znak, w tym „Tygodnika Powszechnego” i „Wi´zi”, które majà tendencje do po-
mniejszania znaczenia i genezy sporów w latach 1957–1980 na tle stosunków
paƒstwo – KoÊció∏ mi´dzy ich grupà a niektórymi hierarchami. Zmitologizowa-
no relacje kard. Karola Wojty∏y ze Êrodowiskiem krakowskim, które mia∏y byç
wzorowe – w odró˝nieniu od stosunków z prymasem, co w konsekwencji mia-
∏oby sugerowaç istnienie na tym tle napi´ç mi´dzy obydwoma hierarchami. Wy-
pada si´ zgodziç z podstawowà tezà, wysuwanà choçby w pracach Andrzeja
Friszke30, ˝e Ko∏o Poselskie Znak w momencie swego powstawania cieszy∏o si´
wzgl´dnym zaufaniem Episkopatu Polski, prymas Wyszyƒski osobiÊcie ceni∏ Je-
rzego Zawieyskiego. „Dla Episkopatu nie jest rzeczà oboj´tnà, kto do tego ze-
spo∏u [ko∏a Znak] wejdzie – pisa∏ w przeddzieƒ wyborów do Sejmu PRL,
w kwietniu 1969 r., ks. Alojzy Orszulik w specjalnej notatce skierowanej do
Rady G∏ównej Episkopatu Polski – poniewa˝ zespó∏ ten dotàd legitymuje si´ ja-

28 Autor pisa∏ w podsumowaniu lat 1971–1975: „po roku 1971 przyt∏aczajàca wi´kszoÊç twórców
popar∏a rzàdzàcy re˝im. Przy czym zwykle znajdowa∏o to wyraz w s∏ownych i pisemnych deklara-
cjach, a nie sz∏a za tym przemiana w treÊci samych dzie∏, które mimo oczekiwaƒ w∏adz w najmniej-
szym stopniu nie nawiàzywa∏y do socrealistycznej konwencji. Rzàdzàcy ubolewali nad tym, ale nie
zamierzali si∏à uzyskaç po˝àdanych zmian. Zamiast tego starano si´ osiàgnàç oczekiwany efekt za-
ch´tami, nagrodami, propagandowà indoktrynacjà. W tym okresie brak swobód obywatelskich oraz
mo˝liwoÊci wp∏ywania na polityk´ w∏adz raczej nie przeszkadza∏y wi´kszoÊci osób ze Êwiata kultu-
ry, a otaczajàca ich rzeczywistoÊç wydawa∏a si´ ca∏kiem mo˝liwa do przyj´cia” (A. Krajewski, Mi´-
dzy wspó∏pracà a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975–1980), Warsza-
wa 2004, s. 492).
29 APP, Protokó∏ Rady G∏ównej Episkopatu Polski, 8 II 1972 r.
30 Zob. przede wszystkim A. Friszke, Ko∏o pos∏ów „Znak” w Sejmie PRL 1957–1976, Warszawa
2002.
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kàÊ aprobatà Episkopatu”31. To ró˝ni∏o Êrodowisko Znak od PAX-u czy te˝ – od
1957 r. – od ChrzeÊcijaƒskiego Stowarzyszenia Spo∏ecznego. Te ró˝nice nie ozna-
cza∏y jednak, by w perspektywie biskupów Êrodowisko Znak nie zbli˝a∏o si´
w pewnych sytuacjach do wymienionych wy˝ej formacji. Przede wszystkim po-
wstawanie Znaku w okresie Paêdziernika ’56 przedstawia si´ jako samodzielnà
akcj´ grupy katolickiej, która nie splami∏a si´ w latach stalinowskich wspó∏pracà
z re˝imem. By∏a zatem czysta, niepodlegajàca szanta˝om czy manipulacji. Otó˝
trzeba sobie powiedzieç, ˝e liczàce si´ osoby z tego Êrodowiska (poza Jerzym Za-
wieyskim) w ró˝nych okresach pierwszej dekady Polski Ludowej zdà˝y∏y si´ za-
pisaç w pami´ci hierarchów KoÊcio∏a katolickiego jako politycy lub publicyÊci
wspó∏pracujàcy z w∏adzà. Kazus Tadeusza Mazowieckiego jako redaktora
„WTK” nie jest tu wyjàtkiem, mo˝na wspomnieç tak˝e o Andrzeju Micewskim,
który w styczniu 1950 r. znalaz∏ si´ wÊród przejmujàcych koÊcielnà organizacj´
Caritas, a trzy i pó∏ roku póêniej – „Tygodnik Powszechny”; z kolei redakto-
rzy „Tygodnika Powszechnego” przed 1953 r. podpisywali si´ pod niektórymi re-
zolucjami podsuwanymi im przez w∏adze, np. za poÊrednictwem ludzi Boles∏awa
Piaseckiego; podobnie rzecz si´ mia∏a z osobami tworzàcymi ChrzeÊcijaƒskie
Stowarzyszenie Spo∏eczne, takim jak Jan Frankowski czy Wojciech K´trzyƒski,
nie mówiàc ju˝ o PAX-ie. 

Wydaje si´, ˝e zgoda wyra˝ona przez w∏adze na stworzenie Êrodowiska Znak,
w tym na funkcjonowanie pi´ciu klubów inteligencji katolickiej, by∏a wynikiem
nie tylko czasowej s∏aboÊci ekipy Gomu∏ki, ale tak˝e jego przeÊwiadczenia, i˝ do-
minujàca cz´Êç tego Êrodowiska nie zamierza (z ró˝nych powodów) naruszyç wa-
runków koncesji. Odrzucono natomiast tych ch´tnych do wznowienia dzia∏alno-
Êci publicznej, których podejrzewano o niesterowalnoÊç. Mam na myÊli przede
wszystkim dawnych chadeków ze Stronnictwa Pracy (zró˝nicowana wewn´trznie
grupa z Kazimierzem Studentowiczem na czele, bliskim poglàdom socjalistycz-
nym, i Jerzym Braunem, ponadto adwokat Wac∏aw Bittner i inni), a tak˝e wszyst-
kie Êrodowiska narodowców, zarówno z pokolenia W∏adys∏awa Jaworskiego,
Leona Mireckiego czy Franciszka Szwajdlera, jak i m∏odszego – Wies∏awa Chrza-
nowskiego, oraz najm∏odszego – Przemys∏awa Górnego i Józefa Kosseckiego.
Inna sprawa, ˝e niektórzy z nich, np. Kossecki, znajdà wkrótce wspólny j´zyk
z wybranymi frakcjami partyjnymi. Otó˝ ten mit za∏o˝ycielski grupy Znak rodzi
w ÊwiadomoÊci powszechnej powa˝ne konsekwencje oddalajàce nas od rzeczy-
wistoÊci historycznej. Piszàc o Êrodowiskach katolików Êwieckich, badacze kon-
centrujà si´ g∏ównie na „wygranych”, tzn. tych, którzy po kolejnych kryzysach
systemu otrzymywali pod pewnymi warunkami koncesje na istnienie. W 1945 r.
by∏o to Êrodowisko „DziÊ i jutro”, redakcje „Tygodnika Powszechnego” i „Tygo-
dnika Warszawskiego” oraz (do 1946 r.) grupa Kazimierza Popiela w SP. Po
1956 r. do katolików Êwieckich zalicza si´ – obok ju˝ istniejàcego Stowarzysze-
nia PAX – Êrodowisko Znak (od 1976 r. ograniczone do reprezentacji cz´Êci gru-
py skupionej w niektórych klubach inteligencji katolickiej, w OÊrodku Doku-
mentacji i Studiów Spo∏ecznych oraz Libelli; po 1980 r. jest to Polski Zwiàzek
Katolicko-Spo∏eczny), osobno KIK-i (z racji swojej apolitycznej w za∏o˝eniu dzia-

31 APP, Pro memoria ks. Alojzego Orszulika w sprawie Ko∏a Poselskiego Znak, 15 IV 1969 r., s. 2.
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∏alnoÊci) i ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Spo∏eczne. Wszystkie te grupy i Êrodo-
wiska ∏àczy jedna cecha, przy wielu odr´bnoÊciach: ich istnienie zosta∏o zaakcep-
towane przez totalitarnà w∏adz´32. Jednak z perspektywy hierarchów KoÊcio∏a
katolickiego wymieniona tu lista nie zamyka kr´gu Êrodowisk katolickich. Gene-
ralnie nale˝a∏oby do nich zaliczyç kolejnych „przegranych”, którzy nie zmieÊcili
si´ w narzuconym przez komunistów kostiumie „polityka katolickiego”. Oto
krótka i si∏à rzeczy fragmentaryczna charakterystyka „odrzuconych”.

Od czasów II RP wÊród biskupów istnia∏a silna sympatia do obozu narodo-
wego, szczególnie do Stronnictwa Narodowego, i jego programu ideowego. Losy
przedstawicieli tego obozu po 1944 r. i próby reaktywowania SN nie by∏y hie-
rarchom obce. Inicjatywa legalizacji tego stronnictwa podj´ta przez m.in. Stani-
s∏awa Rymara w sierpniu 1945 r. spotka∏a si´ z ˝yczliwoÊcià kardyna∏a (od stycz-
nia 1946 r.) Adama S. Sapiehy, a podziemie SN skutecznie próbowa∏o dotrzeç do
wybranych hierarchów (znana jest wizyta ukrywajàcego si´ W∏odzimierza Mar-
szewskiego u prymasa Augusta Hlonda). Redakcja „Tygodnika Warszawskiego”
za poÊrednictwem ks. Edwarda Grzechnika i Leona Dziubeckiego z podziemne-
go Zarzàdu G∏ównego SN by∏a finansowana po cz´Êci przez emigracyjne w∏adze
tego stronnictwa w formie udzia∏ów w spó∏ce wydajàcej tygodnik (Rodzina Pol-
ska). To m.in. t∏umaczy obecnoÊç na ∏amach tygodnika artyku∏ów Rymara, Sta-
nis∏awa Kozickiego czy te˝ (pod pseudonimem, jak ustali∏ Miros∏aw Bie∏aszko)
samego Marszewskiego, a tak˝e m∏odych narodowców z Wies∏awem Chrzanow-
skim i Andrzejem Kozaneckim na czele (dodatek: „Kolumna M∏odych”). Pewne
Êrodowiska narodowe, zwiàzane z wielkopolskà „Ojczyznà”, znalaz∏y si´ w po-
znaƒskim Instytucie Zachodnim kierowanym do 1955 r. przez prof. Zygmunta
Wojciechowskiego. Grupa ta, z Jackiem Nikischem, Edwardem Serwaƒskim,
Kiry∏em Sosnowskim (wi´êniowie stalinowscy) i innymi, by∏a permanentnie roz-
pracowywana przez UB i SB (m.in. obj´ta sprawà o kryptonimie „Alfa”), pozo-
stawa∏a tak˝e w Êcis∏ych stosunkach z hierarchià koÊcielnà33. W wyniku podob-
nych losów powojennych, ale tak˝e z racji doÊwiadczeƒ z lat drugiej wojny
Êwiatowej, mi´dzy chadecjà a narodowcami dosz∏o – po raz pierwszy w historii
– do zbli˝enia ideowego34. Przemilczanie powojennej historii wymienionych
przeze mnie – a ich paleta jest szersza35 – Êrodowisk chadecko-narodowych jest
konsekwencjà przyjmowania wyk∏adni poj´cia „dzia∏acz katolicki” dokonanej
przez dawc´ koncesji – w∏adz´ komunistycznà. 

Po 1956 r. ponownie do g∏osu publicznego zapisali si´ „maksymaliÊci” z SN,
byli wi´êniowie stalinowscy. Tak Chrzanowski (na skutek dzia∏aƒ SB dwukrotnie
w 1960 r., a nast´pnie w 1966 r. nie otrzyma∏ uprawnieƒ adwokackich, o które

32 Problem ten omawia m.in. A. Friszke, Strategie przystosowania oÊrodków katolików Êwieckich
w pierwszych latach powojennych [w:] Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Mier-
nik, Kielce 2003, s. 7–35. 
33 Zob. H. Sosnowska, GoÊciƒce i rozstajne drogi. OpowieÊç rodzinna, Poznaƒ 2002.
34 Zob. ciekawe rozwa˝ania na ten temat: W. Chrzanowski, Pó∏ wieku polityki...
35 Niewàtpliwie grupà nie tylko formacyjnà by∏o Êrodowisko przedwojennego Stowarzyszenia Ka-
tolickiej M∏odzie˝y Akademickiej „Odrodzenie”, które przez ca∏y okres PRL w sposób nieformalny
spotyka∏o si´ ze swym ojcem duchowym, prymasem Stefanem Wyszyƒskim. Niektórzy cz∏onkowie
„Odrodzenia” – Romuald Kuko∏owicz czy Stefan Âwie˝awski – nale˝eli w ró˝nych okresach do naj-
bli˝szych wspó∏pracowników prymasa.
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si´ stara∏ w sto∏ecznej Radzie Adwokackiej36), jak i powracajàcy z emigracji Fran-
ciszek Szwajdler zostali szybko skarceni za próby utworzenia platformy myÊli na-
rodowej, opartej na kr´gu towarzyskim. Jedynie Jerzy Zdziechowski po powro-
cie do Polski – niekojarzony przez s∏u˝by specjalne z SN – otrzyma∏ pod koniec
lat pi´çdziesiàtych koncesj´ na wydawanie obcoj´zycznego pisma o stosunkach
polsko-niemieckich, w którym swe artyku∏y umieszczali niektórzy dawni dzia∏a-
cze „Ojczyzny”. Ârodowisko narodowców zosta∏o dostrze˝one dopiero w latach
siedemdziesiàtych przez ODiSS, który powoli otwiera∏ swe struktury i ∏amy pism
dla wybranych cz∏onków dawnego obozu narodowego. Gdy w 1980 r. powsta∏
Polski Zwiàzek Katolicko-Spo∏eczny, znaleêli si´ w nim m.in. Witold Olszewski,
dawniej wydawca i redaktor emigracyjnych „Horyzontów”, z czasem redaktor
naczelny „¸adu”, oraz Szymon Poradowski z Wroc∏awia, cz∏onek konspiracyjne-
go SN „Kwadrat” i dwukrotny wi´zieƒ polityczny czasów stalinowskich37. W tym
samym czasie inni narodowcy znaleêli si´ w orbicie wp∏ywów grupy postmocza-
rowskiej w PZPR, z której powsta∏o Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”.
Cz´Êç – na szcz´Êcie tylko nieliczna – z wymienionych i niewymienionych osób
(m.in. Witold Olszewski) w latach stanu wojennego da∏a si´ wykorzystaç przez SB
do rozbicia PZKS (sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimach „Mrowi-
sko” i „Elita”), a w efekcie do czasowego wyeliminowania grupy Zab∏ockiego
dà˝àcej do przekszta∏cenia PZKS w parti´ chadeckà38. 

JednoczeÊnie w ciàgu dziesi´cioleci Polski Ludowej w sposób mniej lub bar-
dziej formalny niektórzy dzia∏acze SN w kraju kontaktowali si´ z w∏adzami emi-
gracyjnego Stronnictwa, m.in. w 1979 r. z inicjatywy Leona Mireckiego i emisa-
riusza SN Albina Tybulewicza dosz∏o do wymiany korespondencji i spotkaƒ
z prymasem Wyszyƒskim na temat ufundowania w katedrze warszawskiej tabli-
cy ku czci Romana Dmowskiego39. Wies∏aw Chrzanowski od lat siedemdziesià-
tych publikowa∏ w emigracyjnej „MyÊli Polskiej” (pod pseudonimem)40. Przypo-
minam o tych faktach, by przestrzec przed uporczywym trzymaniem si´ ram

36 Rada Adwokacka wpisa∏a Chrzanowskiego na list´ adwokatów Izby Warszawskiej w czerwcu
1972 r. wbrew stanowisku Ministerstwa SprawiedliwoÊci. MSW do koƒca lipca 1972 r., mimo kon-
testowania tego faktu, nie wystosowa∏o pisma blokujàcego nominacj´ (AIPN, 0236/447, t. 8,
k. 5 i nast.).
37 J. ˚aryn, Szymon Poradowski [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik
biograficzny, t. 2, Kraków – Warszawa – Wroc∏aw 2004, s. 411–414. Witold Olszewski, o czym nie
wiedzia∏ Janusz Zab∏ocki i jego koledzy, co najmniej od 1957 r. wspó∏pracowa∏ z SB, najpierw na
emigracji – pod pseudonimem „Wysoki”, nast´pnie jako redaktor naczelny „¸adu” – jako „Mak-
sym” (informacja od S∏awomira Cenckiewicza; Rozmowa z Januszem Zab∏ockim, 2004 r.; AIPN,
0222/417, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Mrowisko”, t. 1–2). 
38 Z akt sprawy operacyjnego rozpracowania „Mrowisko” wynika, ˝e SB wykorzysta∏a w sumie
pi´tnastu tajnych wspó∏pracowników, m.in. ze Êrodowiska Zjednoczenia Patriotycznego „Grun-
wald” oraz z Polskiego Zwiàzku Katolicko-Spo∏ecznego i NSZZ „SolidarnoÊç”. Byli to: „Regulski”,
„Maksym”, „Karol”, „Janusz”, „Kret”, „Edward”, „7”, „1946”, „Roman”, „Marysia”, „Puçka”,
„Król”, „Stefan”, „Rybak”, „Drozd” (AIPN, 0222/417, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt.
„Mrowisko”, t. 1, k. 6).
39 Rozmowa z Albinem Tybulewiczem, 2004 r. Wi´cej o tej postaci zob. J. Soko∏owska, Emigracja
na rzecz Polski. Rozmowa z Albinem Tybulewiczem, dzia∏aczem emigracyjnym, w latach 80. organi-
zatorem pomocy charytatywnej dla Polski [w:] KoÊció∏ w godzinie próby 1945–1989. Nieznane do-
kumenty i Êwiadectwa, Kraków 2004, s. 95–112.
40 Rozmowa z Wies∏awem Chrzanowskim, 2004 r.

KoÊció∏ katolicki w PRL – wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje

23



poj´ciowych narzuconych przez w∏adze Polski Ludowej. Postawy polityczne ka-
tolików i stopieƒ ich samoorganizacji w warunkach totalitarnego paƒstwa to te-
mat do dalszych rozwa˝aƒ, wzbogacajàcy – jak sàdz´ – trwajàcà ca∏y czas dysku-
sj´ wokó∏ zakresu poj´cia „opozycja polityczna” w PRL.

V. Jednym z wa˝nych tematów badawczych wymagajàcych gruntownej rewi-
zji jest stosunek hierarchów KoÊcio∏a katolickiego do politycznego Êrodowiska
Znak (osobnà kwestià jest dzia∏alnoÊç spo∏eczno-formacyjna cz∏onków KIK-ów),
w tym do redakcji dwóch najwa˝niejszych pism – warszawskiej „Wi´zi” i krakow-
skiego „Tygodnika Powszechnego”. OczywiÊcie, poglàdy poszczególnych bisku-
pów w tej materii nie musia∏y byç i nie by∏y do koƒca to˝same. Posiedzenia Ra-
dy G∏ównej Episkopatu Polski wskazujà jednak na daleko idàcà zbie˝noÊç ocen
mi´dzy prymasem Wyszyƒskim i kardyna∏em (od 1967 r.) Karolem Wojty∏à.
Prawo do reprezentowania wiernych przys∏ugiwa∏o, zdaniem hierarchów, jedy-
nie Episkopatowi Polski. Ko∏o Poselskie Znak by∏o bowiem bytem zale˝nym
g∏ównie od gry politycznej prowadzonej przez kolejne ekipy partyjne. Zale˝-
noÊç ta obejmowa∏a zarówno ca∏e ko∏o, jak i jego poszczególnych cz∏onków.
Dobrà ilustracjà dla tej tezy sà wydarzenia z 1969 r., kiedy to w∏adze arbitral-
nie skreÊli∏y z listy kandydatów na pos∏ów Zawieyskiego, wpisujàc Tadeusza
MyÊlika z „Tygodnika Powszechnego”41: „P. Kliszko wezwa∏ pos∏a Stomm´ i po-
dyktowa∏ mu, kto mo˝e z ramienia Znaku kandydowaç do Sejmu. Stomma dyk-
tat musia∏ przyjàç” – relacjonowa∏ prymas swà rozmow´ z pos∏em katolickim
PRL42. Opinia prymasa by∏a podobna do tego, co zanotowa∏ Zawieyski w swym
dzienniku: „ca∏a ta grupa beze mnie traci sens”43. Nieco wczeÊniej Tadeusz Ma-
zowiecki – wed∏ug s∏ów ks. Alojzego Orszulika – wysuwa∏ „oskar˝enia, ˝e Epi-
skopat próbuje si´ mieszaç do ich wewn´trznych spraw, ˝e to ks. Orszulik robi
jakieÊ intrygi”. Inaczej mówiàc, cz´Êç tego Êrodowiska (grupa „Wi´zi” bez Janu-
sza Zab∏ockiego oraz Stanis∏aw Stomma, którego wspiera∏a krakowska grupa
Znaku) nie chcia∏a „dyktatu” Episkopatu za cen´ dalszego poparcia ze strony
hierarchów; w konsekwencji musia∏a si´ zadowoliç dyktatem partii. Od tej pory
jedynie Janusz Zab∏ocki cieszy∏ si´ (inna rzecz – czy s∏usznie) wzgl´dnym zaufa-
niem prymasa Polski. 

Nie nale˝y jednak wyciàgaç zbyt pochopnych wniosków. Wydaje mi si´, ˝e
w 1957 r. ko∏o Znak mia∏o stanowiç w planach komunistów rzeczywistà repre-
zentacj´ katolickà. Taka te˝ opinia przewa˝a∏a wÊród hierarchów: „JeÊli partii za-
le˝y na tym, by Ko∏o utrzymywa∏o kontakt z Episkopatem, to nie powinna wpro-
wadzaç swoich ludzi do tego zespo∏u, natomiast powinna zostawiç swobod´

41 Powodem wyeliminowania przez komunistów Jerzego Zawieyskiego z listy kandydatów do Sej-
mu by∏o jego przemówienie sejmowe z kwietnia 1968 r., w którym w imieniu pos∏ów Znaku pod-
jà∏ si´ obrony m∏odzie˝y studenckiej i skrytykowa∏ brutalne dzia∏ania milicji. „Przyj´cie [przez po-
zosta∏ych kandydatów na pos∏ów Znak – J.˚.] decyzji o wyeliminowaniu Zawieyskiego bez próby
stawienia stanowczego oporu, podj´cia jakichÊ dodatkowych interwencji, mo˝e si´ wydawaç zadzi-
wiajàce” – pisa∏ Andrzej Friszke (idem, Ko∏o pos∏ów „Znak”..., s. 104). Autor podkreÊla inny aspekt
sprawy – twierdzi, ˝e jednym z powodów tej uleg∏oÊci by∏a pasywna postawa Episkopatu Polski:
„polityka umiaru i ∏agodzenia konfliktu” (ibidem, s. 105). 
42 APP, Protokó∏ Komisji G∏ównej Episkopatu Polski, 16 IV 1969 r., k. 3.
43 A. Friszke, Ko∏o pos∏ów „Znak”..., s. 103.
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Êrodowiskom” – konstatowa∏ ks. Orszulik we wspomnianym liÊcie z kwietnia
1969 r.44 A zatem komuniÊci nie byli do koƒca zainteresowani podtrzymywa-
niem wizerunku ko∏a Znak jako samodzielnego i wolnego od nacisków w∏adz.
Episkopat Polski z kolei tylko w ograniczonym zakresie móg∏ liczyç na lojalnoÊç
ko∏a, dla którego nie by∏o suwerennego miejsca na mapie ówczesnej Polski.
W nast´pnych wyborach do Sejmu PRL, ju˝ w latach siedemdziesiàtych, w∏adze
partyjne zamieni∏y z kolei Mazowieckiego na Wac∏awa Auleytnera. Po konflikcie
konstytucyjnym i pami´tnym g∏osowaniu Stanis∏awa Stommy z 10 lutego 1976 r.
obie frakcje Znaku (grupa Mazowieckiego i Stommy oraz ¸ubieƒskiego i Zab∏oc-
kiego) próbowa∏y kosztem partnera stworzyç w∏asnà list´ kandydatów na po-
s∏ów45; w∏adze wybra∏y ofert´ Zab∏ockiego i ¸ubieƒskiego. W tych warunkach
trudno mówiç o suwerennoÊci sk∏óconego wewn´trznie Êrodowiska. 

Warto tak˝e zacytowaç opini´ cz∏onków Rady G∏ównej Episkopatu Polski
z czerwca 1969 r. w zwiàzku z kontrowersyjnà ankietà o stanie duchowieƒstwa
przeprowadzonà przez redakcj´ „Wi´zi” pod koniec lat szeÊçdziesiàtych (z tego
powodu przez kolejne lata biskupi patrzyli na Êrodowisko „Wi´zi” z daleko idà-
cym dystansem): „Ks. Prymas wskazuje na pewnà symbioz´ w podejmowaniu
zadaƒ przez PAX i »Wi´ê« [grup´ Tadeusza Mazowieckiego – J.˚.] w kierun-
ku urabiania duchowieƒstwa po swojej linii. [...] Mazowiecki jest ca∏kowicie
przesiàkni´ty PAX-em”46. 

Co zatem powodowa∏o, ˝e komuniÊci utrzymywali w latach 1957–1980 re-
prezentacj´ katolickà (Znak, PAX, ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Spo∏eczne)
w parlamencie? Z jednej strony w∏adzy po Paêdzierniku zale˝a∏o na tworzeniu
wizerunku paƒstwa socjalistycznego tolerancyjnego wobec „religii”, sprowadzo-
nej do wymiaru kultu i praktyk liturgicznych, równie dobrych jak szamaƒskie,
z drugiej zaÊ – na podtrzymywaniu przy ˝yciu grupy „katolików post´powych”,
nieobcià˝onych zasz∏oÊciami jak Stowarzyszenie PAX, którzyby jednak w prakty-
ce wspierali jedynà i niezmiennà polityk´ wyznaniowà ateistycznego paƒstwa.
Ârodowisko Znak nie zamierza∏o staç si´ instrumentem w∏adz w ich walce z Ko-
Êcio∏em. Jednak˝e w konkretnych warunkach politycznych, w tym w okresie na-
pi´ç na linii Gomu∏ka – Wyszyƒski, otrzymujàc koncesj´, mia∏o w sposób wia-
rygodny dla opinii publicznej prowadziç od Êrodka demonta˝ KoÊcio∏a
katolickiego. Tak przynajmniej ca∏à spraw´ widzieli hierarchowie po doÊwiad-
czeniach z lat szeÊçdziesiàtych, na które sk∏ada∏y si´ nast´pujàce fakty: 1) prze-
s∏anie w okresie soborowym do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej przez po-
s∏a Stanis∏awa Stomm´ „opinii”, podwa˝ajàcej autorytet prymasa Wyszyƒskiego;
2) mi´kkie zachowanie Znaku wobec ataków na prymasa i KoÊció∏ w latach
1965–196647; 3) „dyskusja o ksi´˝ach” wywo∏ana przez redakcj´ „Wi´zi” oraz
okres poprzedzajàcy wybory do Sejmu w 1969 r., kiedy to okaza∏o si´, ˝e parasol

44 APP, Pro memoria ks. Alojzago Orszulika w sprawie Ko∏a Poselskiego Znak, 15 IV 1969 r.
45 A. Friszke, Ko∏o pos∏ów „Znak”..., s. 145–146.
46 APP, Protokó∏ Rady G∏ównej Episkopatu Polski, 19 VI 1969 r., k. 3. 
47 „Pos∏owie Znak postàpili nielojalnie, dlatego [prymas Wyszyƒski] postanowi∏ nie kontaktowaç
si´ z nimi” – zapisano w protokole Komisji G∏ównej Episkopatu Polski po atakach prasy komuni-
stycznej na autorów or´dzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 XI 1965 r. (APP, Pro-
tokó∏ Komisji G∏ównej Episkopatu Polski, 17 I 1966 r., k. 3).
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ochronny KoÊcio∏a bardziej przeszkadza∏ pos∏om niêli but Zenona Kliszki. Zda-
niem biskupów: „Komunizm nie pójdzie na otwartà walk´ z KoÊcio∏em; dà˝y on
do roz∏o˝enia KoÊcio∏a od wewnàtrz, dlatego musimy uprzedzaç wewn´trzne sy-
tuacje kryzysowe”48, w tym wywo∏ane przez czynniki sterowane przez parti´.
Ko∏o Pos∏ów Znak by∏o wi´c sojusznikiem KoÊcio∏a katolickiego czy te˝ kolej-
nym dlaƒ zagro˝eniem? Wed∏ug Znaku pos∏owie przede wszystkim walczyli
o lepsze dla KoÊcio∏a zapisy ustawowe (na ogó∏ bez rezultatu z racji swej ma∏ej
reprezentacji), a nawet manifestacyjnie g∏osowali przeciw, np. w 1961 r. w spra-
wie przej´cia ziem u˝ytkowanych przez KoÊció∏ na ziemiach zachodnich i pó∏-
nocnych przez skarb paƒstwa. Przez biskupów z kolei ko∏o Znak (oraz wspo-
mniane redakcje) by∏o oceniane przez pryzmat ich stosunku do konkretnych
posuni´ç Episkopatu Polski w relacjach z w∏adzami; wszelkie odst´pstwo od
linii hierarchów uznawano za s∏u˝enie re˝imowi. W warunkach narzuconych
przez ateistycznà w∏adz´ alternatywy nie by∏o. SpoÊród samych cz∏onków Êrodo-
wiska t´ prawid∏owoÊç dostrzega∏ jedynie Stefan Kisielewski, przyjaciel ludzi
Znaku, a jednoczeÊnie ich zasadniczy krytyk49. 

VI. Ciekawym problemem, czekajàcym na swego badacza, staje si´ – dzi´ki
otwarciu akt esbeckich – uszeregowanie i opisanie wszystkich rodzajów represji,
którym podlega∏ tak KoÊció∏ (i jego instytucje), jak i stan kap∏aƒski (zakonny) oraz
laikat. Na tej d∏ugiej liÊcie znaleêç si´ winny szykany inspirowane lub realizowa-
ne przez funkcjonariuszy UB i SB, a tak˝e przez wszystkie organa administracji
paƒstwowej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Urz´du do spraw Wyznaƒ. Naj-
mniej ucià˝liwà formà represji by∏a czasowa lub sta∏a inwigilacja, obejmujàca poza
duchowieƒstwem „aktyw koÊcielny”, w tym duszpasterstwa akademickie, a tak˝e
pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wy˝szych seminariów du-
chownych czy Akademii Teologii Katolickiej. Najgroêniejszà formà represji, sto-
sowanà wobec wybranych osób, by∏y skryte mordy i zastraszenia. Mi´dzy tymi
skrajnoÊciami mamy wiele szykan stosowanych przez w∏adze partyjne i podleg∏e
im s∏u˝by, w tym pomówienia, dzia∏ania cenzury, perlustracj´ korespondencji,
pods∏uchy (telefoniczne i pokojowe), „gry operacyjne” SB (np. w celu sk∏ócenia
biskupów z kap∏anami). Nie sposób wymieniç wszystkich represji50; ich skala i po-
wszechnoÊç (w tym istnienie specjalnego resortu do walki z KoÊcio∏em, czyli Urz´-
du do spraw Wyznaƒ) Êwiadczy o wyjàtkowej roli instytucji koÊcielnych w Polsce
i ich negatywnego – zdaniem w∏adz – oddzia∏ywania na obywateli PRL. 

VII. Historia KoÊcio∏a katolickiego w Polsce to nie tylko bia∏e, ale tak˝e ciem-
niejsze lub – skrywane przez lata – czarne karty. Pierwsza z brzegu dotyczy kon-
dycji stanu kap∏aƒskiego, jego postaw, dyscypliny koÊcielnej, lojalnoÊci wobec
prze∏o˝onych. Mo˝na powiedzieç, ˝e w ka˝dej spo∏ecznoÊci liczàcej kilkanaÊcie

48 APP, Protokó∏ Rady G∏ównej Episkopatu Polski.
49 Zob. na ten temat wielokrotnie cytowane uwagi Stefana Kisielewskiego z jego Dzienników, War-
szawa 1996. 
50 Zob. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznanio-
wych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004 (tu m.in. wzorcowa instrukcja na temat wer-
bunku kleru katolickiego na tajnych wspó∏pracowników z 26 VII 1949 r., s. 119–124).

Jan ˚aryn

26



(od lat siedemdziesiàtych kilkadziesiàt) tysi´cy cz∏onków znaleêç mo˝na s∏absze
charaktery; czy ich nadmierna reprezentacja mog∏a rozsadziç KoÊció∏ od Êrodka?
Zauwa˝my: w latach 1945–1956 przez wi´zienia stalinowskie przesz∏o co naj-
mniej tysiàc kap∏anów, a tak˝e siostry zakonne, w sumie oko∏o 10 proc. stanu
duchownego. W tym samym czasie podobna liczba ksi´˝y zosta∏a – mniej lub
bardziej pod presjà – wciàgni´ta w orbit´ wp∏ywów nielicznych aktywistów
z formacji ksi´˝y patriotów. Cz´Êç „ksi´˝y post´powych”, szczególnie lepiej wy-
kszta∏cona, znalaz∏a si´ z kolei w Stowarzyszeniu PAX. Czy kap∏ani ci nale˝eli do
jednej wspólnoty KoÊcio∏a katolickiego w Polsce? Czy poglàdy i doÊwiadczenia
o. Tomasza Rostworowskiego, powstaƒca warszawskiego, moderatora m∏odzie-
˝y akademickiej w ¸odzi od 1945 r., a nast´pnie wi´ênia Wronek i Rawicza,
pokrywa∏y si´ bàdê zbli˝a∏y do drogi ˝yciowej ksi´dza patrioty – przyk∏adowo
ks. p∏k. Micha∏a Zawadzkiego, szefa duszpasterstwa wojskowego Korpusu Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, formacji podleg∏ej w tym czasie Ministerstwu Bez-
pieczeƒstwa Publicznego? Ten ostatni i w latach stalinowskich, i od koƒca lat
pi´çdziesiàtych by∏ gotów donosiç na biskupów, oddajàc swoje kap∏aƒstwo do
dyspozycji ateistycznej w∏adzy51. A przecie˝ pomi´dzy tymi dwoma postaciami
jawi∏a si´ gama ludzkich postaw. Gdy dodamy do tego wachlarza kapelanów Pol-
skich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, dla których samo podj´cie jakichkolwiek roz-
mów z rzàdem PRL by∏o odczytywane jako zdrada, mamy pe∏niejszy zarys pro-
blemu, sk∏aniajàcego do pytania o granice jednoÊci KoÊcio∏a w Polsce. 

Oto ma∏y przyczynek do powy˝szych rozwa˝aƒ. Po aresztowaniu prymasa
Stefana Wyszyƒskiego Episkopat Polski kierowany przez bp. Zygmunta Choro-
maƒskiego oraz bp. Micha∏a Klepacza zdecydowa∏ si´ wydaç lojalne wobec
w∏adz oÊwiadczenie, a nast´pnie w grudniu 1953 r. poddaç si´ ceremonia∏owi
z∏o˝enia przysi´gi na wiernoÊç Polsce Ludowej. Wzburzy∏o to abp. Józefa Gaw-
lin´, biskupa polowego PSZ w czasie drugiej wojny Êwiatowej i opiekuna wy-
chodêstwa polskiego po 1945 r. „G∏´boko dotkni´ty wiadomoÊcià o wymuszo-
nej przysi´dze Episkopatu z∏o˝onej przez Waszà Ekscelencj´. Podziwiam nadal
godne oÊwiadczenie z rocznicy Êw. Stanis∏awa Biskupa M´czennika i apostolskie
non possumus [z 8 maja 1953 r. – J.˚.], którego jako wolny biskup polski b´d´
si´ trzyma∏ stop modl´ si´ za wi´ênia Chrystusowego kardyna∏a prymasa nasze-
go i b∏agam Niepokalanie Pocz´tà” – depeszowa∏ z Rzymu do Warszawy 21 grud-
nia 1953 r. W odpowiedzi otrzyma∏ mocne s∏owa:

„Mo˝e Wasza Ekscelencja byç spokojny o naszà postaw´ i decyzje w uk∏a-
daniu stosunków mi´dzy KoÊcio∏em i paƒstwem w obecnej rzeczywistoÊci Pol-
ski Ludowej. Ju˝ niejednokrotnie dawaliÊmy temu wyraz i o tym dobrze pami´-
tamy.

WolelibyÊmy jednak, ˝eby Wasza Ekscelencja, który ju˝ d∏ugie lata jest poza
krajem i, zdaje si´, zatraci∏ obiektywnà ocen´ przemian zachodzàcych w Polsce
– powstrzyma∏ si´ od wystàpieƒ i udzielania nam nieprzemyÊlanych rad.

Dzi´kujemy za modlitw´ i nadal przy Êwi´tych pamiàtkach pami´ci si´ po-
lecamy.

51 O ks. Michale Zawadzkim zob. J. ˚aryn, KoÊció∏ a w∏adza w Polsce (1945–1950), Warszawa
1997, wg indeksu.
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¸àcz´ wyrazy g∏´bokiej czci i oddania dla Waszej Ekscelencji. S∏uga, bp Z[yg-
munt] Choromaƒski”52.

VIII. Tematy trudne to m.in. relacje katolicko-˝ydowskie. Ich analiza koncen-
truje si´ g∏ównie wokó∏ wydarzeƒ ekstremalnych: pogrom kielecki z 4 lipca
1946 r., czystki marcowe z 1968 r., konflikt wokó∏ oÊwi´cimskiego Karmelu
z koƒca lat osiemdziesiàtych. Ka˝de z tych wydarzeƒ ma swojà dynamik´ i kon-
tekst. Trzeba to zarówno widzieç w d∏ugim trwaniu tych trudnych relacji, jak
i w kontekÊcie bie˝àcym – na ogó∏ politycznym (w tym mi´dzynarodowym). Do-
datkowà trudnoÊç stanowi up∏yw czasu. Szczególnie w tej kwestii jesteÊmy prze-
siàkni´ci poprawnoÊcià politycznà, która ka˝e ka˝dà krytyk´ ˚ydów widzieç
w perspektywie doÊwiadczenia drugiej wojny Êwiatowej, czyli Holokaustu. Cz´-
sto s∏owo „antysemityzm” staje si´ bronià w r´ku polemisty, który straci∏ argu-
menty merytoryczne. Krytyka przedstawicieli narodu ˝ydowskiego jest widocz-
na w nauczaniu i w pismach przedstawicieli KoÊcio∏a katolickiego w Polsce
i sprzed wojny, i po 1945 r. Nie znajdziemy jednak przyk∏adu takiej wypowiedzi,
której autor sam o sobie powiedzia∏by: przekroczy∏em granic´ dopuszczalnej
krytyki! A zatem gdzie jej szukaç? Inaczej mówiàc, gdzie zaczyna si´ grzech an-
tysemityzmu – by u˝yç s∏ów Jana Paw∏a II. W raportach êród∏a osobowego „Kry-
styna” z lat 1953–1955 prymas Wyszyƒski – wi´zieƒ „obiektu 123” – jawi si´
m.in. jako gaw´dziarz, który przede wszystkim opowiada swoim wspó∏wi´êniom
– s. Marii i ks. Stanis∏awowi – o dziejach kap∏aƒskich, o ludziach KoÊcio∏a, o Sto-
licy Apostolskiej53. Ale czasem opowiada dowcip, zas∏yszanà histori´ sprzed woj-
ny. WÊród nich znalaz∏y si´ i ˝ydowskie dowcipy, które dziÊ mo˝e ju˝ nie Êmie-
szà, a nawet – jak felietony Stefana Wiecha-Wiecheckiego czy kalambury Juliana
Tuwima – mogà byç paradoksalnie uznane za antysemickie. Absurd tego oskar-
˝enia wià˝e si´ z przemijaniem pokoleƒ, mód, smaków, wyglàdu ulic, szyldów
i reklam. Tego wszystkiego, co konstytuowa∏o przedwojenne ˝ycie codzienne, t´
chwil´, rok – dziÊ ju˝ nie ma, nawet w pami´ci wi´kszoÊci ˝yjàcych. 

Stosunki katolicko-˝ydowskie w XX wieku sà obcià˝one z obydwu stron wza-
jemnymi pretensjami54. Oto konkretny przyk∏ad granicy, na której nale˝y – zda-
niem pierwszego kap∏ana II RP – wywiesiç transparent: „antysemityzm”. Gdy

52 APP, teczka bp. Piotra Ka∏wy 1951–1959, List abp. Józefa Gawliny do Episkopatu Polski, gru-
dzieƒ 1953 r. i odpowiedê bp. Zygmunta Choromaƒskiego, za∏àcznik do akt Komisji G∏ównej Epi-
skopatu Polski. Wi´cej na ten temat zob. J. ˚aryn, KoÊció∏ w PRL, Warszawa 2004.
53 AIPN, 00170/52, t. 1–6. èród∏o to b´dzie wydane w przysz∏ym roku przez IPN.
54 Przyznawali to tak˝e organizatorzy kontrowersyjnej konferencji „KoÊció∏ polski wobec antysemi-
tyzmu 1989–1999”, zorganizowanej 20 I 1999 r. przez B.W. Oppenheima w Loyola Marymount
University. Dr Andrzej Korboƒski mówi∏ wówczas: „Polscy katolicy i ˚ydzi przypominajà nam dwa
okr´ty przep∏ywajàce obok siebie we mgle, czasami bliskie kolizji, ale w wi´kszoÊci wypadków nie
majàce ˝adnego kontaktu ze sobà. Mówiàc szczerze, wydaje nam si´, ˝e ci´˝ar ignorancji w obu Êro-
dowiskach i brak wzajemnej wra˝liwoÊci sà ogromne i uniemo˝liwiajà prowadzenie racjonalnego
dialogu, zamiast którego szermuje si´ szeregiem stereotypów”. Po tych s∏usznych skàdinàd zdaniach
nast´puje jednak w tej wypowiedzi przeskok myÊlowy, Êwiadczàcy o tym, ˝e autor jednak z góry
wie, kto jest winien. To KoÊció∏ ma przyznaç si´ do winy antysemityzmu. Tak jakby on by∏ jedynà
stronà w tym dramacie. KontrowersyjnoÊç konferencji polega∏a w∏aÊnie na apriorycznym uznaniu,
˝e rachunki krzywd mo˝e wystawiaç jedynie strona ˝ydowska, a przepraszaç – katolicka (Rachunek
sumienia. KoÊció∏ polski wobec antysemityzmu 1989–1999, Kraków 1999, s. 40).
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kard. August Hlond mówi∏ w lutym 1936 r.: „faktem jest, ˝e ˚ydzi walczà z Ko-
Êcio∏em katolickim. Tkwià w wolnomyÊlicielstwie, stanowià awangard´ bezbo˝-
nictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej, [...] a ich zak∏ady wydawnicze
propagujà pornografi´”, to nie z nienawiÊci do narodu, lecz z doÊwiadczenia (na
pewno fragmentarycznego). Podobnie, gdy dodawa∏ w nast´pnym akapicie:
„Bardzo wielu ˚ydów to ludzie wierzàcy, uczciwi, sprawiedliwi, mi∏osierni, do-
broczynni. W bardzo wielu rodzinach ˝ydowskich zmys∏ rodzinny jest zdrowy,
budujàcy. [...] Przestrzegam przed importowanà z zagranicy [z III Rzeszy – J.˚.]
postawà etycznà, zasadniczo i bezwzgl´dnie anty˝ydowskà. Jest ona niezgodna
z etykà katolickà. Wolno swój naród wi´cej kochaç; nie wolno nikogo nienawi-
dziç. Ani ˚ydów. W stosunkach kupieckich dobrze jest swoich uwzgl´dniaç
przed innymi, omijaç sklepy ˝ydowskie i ˝ydowskie sklepy na jarmarku, ale nie
wolno pustoszyç sklepu ˝ydowskiego, niszczyç ˚ydom towarów, wybijaç szyb,
obrzucaç petardami ich domów. Nale˝y zamykaç si´ przed szkodliwymi wp∏ywa-
mi moralnymi ze strony ˝ydostwa, oddzielaç si´ od jego antychrzeÊcijaƒskiej kul-
tury, a zw∏aszcza bojkotowaç ˝ydowskà pras´ i ˝ydowskie demoralizujàce wy-
dawnictwa, ale nie wolno na ˚ydów napadaç, biç ich, kaleczyç, oczerniaç”55.
Dla wielu dzisiejszych czytelników te s∏owa mogà Êwiadczyç o rzekomym anty-
semityzmie kard. Augusta Hlonda, dziÊ kandydata na o∏tarze. Przyjmujà oni tym
samym okreÊlonà, ale nie jedynà, a zatem subiektywnà definicj´ tego poj´cia.
Co ciekawe, gdy w poczàtkach lat siedemdziesiàtych zg∏osi∏ si´ do sekretariatu
prymasa Polski pewien historyk z Izraela, który zbiera∏ wypowiedzi hierarchów
KoÊcio∏a w Polsce na tematy polsko-˝ydowskie, z proÊbà o przes∏anie wspo-
mnianego listu pasterskiego z 1936 r., decyzjà prymasa Polski tego w∏aÊnie pi-
sma nie otrzyma∏56. 

Po wojnie hierarchia KoÊcio∏a katolickiego dostawa∏a wielokrotnie sygna∏y
Êwiadczàce o antypolskich wypowiedziach wp∏ywowych przedstawicieli ˚ydów,
m.in. amerykaƒskich. Po pogromie kieleckim z 4 lipca 1946 r. dr Joseph Ten-
nenbaum57 – stojàcy na czele komunizujàcego Âwiatowego Kongresu ˚ydów Pol-
skich w Ameryce, wizytujàcy Polsk´ w czerwcu 1946 r. – oskar˝y∏ KoÊció∏ w Pol-
sce o antysemityzm, a tak˝e interweniowa∏ za poÊrednictwem Delegata Stolicy
Apostolskiej w USA u papie˝a Piusa XII z ˝àdaniem pot´pienia „antysemickich”
biskupów: kard. Augusta Hlonda i biskupa lubelskiego Stefana Wyszyƒskiego.

55 A. Hlond, O katolickie zasady moralne, Poznaƒ, 29 II 1936 r. [w:] Z prymasowskiej Stolicy. Li-
sty pasterskie, Poznaƒ 1936, s. 183–203 (kopia tego listu znajduje si´ tak˝e w APP). O gospodarczej
rywalizacji polsko-˝ydowskiej pisano w „T́ czy” w 1938 r.: „Kaha∏y zabrania∏y w przypadku nieren-
townoÊci zak∏adu czy sklepu lub post´pujàcej rujnacji budynku b´dàcego w∏asnoÊcià ˚ydów wy-
dzier˝awiania lub odsprzedawania kupcom czy rzemieÊlnikom polskim. ˚ydzi w∏aÊciciele takich
obiektów pod przysi´gà na Tor´ zobowiàzywani byli przez kaha∏, ˝e nie wydzier˝awià Polakowi ˝ad-
nego sklepu ani te˝ nie sprzedadzà posiadanych domów handlowych. Straty ponoszone z tego tytu-
∏u wyrównywa∏y kaha∏y w cz´Êci lub ca∏kowicie, w innych wypadkach kaha∏y p∏aci∏y wi´kszoÊç te-
nuty dzier˝awnej za stojàcy pustkà lokal” (B. Rudzki, Bilanse polskich ˚ydów, „T́ cza” 1938, nr 1,
s. 66, cyt. za: List Bronis∏awa Ekerta do prymasa Józefa Glempa, Kraków, 5 IV 1987 r. Bronis∏aw
Ekert by∏ dzia∏aczem SN, w czasie wojny w konspiracji, w okresie stalinowskim znalaz∏ si´ w wi´-
zieniu).
56 APP, teczka ˚ydzi. W korespondencji mi´dzy sekretariatem prymasa a ks. Stanis∏awem Kosiƒ-
skim, który przygotowa∏ ca∏y pakiet, brak informacji o okolicznoÊciach podj´cia tej decyzji. 
57 Wi´cej zob. K. Kersten, Polacy – ˚ydzi – komunizm, Warszawa 1992, s. 77.

KoÊció∏ katolicki w PRL – wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje

29



Podstawà oskar˝eƒ sta∏y si´ – wed∏ug Wac∏awa Zajàczkowskiego58 – enuncjacje
hierarchów, w tym znane s∏owa wypowiedziane przez Wyszyƒskiego do przedsta-
wiciela Wojewódzkiego Komitetu ˚ydowskiego w Lublinie (notabene 17 czerw-
ca 1946 r.): „W Polsce nie tylko sà mordowani ˚ydzi, ale i Polacy. Wielu z nich
siedzi w wi´zieniu i obozach”59. Podobne zdania us∏yszeli od prymasa Augusta
Hlonda dziennikarze amerykaƒscy w lipcu 1946 r. – po pogromie kieleckim.
Tennenbaum, który w tym czasie utrzymywa∏, „˝e Polska po raz pierwszy w swej
historii posiada∏a rzàd wolny od przesàdów i bigoterii”60, interweniowa∏ w Wa-
tykanie. Zaowocowa∏o to listem Piusa XII do prymasa Polski, w którym papie˝
prosi∏ o wyjaÊnienie postawy polskiego KoÊcio∏a i sugerowa∏ wydanie specjalne-
go listu pasterskiego (a mo˝e komunikatu?), oddalajàcego nies∏uszne oskar˝e-
nia61. Pomówienia wywo∏a∏y niech´ç biskupów polskich, którzy pami´tali przede
wszystkim bezprzyk∏adny heroizm przedstawicieli zakonów (szczególnie ˝eƒ-
skich) i duchowieƒstwa katolickiego w niesieniu pomocy ˚ydom w latach oku-
pacji niemieckiej62. Postawa wp∏ywowego przedstawiciela ˚ydów amerykaƒskich
nie poprawi∏a zatem i tak ci´˝kiego klimatu wzajemnych relacji63. 

Przygotowania do kanonizacji o. Maksymiliana Kolbego, do której dosz∏o
w Rzymie w paêdzierniku 1982 r., sta∏y si´ kolejnym pretekstem do oskar˝eƒ
ludzi polskiego KoÊcio∏a o antysemityzm. Przypominano przedwojenne wypo-
wiedzi Kolbego, w tym artyku∏y z „Rycerza Niepokalanej”64. Sama uroczystoÊç
zosta∏a poprzedzona zamachem terrorystycznym 9 paêdziernika 1982 r. – pod-
czas modlitwy w synagodze rzymskiej z udzia∏em Rabina Vittorio della Rocca,
którego ojca zamordowano w Auschwitz, wybuch∏a bomba. Byli ranni i zabici.
Ranni znaleêli si´ w szpitalu oo. bonifratrów, uda∏a si´ do nich delegacja pol-
skich biskupów. Podczas spotkania ze Êrodowiskiem rzymskiej diaspory bp Ka-
zimierz Majdaƒski – tak˝e wi´zieƒ obozu koncentracyjnego – wyg∏osi∏ przemó-
wienie: „Jako byli wi´êniowie obozu zag∏ady prze˝yliÊmy i wcià˝ jeszcze
prze˝ywamy ten potworny atak terrorystyczny w sposób zupe∏nie szczególny.
CierpieliÊmy przecie˝ i my sami wspólnie z ˚ydami. DoznaliÊmy nie tylko nie-
odwracalnej krzywdy w tych samych obozach koncentracyjnych, ale tak˝e ze

58 Zdaniem Wac∏awa Zajàczkowskiego podczas wspomnianej wizyty w Polsce Tennenbaum chcia∏
tak˝e od Bieruta, „aby za˝àda∏ ekstradycji gen. Andersa jako »zbrodniarza wojennego« z powodu
jego »antysemityzmu«” (APP, teczka ˚ydzi, List Wac∏awa Zajàczkowskiego (st Maximilian Kolbe
Foundation) do prymasa Józefa Glempa, 6 IV 1986 r.). W ksià˝ce Josepha Tennenbauma opublikowa-
nej w 1948 r. gen. Anders „jawi si´ [...] jako wiaro∏omny reakcjonista, winny z∏amania zobowiàzaƒ
sojuszniczych i wyprowadzenia sformowanej pod jego dowództwem armii w chwili najci´˝szego za-
gro˝enia Zwiàzku Radzieckiego” – pisa∏a Krystyna Kersten (eadem, Polacy – ˚ydzi – komunizm...,
s. 20).
59 Cyt. za: J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 87. O KoÊciele katolickim w okresie pogro-
mu zob. J. Âledzianowski, Pytania nad pogromem kieleckim, Kielce 1998. 
60 K. Kersten, Polacy – ˚ydzi – komunizm..., s. 85.
61 O treÊci listu papie˝a mo˝na jedynie wnioskowaç na podstawie odpowiedzi prymasa z listopada
1946 r., opublikowanej w: „Polska 1944/45–1989. Studia i Materia∏y” 2004, t. 6, s. 272–276.
62 Zob. list bp. Stanis∏awa ¸ukomskiego do prymasa Augusta Hlonda, ibidem, s. 277.
63 O aspekcie mi´dzynarodowym pogromu kieleckiego zob. J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickie-
go..., s. 86; por. J. Âledzianowski, Pytania nad pogromem..., s. 149 i nast. 
64 APP, teczka ˚ydzi, List Wac∏awa Zajàczkowskiego (st Maxilimilian Kolbe Foundation) do pryma-
sa Józefa Glempa, 6 IV 1986 r.
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strony tych samych ludzi, którzy w sposób okrutny przeÊladowali równie˝ na-
ród ˝ydowski. Motyw zamachu dokonanego w∏aÊnie tutaj, w Rzymie, i to w wi-
gili´ kanonizacji b∏ogos∏awionego Kolbego, jest ten sam: ten sam, który spowo-
dowa∏ nasze wspólne przeÊladowanie, znoszone w obozach Êmierci”65. Tragedia
rzymska sta∏a si´ zatem êród∏em pojednania. Takich przyk∏adów, pozytywnych
p∏aszczyzn na gruncie historii KoÊció∏ w Polsce znajdowa∏ wi´cej, m.in. pod
wp∏ywem nauczania Jana Paw∏a II. 

W PRL komuniÊci – szczególnie w okresach kryzysu w∏adzy – si´gali do reto-
ryki szowinistycznej, majàc nadziej´ na zrozumienie ze strony katolickiej wi´k-
szoÊci i odzyskanie wp∏ywów66. Z kolei budowanie relacji polsko-˝ydowskich nie
mog∏o zas∏oniç ludziom KoÊcio∏a prawdy o istniejàcych w dziejach najnowszych
napi´ciach mi´dzy wyznawcami katolicyzmu w Polsce a ˚ydami. Widaç tego
konsekwencje po lekturze protoko∏ów posiedzeƒ Rady G∏ównej Episkopatu Pol-
ski, szczególnie w sytuacjach skrajnych: w okresie partyjnych czystek w 1968 r.,
w okresie kryzysu oÊwi´cimskiego, kiedy to siostry karmelitanki zosta∏y przez
niektóre Êrodowiska ˝ydowskie oskar˝one o antysemityzm z powodu modlitwy,
której si´ „dopuszcza∏y” na terenie przylegajàcym do obozu w OÊwi´cimiu67. Na-
ruszanie katolickiej wra˝liwoÊci by∏o widoczne tak˝e w drobnych sprawach, np.
gdy 6 maja 1986 r. przedstawiciele Zwiàzku Religijnego Wyznania Moj˝eszowe-
go i Towarzystwa Spo∏eczno-Kulturalnego ˚ydów w Polsce wystosowali list do
kard. Józefa Glempa z protestem w zwiàzku z obchodami pi´çdziesiàtej roczni-
cy Êlubowania m∏odzie˝y akademickiej na Jasnej Górze 24 maja 1936 r. W per-
spektywie nadawców listu: „UroczystoÊç Êlubowania, zorganizowana przez bi-
skupa [Antoniego] Szlagowskiego [wówczas sufragana archidiecezji warszawskiej
– J.˚.] pod patronatem prymasa Hlonda i kardyna∏a [Aleksandra] Kakowskiego
[wówczas arcybiskupa warszawskiego i prymasa – J.˚.] od samego poczàtku by∏a
manifestacjà si∏y obozu endeckiego i imprezà anty˝ydowskà. Przypominanie
obecnie, po up∏ywie 50 lat i zg∏adzeniu przez hitlerowców 6 milionów ˚ydów,
jest naszym zdaniem niew∏aÊciwe i mo˝e jedynie budziç przykre skojarzenia”68.
W perspektywie biskupów polskich to samo wydarzenie mia∏o – rzecz jasna
– inny, religijny charakter. Jego organizatorzy zaÊ to nie jakaÊ partia polityczna,
a Episkopat Polski, który w liÊcie zosta∏ sprowadzony do roli podwykonawcy,
spe∏niajàcego ˝àdania polityczne konkretnej grupy politycznej: „Rota Êlubowa-
nia m∏odzie˝y akademickiej z roku 1936 mia∏a równie˝ charakter ÊciÊle religijny.
Jej treÊcià by∏a obrona i wiernoÊç wierze katolickiej w »˝yciu osobistym, rodzin-
nym, spo∏eczno-narodowym i paƒstwowym« oraz »szerzenie czci i nabo˝eƒstwa
do Matki Bo˝ej« [...] Trudno zaprzeczyç, ˝e organizacje endeckie wykorzysta∏y
pielgrzymk´ do w∏asnych celów i nada∏y jej charakter przynajmniej po cz´Êci

65 APP, teczka ˚ydzi, Relacja ze spotkania biskupa szczeciƒsko-kamieƒskiego z gminà ˝ydowskà
w Rzymie, Rzym, 13 X 1982 r.
66 Zob. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja w∏a-
dzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2002.
67 APP, teczka ˚ydzi, Korespondencja i wycinki prasowe w sprawie kryzysu oÊwi´cimskiego,
1983–1991.
68 Ibidem, List podpisany przez Szymona Szurmieja i M. Filkelsteina do prymasa Polski, 6 V
1986 r. 

KoÊció∏ katolicki w PRL – wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje

31



polityczny i antysemicki. Takie cele by∏y jednak obce idei samych organizatorów
pielgrzymki” – pisali biskupi w odpowiedzi na list Zwiàzku69.

Obarczanie winà którejkolwiek ze stron za przesz∏e relacje – a Êmiem twier-
dziç, ˝e ta jednostronnoÊç i arogancja pojawia si´ po obu brzegach – niczemu do-
bremu w okresie PRL nie s∏u˝y∏a. Antykatolicyzm i nieliczenie si´ z wra˝liwoÊcià
narodu polskiego przez Êrodowiska ˝ydowskie, czego doÊwiadczy∏ KoÊció∏ po
pogromie kieleckim czy te˝ podczas sporu o krzy˝ w OÊwi´cimiu, wzmacnia∏y je-
dynie postawy antysemickie. Podobnie katolicy wszelkie zdarzenia i enuncjacje
z udzia∏em przedstawicieli ˚ydów traktowali automatycznie w kategoriach ogól-
noÊwiatowego spisku. Wzmacnia∏o to z kolei argumentacj´ wysuwanà na po-
twierdzenie tezy o antysemityzmie polskim „wyssanym z mlekiem matki”. Wy-
daje si´, ˝e hierarchowie KoÊcio∏a katolickiego byli Êwiadomi, i˝ naros∏e przez
lata PRL resentymenty mog∏y wp∏ynàç na postawy Polaków, w tym na poglàdy
braci kap∏aƒskiej70. Podczas pierwszego posiedzenia podkomisji do spraw dialo-
gu z judaizmem 13 czerwca 1986 r. pod przewodnictwem bp. Henryka Muszyƒ-
skiego stwierdzono: „Problemu polsko-˝ydowskiego nie da si´ od∏àczyç od pro-
blemu chrzeÊcijaƒsko-˝ydowskiego. PodkreÊlono, ˝e wychowanie w seminariach
duchownych powinno zmierzaç do rugowania antysemityzmu wÊród duchow-
nych. Trzeba zwróciç bacznà uwag´ na opini´ ˚ydów za granicà o Polakach
i o Polsce i prowadziç dialog paralelny z ˚ydami z zewnàtrz i jednoczeÊnie tymi,
którzy aktualnie przebywajà w Polsce”71. 

IX. KoÊció∏ katolicki trzech obrzàdków (rzymski, grecki i ormiaƒski) stanowi∏
w warunkach Polski Ludowej trwa∏y znak zespalajàcy Polaków. Dziedzictwo
tworzone przez ludzi ∏àczy si´ nierozerwalnie z obszarem, który pozostaje
w zbiorowej pami´ci to˝samy z terytorium Polski. Struktura KoÊcio∏a katolickie-
go w ca∏ym okresie PRL by∏a oparta na rozwiàzaniach konkordatu z 1925 r.,
a zatem obejmowa∏a przedwojenne Kresy Wschodnie. Ponadto, zgodnie z pe∏no-
mocnictwami papieskimi, prymas wzià∏ pod swà duszpasterskà opiek´ unitów,
którym komuniÊci zniszczyli struktur´ parafialnà wraz z akcjà „Wis∏a” w 1947 r.
KoÊció∏ ∏àczy∏ zatem zerwane wi´zy, ∏àczy∏ polskà przesz∏oÊç z teraêniejszoÊcià.

69 APP, Stanowisko bp. Henryka Muszyƒskiego, przewodniczàcego Podkomisji Episkopatu Polski
ds. Dialogu z Judaizmem, w sprawie listu Zwiàzku Religijnego Wyznania Moj˝eszowego i Towarzy-
stwa Spo∏eczno-Kulturalnego ˚ydów w Polsce dotyczàcego obchodów jubileuszu 50-lecia Âlubowa-
nia M∏odzie˝y Akademickiej. Z relacji uczestników pielgrzymki, w tym mojej matki i jej siostry (za-
anga˝owanych w Duszpasterstwo Akademickie, które przygotowywa∏o uroczystoÊç jasnogórskà),
wynika, ˝e prymas Hlond pot´pi∏ 24 V 1936 r. na Jasnej Górze próby instrumentalizowania Êlubo-
waƒ przez stronnictwa obozu narodowego (chodzi∏o g∏ównie o ONR-ABC). Wi´cej na temat piel-
grzymki zob. J. Krupski, Pielgrzymki i Êlubowania m∏odzie˝y akademickiej na Jasnej Górze w okre-
sie mi´dzywojennym, „Studia Claromontana” 1997, t. 8.
70 Ciekawe pod tym wzgl´dem sà dokumenty zebrane przez Petera Rain´, dotyczàce poglàdów du-
chowieƒstwa na „kampani´ antysyjonistycznà” w latach 1967–1968: KoÊció∏ – Paƒstwo w Êwietle
akt Wydzia∏ów do Spraw Wyznaƒ 1967–1968. Próby kontroli KoÊcio∏a, wydarzenia marcowe, inter-
wencja sierpniowa w Czechos∏owacji, Warszawa 1994. 
71 APP, Protokó∏ posiedzenia Podkomisji ds. Dialogu z Judaizmem, 13 V 1986 r.; protoko∏owa∏
ks. Ryszard Rubinkiewicz, podpisa∏ bp Henryk Muszyƒski. W sk∏ad podkomisji poza wymieniony-
mi wchodzili wówczas ks. Stanis∏aw Kur, o. Stanis∏aw Musia∏, ks. Andrzej Zuberbier, Anna Âwider-
kówna oraz Jerzy Turowicz. 
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Archidiecezja wileƒska z siedzibà w Bia∏ymstoku, kilkadziesiàt parafii lubaczow-
skich wyodr´bnionych w celu utrwalenia pami´ci o zasi´gu archidiecezji lwow-
skiej, a w koƒcu konserwacja dzie∏ sztuki sakralnej (ikonostasów, o∏tarzy unic-
kich) i podtrzymywanie odr´bnoÊci obrz´dowej (unickiej i ormiaƒskiej – od lat
siedemdziesiàtych), to wszystko wzmacnia∏o poczucie ∏àcznoÊci z dawnymi po-
koleniami, tradycyjne poczucie tolerancji, wp∏ywa∏o na zachowywanie mozaiki
kulturowej – czyli cech i znamion tak mocno wpisujàcych si´ w polski charakter
narodowy. JeÊli pami´ç o Kresach Wschodnich nie zagin´∏a w spo∏eczeƒstwie, to
przede wszystkich dzi´ki tradycji rodzinnej i KoÊcio∏owi katolickiemu.

* * *

Celem artyku∏u by∏o przedstawienie kilku problemów, które sta∏y si´ moim
udzia∏em po lekturze kolejnej partii dokumentów archiwalnych proweniencji ko-
Êcielnej i partyjno-esbeckiej. Ich konfrontacja z dotychczasowymi ustaleniami ba-
daczy niech wprowadzi choç szczypt´ twórczego zamieszania. Jest ona potrzebna
do o˝ywienia dyskusji na temat granicy mi´dzy kompromisem a konformizmem
w postawach katolików i w polityce KoÊcio∏a hierarchicznego, a tak˝e problemu
podtrzymywania systemu komunistycznego przez grupy katolików Êwieckich,
a zatem granic wspó∏odpowiedzialnoÊci za trwanie tego re˝imu. Relacje katolic-
ko-˝ydowskie w XX wieku czekajà na swego rzetelnego badacza, nieobcià˝one-
go strachem przed pomówieniem o „antysemityzm”.

JAN ˚ARYN (ur. 1958) – doktor habilitowany historii, pracownik Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie. Autor licznych ksià˝ek na temat historii KoÊcio∏a, m.in. wydanych ostat-
nio syntez Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce (1944–1989) (2003) oraz
KoÊció∏ w PRL (2004).

The Roman Catholic Church in the Polish People’s Republic (PRL) – chosen questions,
hypotheses, provocations

Church-State relations in the post-war period are still an open subject, despite the large
subject literature available. The reason for this is not only its broadness but also the slow
process of giving access to record series which are of fundamental significance, mainly doc-
uments created by the Security Service and Church institutions (Polish Episcopate’s Chief
Council and plenary conferences, where crucial decisions were made). These new sources,
sometimes fundamentally, change the historian’s outlook on the described events and
occurrences. This study is an attempt to verify some of the theses, which argued without
the knowledge of these records, have already become all too firmly entrenched.

The communist authorities’ policy concerning religious matters practically did not
change. This can be seen from the vantage point of the statutory law, the ruling atheistic
ideology as well as the missions carried out by the Security Service and the Office of Reli-
gious Beliefs for the communist party during the whole post-war period. The fluctuations
of this policy depended on the levels of social resistance and the strength of the authori-
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ties. Additionally, the heavy repressions instituted against the Church, its members and
property, in the first decade of communism, aimed at pushing Catholicism onto the mar-
gins of political life, gave the changing ruling party groupings that followed the possibili-
ty to use far more refined methods to sideline the people of the Church. Analysing the effi-
ciency of this policy is another matter.

The Polish Church hierarchy – starting with Cardinal Stefan Wyszyƒski, Primate
of Poland (1948–1981) – looked down upon priests who got involved in contacts with the
authorities with censure, however, they also were very sceptical about priests who were on
the verge of placing the interest of the widely understood political, legal and underground
opposition above that of the Church. This scepticism concerns not only the Jesuit
W∏adys∏aw Gurgacz, a soldier and chaplain of the underground resistance in the 1940s,
condemned to death by the communists, but also the Dominican Father Ludwik WiÊniews-
ki, the university chaplain in the 1970s, who supported the democratic opposition and,
finally, Father Jerzy Popie∏uszko, the Chaplain of “Solidarity”.

The bishops were similarly sceptical about the work of the so called “licensed”
Catholics. This formation (which is especially interesting after 1956) in my opinion
includes not only associations like PAX or the Christian Social Association but also the
“Znak” grouping in Parliament and its varied background, which today is considered to
have been one of the hotbeds of opposition to the system. From the point of view of the
bishops, all these groups, which received a licence to run publicly, very often became a tool
in the anti-Church policy of the ruling party in the years 1956–1980. The “secular
Catholic” category should be spread out over circles, which in the eyes of the Church did
not stop to be Catholic, whilst at least from 1948 never received the right to run publicly
(that is the Christian Democrats and the Nationalists). The price for the licence was to
acknowledge, contrary to the views of these circles, the government principles of atheist
communism.

The last question concerns the Catholic-Jewish, or further Polish-Jewish problem,
which is complicated and thorny after 1945 due to historical circumstances. The problem
concerns changes which took place, among others within the post-Vatican Council Church,
as well as the post-war experience, when there was an overrepresentation of people of
Jewish extraction in the communist authorities. During the PRL period the communist
authorities – not only in 1968, but also in the following decades – used the Jewish issue
to foment otherwise understandable resentments, which were also held by some secular
Catholics as well as the Church hierarchy. The problem of Catholic-Jewish relations can-
not be solved merely by assuming that the Polish (Catholic) side is guilty of the tensions
existing after the war, which were not solved due to the fact that the Polish nation was not
independent during the PRL period.

Jan ˚aryn
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Komunizm i religia w Polsce
– trwanie i zmiana

10 listopada 2003 r. w redakcji „Pami´ci i SprawiedliwoÊci” odby∏a si´ dys-
kusja wokó∏ tez Jana ˚aryna zawartych w artykule KoÊció∏ katolicki w PRL
– wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje, publikowanym w tym numerze
naszego pisma. W dyskusji oprócz Autora uczestniczyli równie˝ Antoni Dudek,
Andrzej Friszke, Jaros∏aw Gowin oraz Wies∏aw Jan Wysocki.

Antoni Dudek – Chcia∏bym, abyÊmy naszà rozmow´ podzielili na trzy pod-
stawowe cz´Êci. OczywiÊcie, w ich ramach spodziewam si´ dygresji i wàtków
ubocznych. Pierwszy segment dotyczy∏by relacji paƒstwo – KoÊció∏ rzymskoka-
tolicki w Polsce widzianych z obu stron. Drugi dotyka∏by bilansu dzia∏alnoÊci
stowarzyszeƒ katolików Êwieckich, przede wszystkim zaÊ Êrodowiska Znak. Jako
trzeci temat chcia∏bym zaproponowaç kwesti´ stosunków mi´dzy KoÊcio∏em
a Êrodowiskami ˝ydowskimi, uzupe∏niajàc jà jednak o nieobecny w tekÊcie Jana
˚aryna wàtek wyznaƒ innych ni˝ rzymskokatolickie w Polsce Ludowej. 

Moje pierwsze pytanie jest nast´pujàce: czy polityka wyznaniowa w∏adz PRL
by∏a sta∏a, czy zmienna, a jeÊli nie mo˝na na to odpowiedzieç tak jednoznacznie,
to w czym by∏a sta∏a, a w czym zmienna? W tym kontekÊcie prosi∏bym zw∏asz-
cza o odniesienie si´ do tezy Jana ˚aryna, ˝e w latach siedemdziesiàtych KoÊció∏
by∏ zagro˝ony podzia∏em na Episkopat o orientacji antykomunistycznej i wi´k-
szoÊç ksi´˝y, którzy byli wobec w∏adz bardziej spolegliwi. Czy taka by∏a rzeczy-
wistoÊç? Czy taki podzia∏ w ogóle faktycznie mia∏ miejsce? Z tym si´ wià˝e ko-
lejne pytanie, które stawia w swym artykule ˚aryn: czy interesy KoÊcio∏a
i narodu w PRL zawsze sz∏y ze sobà w parze? W szczególnoÊci interesujà mnie
w tym kontekÊcie lata osiemdziesiàte, a dok∏adnie linia prymasa Józefa Glempa.
Czy rzeczywiÊcie polega∏a ona na rezygnacji z popierania wolnoÊciowych dà˝eƒ
spo∏eczeƒstwa w imi´ powi´kszenia swobody dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a, co de facto
mia∏o wówczas miejsce? 

Andrzej Friszke – Do artyku∏u Jana ˚aryna mam wiele uwag krytycznych, nie-
które o charakterze fundamentalnym. Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej
by∏a oczywiÊcie zmienna. Problem tkwi w tym, jak zdefiniujemy s∏owo „sta∏oÊç”,
a jak „zmiennoÊç”. Sta∏ym elementem by∏o to, ˝e w∏adza popiera∏a ateizacj´, dà-
˝y∏a do stopniowego zmniejszania wp∏ywu religii i KoÊcio∏a na spo∏eczeƒstwo. To
jest oczywiÊcie jej niezmienna cecha. Nieustannie te˝ dà˝y∏a do os∏abienia spoisto-
Êci Episkopatu i w ogóle ca∏ego duchowieƒstwa oraz ograniczenia jego wp∏ywu
na obywateli. By∏y to jednak cele, których znaczenie w ogólnym programie in-
doktrynacji si´ zmienia∏o. Inaczej to wyglàda∏o za Bieruta czy nawet za Gomu∏ki,
gdy cele te nale˝a∏y do najwa˝niejszych dla w∏adzy, inaczej w latach osiemdziesià-
tych, gdy nale˝a∏y do jej celów ubocznych. Interesujàce sà w∏aÊnie te ró˝nice, bo
one pozwalajà spojrzeç w sposób pe∏niejszy i ciekawszy na zasady dzia∏ania i na
zmiennoÊç re˝imu komunistycznego. ZmiennoÊç polega∏a na tym – co zresztà
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˚aryn przyznaje – ˝e jeÊli w okresie stalinowskim (do 1956 r.) chodzi∏o de facto
o terror wobec KoÊcio∏a i duchowieƒstwa, to po 1956 r. o terrorze w∏aÊciwie
trudno mówiç. Mo˝na mówiç o próbach zastraszania, ale zastraszania do pew-
nych tylko granic. Nie si´gano ju˝ na ogó∏ po aresztowania, nie zmierzano do
zniszczenia suwerennoÊci KoÊcio∏a, mno˝ono natomiast ró˝ne niedogodnoÊci,
utrudniano ˝ycie ksi´˝om i ludziom praktykujàcym, szerzono ateizm itd. W okre-
sie gierkowskim i póêniejszym ta zmiennoÊç jest jeszcze bardziej widoczna. Nie-
którzy duchowni byli zastraszani, szykanowani, ale nie tyle z powodu pe∏nienia
funkcji religijnych, ile ze wzgl´du na zaanga˝owanie spo∏eczne – êle widziane
przez w∏adze. Mord na ks. Jerzym Popie∏uszce czy inne przypadki zbrodni to nie
by∏a typowa polityka w∏adz w okresie póênego PRL. Stawkà by∏o wówczas co in-
nego, co zresztà w∏adze deklarowa∏y w sposób jawny – lojalizacja kleru. Cel sta-
nowi∏o wciàgni´cie duchowieƒstwa w legitymizowanie systemu. 

Postawiono pytanie o polityk´ prymasa Glempa. Bardzo trudno jest powie-
dzieç na ten temat w paru zdaniach. Józef Glemp niewàtpliwie uwa˝a∏ swojà
polityk´ za coÊ odr´bnego od polityki „SolidarnoÊci” (zarówno legalnej, jak
i – zw∏aszcza – podziemnej). Opiera∏ si´ na za∏o˝eniu, ˝e re˝im b´dzie trwa∏ wie-
le lat, i do tego dostosowywa∏ swojà polityk´. To nie by∏o równoznaczne z loja-
lizacjà KoÊcio∏a, chocia˝ w∏adza tak to niekiedy postrzega∏a. Znane mi sà doku-
menty sporzàdzone na szczytach w∏adzy, gdzie to w∏aÊnie tak przedstawiano:
stanowisko kard. Glempa stanowi sukces naszej polityki. OczywiÊcie by∏oby b∏´-
dem przyjàç ten poglàd za dobrà monet´. Prymas dà˝y∏ konsekwentnie do ∏ago-
dzenia represji, upomina∏ si´ o internowanych i aresztowanych, ale rzeczywiÊcie
nie mia∏ na celu prowadzenia polityki zmierzajàcej do wyzwolenia Polski z oków
komunizmu, tylko takà, która s∏u˝y∏a wzmacnianiu duszpasterskiego oddzia∏y-
wania KoÊcio∏a. I to si´ w znacznej mierze uda∏o. W latach osiemdziesiàtych po-
jawi∏ si´ doÊç bogaty wachlarz prasy katolickiej, zosta∏y wznowione liczne pisma,
w których czytelnik otrzymywa∏ informacj´ i refleksj´ nie tylko religijnà, ale tak-
˝e spo∏ecznà i kulturalnà, wynikajàcà z katolickiej refleksji. Realizujàc te cele,
KoÊció∏ wchodzi∏ w ró˝ne interakcje z w∏adzami. Dobrze ilustruje to historia
„Przeglàdu Katolickiego” w Warszawie, utworzonego w 1984 r. Sekretarzem re-
dakcji tego pisma i jego faktycznym redaktorem by∏ Jan Dworak. Zosta∏ on
w pewnym momencie usuni´ty z redakcji na ˝yczenie hierarchii koÊcielnej, ule-
gajàcej w tej sprawie naciskom w∏adz. W Êlad za nim odesz∏o z pisma wielu
dziennikarzy zwiàzanych z „SolidarnoÊcià”. I o to w∏adzom chodzi∏o. 

W pierwszej cz´Êci artyku∏u Jana ˚aryna jest jeszcze jeden fragment, który bu-
dzi mój sprzeciw. O tym, ˝e akta wytworzone przez stron´ koÊcielnà stajà si´
przedmiotem badaƒ historyków. Ilu historyków mia∏o takà mo˝liwoÊç? Na tej sa-
mej zasadzie mo˝na by powiedzieç, ˝e wglàd w akta, które sà dziÊ w IPN, te˝ ist-
nia∏ przed jego powstaniem. Bo zawsze by∏o kilku uprzywilejowanych history-
ków, którzy mieli wglàd w akta Ministerstwa Spraw Wewn´trznych. JeÊli mówimy
jednak o dost´pie do akt, to chodzi o coÊ zupe∏nie innego: o normalny, powszech-
ny dost´p historyków do archiwów z epoki PRL, w tym przypadku koÊcielnych.

Jaros∏aw Gowin – Zastanawiajàc si´ nad problemem sta∏oÊci i zmiennoÊci po-
lityki w∏adz, trzeba rozró˝niç cele od Êrodków (o czym zresztà napomknà∏ prof.
Friszke). Moim zdaniem cel by∏ niezmienny i polega∏ na os∏abianiu, a w ostatecz-
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nych konsekwencjach – zniszczeniu KoÊcio∏a. Sytuacja cz´Êciowo zmieni∏a si´
w latach osiemdziesiàtych. Przyczynà tej zmiany by∏o z jednej strony wygaÊni´-
cie ˝aru ideologicznego, a z drugiej – nowy uk∏ad si∏. W∏adze dosz∏y do wnio-
sku, ˝e nie da si´ KoÊcio∏a zniszczyç, trzeba raczej staraç si´ go wykorzystaç do
w∏asnych celów przez tak czy inaczej rozumianà lojalizacj´. Uwa˝am jednak, ˝e
by∏a to zmiana o charakterze taktycznym, a nie zasadnicza reorientacja ideolo-
giczna. Trzeba przy tym pami´taç o jednym: czym innym by∏ brak wiary w ide-
a∏y komunistyczne, cechujàcy na pewno ekip´ gen. Wojciecha Jaruzelskiego,
a czym innym myÊlenie w kategoriach marksizmu-leninizmu. Oni do koƒca my-
Êleli o rzeczywistoÊci spo∏eczno-gospodarczej, w tym o KoÊciele, w tych w∏aÊnie
kategoriach. Mówiàc najkrócej, zmienili wartoÊci, ale pozostali przy starej apa-
raturze poj´ciowej.

Pozostajàc przy niezmiennych celach, w∏adze PRL oczywiÊcie modyfikowa∏y
Êrodki. Czytajàc tekst Jana ˚aryna, mia∏em poczucie, ˝e w niedostatecznym stop-
niu uwzgl´dnia on t´ modyfikacj´. A to jest wa˝ne nie tylko dlatego, ˝e pozwa-
la lepiej zrozumieç postaw´ w∏adz komunistycznych, ale równie˝ dlatego, ˝e le-
piej mo˝na dzi´ki temu zrozumieç KoÊció∏, pewne meandry i napi´cia wewnàtrz
niego. Trzymajàc si´ terminologii prof. Friszke, zastanawiam si´, czy metoda ter-
roru stosowana w czasach stalinowskich nie okaza∏a si´ w sumie mniej efektyw-
na w zwalczaniu KoÊcio∏a ni˝ metoda korumpowania i lojalizacji, jakà stosowa-
no za Gierka. Czy polityka gierkowska, a potem do pewnego stopnia równie˝
ekipy Jaruzelskiego, nie przynios∏a w pewnej mierze po˝àdanych efektów? To
jest pytanie, nad którym badacze KoÊcio∏a powinni si´ pochyliç. Chodzi mi tu
zw∏aszcza o postaw´ prymasa Glempa w latach osiemdziesiàtych.

Mam jeszcze dwie zasadnicze wàtpliwoÊci do tego fragmentu artyku∏u, o któ-
rym rozmawiamy. Pierwsza dotyczy rozró˝nienia mi´dzy biskupami stojàcymi
twardo na pozycjach antykomunistycznych a szeregowymi kap∏anami. Wydaje
mi si´, ˝e te podzia∏y przebiega∏y inaczej – nie poziomo, tylko pionowo. Mo˝na
wskazaç wielu biskupów, i to w ka˝dej dekadzie PRL, nastawionych lojalistycz-
nie do w∏adz i równoczeÊnie wielu szeregowych duchownych nastawionych an-
tykomunistycznie. OczywiÊcie wi´kszoÊç tych ostatnich nie manifestowa∏a swe-
go antykomunizmu – nie tyle z obawy przed represjami, ile z obawy o swój
koÊció∏, parafi´ i swojà wspólnot´. 

Wydaje mi si´ te˝, ˝e du˝ym nieporozumieniem (˝eby nie powiedzieç nadu˝y-
ciem) jest wrzucanie do jednego worka tych ksi´˝y, którzy wykazywali si´ lojal-
noÊcià wobec re˝imu, z duchownymi, którzy zachowywali krytycyzm wobec
hierarchii. Moim zdaniem to dwie – w ogromnej mierze roz∏àczne – grupy.
Owszem, byli ksi´˝a – zw∏aszcza z kr´gu Stowarzyszenia PAX – których kryty-
cyzm wobec hierarchii popchnà∏ do wspó∏pracy z w∏adzami. Generalnie jednak
wi´kszoÊç ksi´˝y krytycznych wobec hierarchii i zwiàzanych ze Êrodowiskiem
– mówiàc eufemistycznie – katolicyzmu otwartego to byli ludzie o nastawieniu
antykomunistycznym. Z czasów m∏odoÊci zapami´ta∏em, ˝e w latach osiemdzie-
siàtych krakowska opozycja mia∏a najwi´ksze oparcie wÊród tych ksi´˝y, którzy
si´ identyfikowali z katolicyzmem otwartym. Z drugiej strony by∏o te˝ tak, ˝e
wielu ksi´˝y – czy to intelektualistów, czy tzw. zwyk∏ych ksi´˝y – o nastawieniu
bardzo konserwatywnym zachowywa∏o nie tylko daleko idàcà lojalnoÊç, ale
wr´cz wspó∏pracowa∏o z w∏adzami. Na pewno IPN powinien objàç pracami
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badawczymi Êrodowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. DziÊ wiadomo,
˝e ksi´˝y kolaborujàcych by∏o tam zaskakujàco i zastraszajàco du˝o.

Wies∏aw J. Wysocki – To, czy mieliÊmy do czynienia z politykà sta∏à, czy zmien-
nà, zale˝y od pewnego uporzàdkowania metodologicznego. Opowiadam si´ za
tezà o pewnej sta∏oÊci polityki antykoÊcielnej, której celem by∏o zniszczenie KoÊcio-
∏a. Przy czym najwa˝niejsze by∏o odseparowanie KoÊcio∏a polskiego od Watykanu,
czyli de facto doprowadzenie do schizmy. Drugim zadaniem by∏o doprowadzenie
do podzia∏u duchowieƒstwa na ksi´˝y pozytywnych i wrogich; dzia∏alnoÊç tych
ostatnich starano si´ ograniczyç. Trzecim celem by∏a laicyzacja oÊwiaty, która roz-
pocz´∏a si´ w okresie stalinowskim i by∏a konsekwentnie realizowana a˝ do lat
osiemdziesiàtych. OczywiÊcie realizacja tych celów strategicznych przybiera∏a ró˝-
ne formy. Sàdz´, ˝e dopiero w latach osiemdziesiàtych nastàpi∏a cz´Êciowa zmiana
tej orientacji, pojawi∏o si´ przekonanie, ˝e nie da si´ tej walki wygraç i trzeba in-
nymi metodami KoÊció∏ pacyfikowaç. Poza tym mieliÊmy do czynienia w ró˝nych
okresach z ró˝nymi eksperymentami. MyÊl´, ˝e za taki eksperyment mo˝na uznaç
chocia˝by tolerowanie przez w∏adze „Tygodnika Powszechnego”.

Jaros∏aw Gowin – Chcia∏bym powróciç do sprawy stosunku hierarchii ko-
Êcielnej do opozycji w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych. Ten stosunek
by∏ bardzo zró˝nicowany. Pewne Êrodowiska cieszy∏y si´ wi´kszym zaufaniem,
inne mniejszym lub wr´cz – jak lewicowy nurt Komitetu Obrony Robotników
– nie cieszy∏y si´ ˝adnym zaufaniem ze strony wi´kszoÊci biskupów. W tej spra-
wie by∏y te˝ ró˝nice mi´dzy poszczególnymi hierarchami. W Krakowie kard. Ka-
rol Wojty∏a wspiera∏ dzia∏ania opozycyjne niezale˝nie od tego, czy prowadzi∏o je
Êrodowisko korowskie, czy zwiàzane z KoÊcio∏em. Wiadomo, ˝e w innych diece-
zjach, np. w Warszawie, sytuacja by∏a odmienna. JeÊli zaÊ chodzi o polityk´ pry-
masa Józefa Glempa, to jej cele by∏y wprawdzie inne od celów ekipy gen. Jaru-
zelskiego, ale prymas – w obawie przed przelewem krwi – faktycznie z ekipà tà
wspó∏pracowa∏. ˚ywi∏ bardzo du˝à nieufnoÊç wobec dominujàcego nurtu pod-
ziemia. Pami´tamy wszyscy jego wypowiedê, ˝e „SolidarnoÊç” si´ zdegenerowa-
∏a, bo zosta∏a opanowana przez Êrodowiska trockistowskie. Kiedy indziej, pod-
czas wizyty w Brazylii, stwierdzi∏ wr´cz, ˝e „SolidarnoÊç” jest ju˝ ruchem
skoƒczonym. Prymas by∏ przekonany o tym, ˝e hierarchia koÊcielna musi przejàç
rol´ partnera w∏adz, a spo∏eczeƒstwo czeka kolejny okres d∏ugotrwa∏ej biernoÊci.
Aby jednak ta ocena nie zabrzmia∏a jako jednoznacznie krytyczna wobec pryma-
sa Glempa, to chc´ powiedzieç, ˝e dok∏adnie takie same poglàdy mia∏ w tym cza-
sie ks. Józef Tischner. Pami´tam, ˝e jako bardzo m∏ody cz∏owiek buntowa∏em si´
przeciwko temu, co mówi∏ prymas, ale tak˝e przeciwko temu, co mówi∏ ks. Ti-
schner, którego by∏em studentem.

Jan ˚aryn – Rozpatrywanie kwestii sta∏oÊci i zmiennoÊci polityki wyznaniowej
komunistów ma sens tylko z perspektywy ca∏ego okresu 1944–1989. Mniej mnie
interesuje to, by wskazywaç na poszczególne dekady i doszukiwaç si´ w nich ja-
kichÊ ró˝nic, bo oczywiste jest, ˝e one wyst´powa∏y. Ciekawsze jest poszukiwanie
niezmiennoÊci, poniewa˝ one „wychowywa∏y” obie strony. Zarówno komuniÊci,
jak i biskupi traktowali swoje w∏asne doÊwiadczenia jako baga˝ rzutujàcy na przy-
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sz∏e rozwiàzania polityki wyznaniowej i obrony przed tà politykà. Obie strony
mia∏y swojà histori´ i nie ucieka∏y od niej, ale si´ na nià powo∏ywa∏y. Przyk∏ado-
wo, prymas Stefan Wyszyƒski przestrzega∏ w latach siedemdziesiàtych abp. Ago-
stina Casarolego, by wykazywa∏ wi´kszà czujnoÊç wobec strony komunistycznej,
np. ministra Stefana Olszowskiego. To prymas mia∏ wówczas ponaddwudziesto-
letnie doÊwiadczenie, a strona watykaƒska – wychowana w zachodniej szkole dy-
plomacji – mog∏a ∏atwo staç si´ ofiarà praktyk komunistów, którzy stosowali nie-
znane w dyplomacji Zachodu triki (np. fa∏szowanie dokumentów dotyczàcych
tematów podlegajàcych negocjacji). I jeÊli si´ wyjdzie z takiego za∏o˝enia, to oka-
˝e si´, ˝e znajdziemy bez wi´kszego trudu te cechy polityki wyznaniowej z okre-
su stalinowskiego, które zosta∏y utrwalone w ciàgu kolejnych dekad; utrwala∏y
np. przekonanie gen. Jaruzelskiego, ˝e Boles∏aw Bierut nie b∏àdzi∏. 

Andrzej Friszke – Skàd wiesz, co sàdzi∏ gen. Jaruzelski o polityce wyznanio-
wej Bieruta? 

Jan ˚aryn – Chodzi mi oczywiÊcie o kszta∏towanie polityki wyznaniowej
przez w∏adze paƒstwowe, posi∏kujàce si´ pewnà zastanà w tym wzgl´dzie rzeczy-
wistoÊcià, dorobkiem, np. w dziedzinie prawa, zadaƒ Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych itd. Przyk∏adowo, w latach osiemdziesiàtych w∏adze twardo sta∏y na
stanowisku, ˝e nie oddadzà Caritasu, gdy˝ to kompromitowa∏oby decydentów
komunistycznych, którzy w styczniu 1950 r. odebrali KoÊcio∏owi t´ po˝ytecznà
spo∏ecznie organizacj´; nie mówiàc o koniecznoÊci podj´cia rokowaƒ na temat
zwrotu konkretnego majàtku czy rezygnacji z popierania (od lat czterdziestych)
formacji „ksi´˝y pozytywnych”. Zastanówmy si´, co w tym wymiarze ka˝da eki-
pa próbowa∏a zmieniaç. Okazuje si´, ˝e kolejne nie zmieni∏y tutaj faktycznie nic. 

Niewàtpliwie by∏o tak, jak powiedzia∏ Andrzej Friszke, ˝e zmieni∏ si´ zakres
stosowania terroru. Ale prosz´ zauwa˝yç, ˝e ani na jot´ nie zmieni∏o si´ – poza
jednym przypadkiem dotyczàcym ziem zachodnich i pó∏nocnych – prawo PRL
regulujàce kwestie wyznaniowe. Dlaczego? Bo by∏o wygodnym narz´dziem s∏u-
˝àcym do realizacji pewnej koncepcji politycznej wobec KoÊcio∏a – swoiÊcie ro-
zumianego „rozdzia∏u paƒstwa od KoÊcio∏a”. Gdyby by∏o prawdà, ˝e zmieniajà
si´ cele re˝imu, np. w latach siedemdziesiàtych (bo mamy w tym czasie nowà ja-
koÊç – rozmowy w∏adz komunistycznych z przedstawicielami Watykanu), to
pierwszà rzeczà, jakà w∏adze powinny zrobiç, by∏a zgoda na ustanowienie oso-
bowoÊci publicznoprawnej KoÊcio∏a. Wiemy, ˝e strona komunistyczna tego zro-
biç nie chcia∏a i nie mog∏a, bo by∏a zwiàzana zarówno w∏asnà przesz∏oÊcià, jak
i has∏ami ideologicznymi.

Andrzej Friszke – Dlaczego jednak w∏adze mia∏yby wówczas zmieniaç prawo
i przyznawaç osobowoÊç prawnà KoÊcio∏owi? Jaki mia∏yby w tym interes?

Jan ˚aryn – Tu zgoda. W∏adze nie mia∏y w tym ˝adnego interesu i dlatego
zmian nie by∏o.

Andrzej Friszke – W∏adze komunistyczne rzeczywiÊcie nie lubi∏y zmieniaç pra-
wa. S∏ynny wyk∏ad Leszka Ko∏akowskiego z 1966 r., za który zosta∏ wyrzucony
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z PZPR, zawiera∏ tez´, ˝e Paêdziernik ’56 przyniós∏ niewàtpliwe zmiany politycz-
ne, natomiast prawnych prawie ˝adnych. Dlatego ˝e w∏adza lubi∏a traktowaç pra-
wo jako swoje narz´dzie, manipulowaç nim w zale˝noÊci od politycznych potrzeb.
Co do tego si´ zgadzamy. Ale to nas nie doprowadzi do ˝adnych dalszych wnio-
sków poza takim, ˝e w∏adza komunistyczna traktowa∏a prawo jako wygodne na-
rz´dzie i w zwiàzku z tym nie lubi∏a sobie blokowaç mo˝liwoÊci, jakie dawa∏ jego
„gumowy” charakter. Prosz´ zwróciç uwag´, ˝e w ramach tego samego prawa
prowadzono ró˝nà polityk´. Wystarczy przeÊledziç sposób stosowania tych sa-
mych przepisów w ró˝nych okresach, by zobaczyç zmiany, choç prawo formalnie
pozostaje to samo. Dzia∏o si´ tak, bo przecie˝ w PRL nie rzàdzi∏o prawo, tylko in-
strukcje wydzia∏ów Komitetu Centralnego PZPR i Biura Politycznego. 

Jan ˚aryn – Chcia∏bym si´ teraz odnieÊç do kwestii podzia∏ów wÊród ducho-
wieƒstwa. Na ten problem te˝ trzeba patrzeç przez pryzmat kilkudziesi´ciu lat.
Trzej powojenni prymasi, kardyna∏owie August Hlond, Stefan Wyszyƒski i Józef
Glemp, demonstrowali pewnà niech´ç do tych kap∏anów, którzy anga˝owali si´
politycznie i wchodzili w ostre zwarcie z w∏adzà, w wir ˝ycia publicznego. Ta nie-
ch´ç by∏a z dekady na dekad´ coraz wi´ksza, a wynika∏a z przekonania, ˝e Ko-
Êció∏ hierarchiczny jest jedynà instytucjà, która ma prawo w imieniu narodu pro-
wadziç polityk´ alternatywnà wobec komunistów. To niewàtpliwie bardzo
powa˝nie rzutowa∏o na ocen´ poszczególnych kap∏anów. I wtórnà kwestià by∏o
to, czy ten kap∏an sta∏ bli˝ej KOR, czy te˝ – trzydzieÊci lat wczeÊniej – by∏ emisa-
riuszem Narodowych Si∏ Zbrojnych z Regensburga lub cz∏onkiem Zarzàdu
G∏ównego konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. Dla biskupów, patrzàcych
na zadania KoÊcio∏a w tysiàcletniej perspektywie jego dziejów, zarówno NSZ, jak
i KOR by∏y bytami przejÊciowymi, które nie mia∏y wi´kszego znaczenia dla two-
rzenia si´ polityki KoÊcio∏a wobec narodu.

Jaros∏aw Gowin – Dodajmy, ˝e KoÊció∏ z tych samych powodów nigdy nie
traktowa∏ w∏adz komunistycznych jako rzeczywistego partnera w sensie bytu hi-
storycznego.

Jan ˚aryn – Zgadzam si´ z twierdzeniem, ˝e prymas Glemp, mówiàc potocz-
nie, „odpuÊci∏ sobie” w pewnym momencie „SolidarnoÊç”. Dlatego ˝e z jego
punktu widzenia (nie wiem, ilu jeszcze biskupów podziela∏o to zdanie) wartoÊcià
niewàtpliwie wa˝niejszà by∏o w∏aÊnie trwanie narodu. Tymczasem lata osiem-
dziesiàte przynios∏y zagro˝enia w postaci masowej emigracji wewn´trznej, która
rodzi∏a równie masowà emigracj´ zewn´trznà, oraz kryjàce si´ za tymi tenden-
cjami patologie. To by∏o dla prymasa niebezpieczeƒstwo du˝o istotniejsze ni˝
ewentualne negatywne konsekwencje odrzucenia has∏a: „Bronimy »Solidarno-
Êci« jak niepodleg∏oÊci”.

Andrzej Friszke – Je˝eli by∏o tak, ˝e Episkopat uwa˝a∏ si´ za jedyny podmiot,
który ma prawo prowadziç polityk´ w imieniu narodu, to konsekwencjà by∏oby
przyj´cie za∏o˝enia, i˝ naród powinien byç bierny, nie powinno byç prób wybija-
nia si´ spo∏eczeƒstwa na niezale˝noÊç. Powinna istnieç martwa cisza. Jest to za-
∏o˝enie zupe∏nie dramatyczne, gdyby si´ spe∏ni∏o, to nie powsta∏yby ˝adne inicja-
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tywy spo∏eczne, ruchy czy bunty, które budowa∏y drog´ do wolnoÊci. Ponadto bi-
skupi przez wi´kszoÊç omawianego okresu unikali zaanga˝owaƒ jednoznacznie
politycznych. Kardyna∏ Wyszyƒski pewnà polityk´, jak wiemy, prowadzi∏, ale ge-
neralnie unika∏ stricte politycznych wypowiedzi. Nie móg∏ przecie˝ negocjowaç
kszta∏tu ustaw czy wypowiadaç si´ w ró˝nych sprawach o charakterze prawnym,
oczywiÊcie poza relacjami KoÊció∏ – paƒstwo. Krytykà cenzury zajmowa∏ si´ tyl-
ko w aspekcie wolnoÊci religijnych itp. Jan ˚aryn kreÊli obraz KoÊcio∏a jako mo-
nolitu, w którym nikt nie ma prawa myÊleç i wypowiadaç tych myÊli na w∏asny
rachunek. Neguje si´ w ten sposób prawo do pluralizmu. 

Antoni Dudek – W artykule ˚aryn stawia pytanie: czy Ko∏o Poselskie Znak
by∏o sojusznikiem KoÊcio∏a, czy te˝ kolejnym dlaƒ zagro˝eniem? Nie udziela na
nie jednoznacznej odpowiedzi, ale jego zawarta mi´dzy wierszami intencja jest
taka, ˝e by∏o jednak zagro˝eniem. Konkretnie w latach szeÊçdziesiàtych, kiedy
w trójkàcie Znak – Episkopat – w∏adze PRL toczy∏a si´ pewna gra. Prosi∏bym
o ustosunkowanie si´ do tej opinii. Przy okazji chcia∏bym te˝ zapytaç o inne ugru-
powanie katolików Êwieckich, mianowicie o Stowarzyszenie PAX. Przyj´∏o si´
mówiç o PAX-ie wy∏àcznie krytycznie i negatywnie. Jan ˚aryn o PAX-ie w ogóle
nie pisze, co prowokuje mnie do zadania jeszcze kilku pytaƒ. Czy oceniajàc Znak,
nie powinniÊmy dokonaç cz´Êciowej rewizji oceny PAX-u? Czy obok ewidentnie
negatywnej roli grupy Boles∏awa Piaseckiego w relacjach mi´dzy Episkopatem
a w∏adzami PAX nie mia∏ te˝ pewnych dokonaƒ w zakresie pracy formacyjnej
w duchu katolicyzmu? Nie chodzi mi tu oczywiÊcie o koncepcj´ tzw. trójzaanga-
˝owania i inne socjalistyczne wàtki, ale o efekty dzia∏alnoÊci Instytutu Wydawni-
czego PAX i generalnie propagowanie literatury katolickiej w Polsce. 

Andrzej Friszke – Staç nas dzisiaj na to, ˝eby bardziej subtelnie popatrzeç na
t´ organizacj´. Zauwa˝yç w jej dzia∏alnoÊci – obok ca∏y czas obecnego wàtku dy-
wersji wobec KoÊcio∏a – równie˝ dorobek kulturalny, który by∏ autentyczny. Za-
równo jeÊli chodzi o wydawnictwo, jak i pras´. W prasie paksowskiej obok pro-
pagandy by∏o te˝ wiele materia∏ów wartoÊciowych, np. refleksji nad kulturà
(i nie by∏a to refleksja marksistowska) czy wspomnieƒ i artyku∏ów o Armii Kra-
jowej. W PAX-ie pojawia∏o si´ te˝ coÊ, co ceni´ jako historyk, mianowicie odwa-
ga myÊlenia o polityce. Nawet jeÊli myÊlenie to by∏o b∏´dne, to sam fakt, ˝e ktoÊ
próbowa∏ si´ zastanawiaç, stawiaç jakieÊ pytania, pobudzaç do myÊlenia, by∏ war-
toÊcià samà w sobie. 

W tym kontekÊcie nale˝y te˝ rozpatrywaç spraw´ Znaku, z którego ocenà za-
wartà w artykule g∏´boko si´ nie zgadzam. Skàd na przyk∏ad pochodzi podana
w nim informacja, ˝e Znak uwa˝a∏ si´ za przedstawicielstwo wszystkich polskich
katolików? We wszystkich deklaracjach Ko∏a Pos∏ów Znak by∏a u˝ywana formu-
∏a, ˝e sà oni autentycznymi katolikami, pozostajà lojalni wobec KoÊcio∏a i Epi-
skopatu, ale prowadzà dzia∏alnoÊç politycznà na w∏asnà odpowiedzialnoÊç. Nie
przysz∏oby im do g∏owy powiedzieç, ˝e reprezentujà wszystkich katolików. Znak
nigdy nie udawa∏, ˝e inne Êrodowiska katolickie nie istniejà. ˚aryn pisze o jed-
nym takim Êrodowisku, czyli dawnych dzia∏aczach Stronnictwa Narodowego.
Swojà drogà mam wàtpliwoÊci, czy nie powinno si´ identyfikowaç go raczej na
p∏aszczyênie politycznej ni˝ religijnej. Przecie˝ nie element katolicki ich wià˝e,
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ale polityczny – tradycja Stronnictwa Narodowego. Du˝o wa˝niejszym Êrodowi-
skiem z punktu widzenia KoÊcio∏a by∏a grupa dawnego „Odrodzenia” i Stronnic-
twa Pracy. To by∏ ten kràg, z którym kard. Wyszyƒski si´ uto˝samia∏; tacy ludzie
jak Czes∏aw Skrzeszewski czy Konstanty Turowski, których nazwisk brakuje
w artykule ˚aryna. 

Idàc dalej, nie mo˝na si´ zgodziç z optykà, ˝e jak ktoÊ biskupom podpad∏
w roku pi´çdziesiàtym którymÊ, to wlecze si´ to za nim ju˝ do Êmierci. To nie jest
prawdziwy obraz. Dobrze ilustruje to przypadek zmar∏ego niedawno Andrzeja
Micewskiego. On rzeczywiÊcie by∏ w Caritasie, by∏ w PAX-ie i w tym czasie rze-
czywiÊcie móg∏ byç uwa˝any za osob´ êle widzianà przez KoÊció∏. Jednak po
up∏ywie çwierçwiecza ten sam Micewski zosta∏ doradcà prymasa Glempa i by∏
przez niego namaszczony na redaktora naczelnego „Znaków Czasu”. A wcze-
Êniej, na zasadzie absolutnego wyjàtku, dosta∏ koÊcielne materia∏y, na których
podstawie móg∏ napisaç biografi´ prymasa Wyszyƒskiego. Tak bywa∏o równie˝
w innych przypadkach. 

Nie poruszamy tu wp∏ywu pism i klubów Znaku na formowanie wspó∏czesnej
myÊli i kultury katolickiej, co jest najwa˝niejszym i – w moim przekonaniu – jed-
noznacznie pozytywnym dorobkiem tych Êrodowisk. To by∏o oddzia∏ywanie nie
tylko na Êwieckich katolików, ale tak˝e na duchowieƒstwo. Ca∏a myÊl soborowa,
godzenie kultury katolickiej i humanistycznej Êwieckiej, ekumenizm, szukanie
przewartoÊciowaƒ dotychczasowych sposobów patrzenia na ˚ydów, Niemców,
Ukraiƒców itd. 

Mimo wszystko chcia∏bym tu broniç biskupów przed Janem ˚arynem. Bisku-
pi byli i sà ró˝ni – to jasne, ale cz´sto du˝o bardziej elastyczni i otwarcie myÊlàcy,
ni˝by z tego tekstu wynika∏o. Biskupi mieli ró˝ne poglàdy, tak˝e ró˝ny stopieƒ od-
wagi wobec w∏adz PRL. O Stanis∏awie Stommie ˚aryn pisze, ˝e by∏ autorem „opi-
nii”, która w 1964 r. bardzo zgniewa∏a prymasa Wyszyƒskiego. To jest prawda,
ale wyciàganie z tego wniosku, ˝e Stomma nie cieszy∏ si´ zaufaniem Episkopatu,
jest nieÊcis∏e. Mia∏ szerokie kontakty z biskupami, tak˝e z prymasem Wyszyƒskim,
a w 1981 r. zosta∏ powo∏any na przewodniczàcego Rady Prymasowskiej. Sam pry-
mas Glemp zaproponowa∏ Stomm´ na przewodniczàcego i Rada go wybra∏a.
Przez szereg lat nale˝a∏ do najbardziej wp∏ywowych osób wÊród katolików Êwiec-
kich. Trzeba przypomnieç „Dziekani´”1 i ró˝ne memoria∏y, a tak˝e bie˝àce dora-
dzanie prymasowi. Wiele osób przedstawionych w artykule ˚aryna jako „podej-
rzane” zosta∏o póêniej zaproszonych do ró˝nych komisji Episkopatu. 

W Polsce nie by∏o tak tragicznie, ˝e katolicy Êwieccy nie mieli prawa myÊleç,
nie mieli prawa si´ wypowiadaç. By∏y konflikty, spory, by∏o przyzwolenie na pe-
wien pluralizm. Czasem kard. Wyszyƒski, jak to w ˝yciu, gniewa∏ si´, krytyko-
wa∏, nawet nie chcia∏ kogoÊ przyjmowaç przez rok czy dwa lata. Ale to nie zna-
czy, ˝e wciàga∏ danà osob´ na wieczysty indeks. 

Jeszcze jednego fragmentu nie rozumiem. Tego, w którym jest mowa o micie
za∏o˝ycielskim „Tygodnika Powszechnego” z 1956 r. i micie za∏o˝ycielskim Zna-
ku. S∏owo „mit” sugeruje, ˝e jest to jakaÊ legenda. Tymczasem sprawa by∏a opi-
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sywana na podstawie wszelkich znanych dokumentów i dzienników. Gdzie za-
tem jest ten „mit”? Gdzie dowody, ˝e by∏y jakieÊ wtedy zawarte uk∏ady, o któ-
rych nie wiemy, np. tajne porozumienie? Znamy materia∏y z KC PZPR, czytali-
Êmy papiery Urz´du Bezpieczeƒstwa, znamy ró˝nych uczestników tych
wydarzeƒ. I jako ˝ywo nikt nie znalaz∏ niczego, co by sugerowa∏o, ˝e zawarto ja-
kieÊ tajne porozumienie. Tymczasem w tekÊcie jest coÊ takiego sugerowane. 

Wies∏aw J. Wysocki – Chcia∏bym wskazaç na jeszcze jeden bardzo istotny ele-
ment, a mianowicie problem partii katolickiej. Po pewnych doÊwiadczeniach
z Centrum w Niemczech czy chadecjà w∏oskà, ju˝ w okresie mi´dzywojennym
KoÊció∏ nie chcia∏ mieç swojego formalnego reprezentanta politycznego. To by∏o
w powojennej Polsce konsekwentnie podtrzymywane, choç wiele Êrodowisk po-
litycznych zabiega∏o, by zyskaç b∏ogos∏awieƒstwo i koÊcielnà akceptacj´. Te za-
biegi stanowi∏y cz´Êç rywalizacji mi´dzy formacjami w jakiÊ sposób typowymi
i konkurencyjnymi – PAX-em i Znakiem. Rywalizacji, w której oczywiÊcie Znak
wygrywa∏ z grupà Piaseckiego. Ta ostatnia dominowa∏a z kolei – na co wp∏ywa-
∏y przywileje otrzymane od w∏adz PRL – w sferze organizacyjnej; Stowarzysze-
nie PAX posiada∏o struktury terenowe, które mia∏y wi´ksze mo˝liwoÊci kontak-
tu z ksi´˝mi „do∏owymi” i realizowa∏y przy okazji okreÊlone plany w∏adz.
Problem partii politycznej pojawi∏ si´ jeszcze w latach osiemdziesiàtych. Wyraê-
na by∏a wtedy oferta w∏adz zmierzajàca do stworzenia jakiegoÊ stronnictwa pod
patronatem Episkopatu. Ta oferta zosta∏a odrzucona, co dowodzi∏o màdroÊci
przywódców KoÊcio∏a, którzy nie chcieli zgodziç si´ na zwiàzane z tym daleko
idàce koncesje na rzecz systemu komunistycznego. Wprawdzie polityka prymasa
Glempa opiera∏a si´ na kompromisie, który by∏ – ze wzgl´du na nazbyt daleko
idàce ust´pstwa taktyczne – niejednokrotnie denerwujàcy i bardzo krytycznie
oceniany, jednak zachowano granic´ mi´dzy kompromisem i konformizmem.

Jaros∏aw Gowin – Wobec tej cz´Êci tekstu jestem bardzo krytyczny, ale zaczn´
od pochwa∏. Uwa˝am, ˝e prof. ˚aryn formu∏uje dwie s∏uszne tezy, które mo˝e
nie sà nowatorskie, ale na pewno za rzadko przywo∏ywane. Po pierwsze, ˝e kr´-
gu Êrodowisk katolickich nie mo˝na ograniczaç do tych oficjalnych, sankcjono-
wanych (u˝ywam tego s∏owa w sensie niewartoÊciujàcym) przez w∏adze. Istnia∏y
Êrodowiska pozornie przegrane, które jednak po 1989 r. odegra∏y zaskakujàco
znaczàcà rol´ w ˝yciu politycznym Polski. Osobna kwestia, czy pozytywnà, czy
negatywnà – w ka˝dym razie znaczàcà. Mam na myÊli np. Êrodowisko Wies∏awa
Chrzanowskiego. Druga s∏uszna teza g∏osi, ˝e przez prawie ca∏y okres PRL nie
by∏o istotnych ró˝nic w postrzeganiu przez biskupów takich Êrodowisk katolic-
kich, jak Znak, PAX (po 1956 r.), Polski Zwiàzek Katolicko-Spo∏eczny czy OÊro-
dek Dokumentacji i Studiów Spo∏ecznych. Wobec wszystkich tych Êrodowisk
– choç w ró˝nych proporcjach – biskupi zachowywali postaw´ cz´Êciowego za-
ufania i cz´Êciowej nieufnoÊci. Moim zdaniem istnia∏a zasadnicza ró˝nica mi´dzy
Znakiem a PAX-em, ale biskupi t´ ró˝nic´ cz´sto bagatelizowali.

Andrzej Friszke – Wyszyƒski po zwolnieniu z internowania nigdy nie przyjà∏
Piaseckiego. Nie wolno te˝ by∏o kolportowaç prasy paksowskiej w obr´bie Ko-
Êcio∏a. Znaku to nie dotyczy∏o. To jest jednak ró˝nica.
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Jaros∏aw Gowin – Co nie przeszkodzi∏o prymasowi Glempowi otoczyç si´
doradcami m.in. z kr´gu PAX-u. Nasz k∏opot polega na tym, ˝e w dyskusji tak
szeroko zakrojonej jak dzisiejsza patrzymy z lotu ptaka. Dlatego nie jesteÊmy
w stanie przeanalizowaç ró˝nic pomi´dzy poszczególnymi etapami PRL oraz we-
wn´trznego zró˝nicowania w Episkopacie. Jeden z moich zarzutów do tekstu
˚aryna dotyczy pos∏ugiwania si´ zbyt du˝ymi kwantyfikatorami. Autor pisze
„Episkopat”, a tak naprawd´ trzeba by napisaç „ten czy ów biskup”. Podobnie
w przypadku wspominanych w artykule Êrodowisk, a przede wszystkim Znaku.
Ju˝ sam fakt istnienia Ko∏a Poselskiego Znak, a tym bardziej jego dzia∏alnoÊç wy-
wo∏ywa∏y kontrowersje wewnàtrz samego Êrodowiska. Wielu jego cz∏onków
uwa˝a∏o, ˝e ko∏o w ogóle nie powinno by∏o powstaç. JeÊli zaÊ ju˝ powsta∏o, to
w jakimÊ momencie, du˝o szybciej ni˝ w 1976 r., przedstawiciele Znaku powin-
ni byli wycofaç si´ z sejmu. Ogromne kontrowersje wzbudza∏y poszczególne
dzia∏ania tego ko∏a. W materia∏ach archiwalnych zachowa∏ si´ zapis dyskusji Klu-
bu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, gdzie dos∏ownie rzucano si´ do gard∏a
pos∏om za nadmierny konformizm wobec w∏adz. Wiadomo, ˝e osoba tak w Êro-
dowisku wa˝na jak Hanna Malewska sceptycznie ocenia∏a dzia∏alnoÊç ko∏a, uwa-
˝ajàc jà za zbyt ugodowà. To wewn´trzne zró˝nicowanie trzeba by w rzetelnych
badaniach historycznych uwzgl´dniç. 

Jest faktem, ˝e Êrodowisko szeroko rozumianego Znaku zachowywa∏o w roz-
maitych kwestiach bardzo krytyczny stosunek wobec hierarchii. Jak jednak po-
wiedzia∏ Andrzej Friszke, odbywa∏o si´ to w ramach myÊlenia na w∏asny rachu-
nek. I ca∏e szcz´Êcie, ˝e ktoÊ myÊla∏ niezale˝nie. Sàdz´, ˝e gdyby nie by∏o takiego
myÊlenia po 1945 r., to nie by∏oby pontyfikatu Jana Paw∏a II. By∏aby wybitna po-
staç kard. Wojty∏y, byç mo˝e nawet papie˝a, ale to by∏by inny papie˝ i inny pon-
tyfikat. Ponadto wydaje mi si´, ˝e absolutnie niedopuszczalne sà stwierdzenia, ˝e
Êrodowisko Znaku nie chcia∏o dyktatu Episkopatu i w konsekwencji musia∏o za-
dowalaç si´ dyktatem partii. Podobnie jest ze stwierdzeniem, ˝e parasol KoÊcio-
∏a bardziej przeszkadza∏ pos∏om Znaku niêli but Zenona Kliszki. 

Jan ˚aryn – Rozmiary artyku∏u w zestawieniu z rozleg∏oÊcià poruszanej pro-
blematyki zmusi∏y mnie do skrótowego potraktowania wielu wàtków i pomini´-
cia innych. Nie znaczy to jednak, ˝e nie przemyÊla∏em zdaƒ, których u˝y∏em. Wy-
daje mi si´, ˝e odzwierciedlajà one mój sposób myÊlenia na temat Znaku, a tak˝e
Êrodowiska paksowskiego. Przyk∏ad konkretny to ów „mit za∏o˝ycielski”. To jest
takie zdanie, które mo˝na potraktowaç jako podsumowanie nienapisanej ksià˝-
ki. Uwa˝am, ˝e stoi za nim moja wiedza i doÊç istotne pytanie dotyczàce 1956 r.
Pytanie o granice koncesji wynikajàce z przemian paêdziernikowych. Uwa˝am,
˝e w budowaniu tych granic wzi´∏o udzia∏ równie˝ Êrodowisko Jerzego Zawiey-
skiego, a nie tylko Stowarzyszenie PAX, ekipa W∏adys∏awa Gomu∏ki czy „pu∏a-
wianie” i „natoliƒczycy”. Spowodowa∏o to pewne konsekwencje. Niektóre Êro-
dowiska – odnosz´ si´ tu g∏ównie do wspomnieƒ Wies∏awa Chrzanowskiego
oraz stanowiska narodowców i chadeków (np. Wac∏awa Bittnera) – przez ten
niepisany uk∏ad mi´dzy w∏adzami a ludêmi Znaku zosta∏y pozbawione mo˝liwo-
Êci legalnego dzia∏ania; czy te˝ ówczesnym w∏adzom partyjnym u∏atwiono w ten
sposób rozwiàzanie dylematu dotyczàcego ustanowienia bariery dla aktywnoÊci
Êrodowisk katolicko-narodowych. Notabene, patrzàc z perspektywy 1989 r.,
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mo˝e i dobrze, ˝e tak si´ sta∏o. Prymasowi Wyszyƒskiemu pod koniec 1956 r.
wydawa∏o si´, ˝e powstanie np. autentycznej partii chadeckiej b´dzie tylko i wy-
∏àcznie legitymizowa∏o w∏adz´ komunistów. Dlatego w∏aÊnie nie powinno byç
suwerennego Êrodowiska, powinno dzia∏aç tylko i wy∏àcznie koncesjonowane.
Jednak stworzenie koncesjonowanego zaplecza narodu katolickiego, jakim by∏
Znak, spowodowa∏o wypchni´cie innych, którzy myÊleli w kategoriach ochrony
swojej idei czy dorobku politycznego. Mam tu oczywiÊcie na myÊli przede
wszystkim wspomnianych chadeków i narodowców, którzy, gdyby nie warunki
ograniczonej suwerennoÊci spo∏eczeƒstwa po przemianach paêdziernikowych,
mogliby podjàç dzia∏alnoÊç. 

Jaros∏aw Gowin – Stawia pan tez´, ˝e Êrodowisko Znaku bra∏o udzia∏ w usta-
laniu granic koncesji. Czy nie uwa˝a pan jednak, ˝e ewolucja tego Êrodowiska
zmierza∏a w kierunku coraz ostrzejszej opozycji wobec w∏adz, podczas gdy ewo-
lucja Episkopatu raczej sz∏a w przeciwnym kierunku? Ja mam wra˝enie, ˝e o ile
w latach pi´çdziesiàtych Êrodowisko Znaku rozmija∏o si´ z hierarchià, gdy˝ by∏a
ona wyraênie bardziej antykomunistyczna ni˝ Znak, o tyle w latach siedemdzie-
siàtych dosz∏o do przestawienia tych stanowisk.

Jan ˚aryn – Ta ocena ma swoje zalety i wady. Wydaje mi si´, ˝e ciekawsza
i wa˝niejsza jest inna podniesiona przez pana sprawa, a mianowicie kwestia
zró˝nicowania wewn´trznego. To zró˝nicowanie wewn´trzne w Êrodowisku
Znaku widz´ m.in. w ten sposób, ˝e w pewnych sprawach cz´Êç tego Êrodowi-
ska stawa∏a si´ bli˝sza Episkopatowi Polski, a w innych ta sama grupa totalnie
si´ rozmija∏a z biskupami. Podam przyk∏ad konkretny. Grupa Janusza Zab∏oc-
kiego, mówiàc w skrócie, w latach siedemdziesiàtych niewàtpliwie podj´∏a pró-
b´ w∏àczenia w orbit´ swoich wp∏ywów Êrodowisk chadeckich i narodowych.
Niewàtpliwie, choç nie mam na to dokumentów, mia∏o to wp∏yw na pozytyw-
niejsze ocenianie Zab∏ockiego przez poszczególnych biskupów (np. na posiedze-
niach Rady G∏ównej Episkopatu Polski). Wcale to nie znaczy, ˝e np. w sprawie
konfliktu konstytucyjnego z po∏owy lat siedemdziesiàtych grupa Zab∏ockiego
by∏a postrzegana lepiej ni˝ ci, którzy zwalczali forsowane przez PZPR popraw-
ki do Konstytucji PRL. Wr´cz odwrotnie, prymas stanà∏ po stronie Tadeusza
Mazowieckiego, którego poglàdy ideowe ocenia∏ jako „socjalistyczne”. Krótko
mówiàc, na pewno by∏o to Êrodowisko oceniane przez Episkopat w sposób
zró˝nicowany. 

W moim artykule stara∏em si´ udowodniç tez´, którà Andrzej Friszke nad-
miernie wyostrzy∏. G∏osi ona, ˝e zdaniem prymasa Wyszyƒskiego w PRL nie by∏o
miejsca na trzecià si∏´. By∏ albo obóz komunistyczny, albo KoÊció∏. Jakakolwiek
strona chcàca siebie widzieç w roli trzeciej si∏y zostawa∏a przez jednà albo drugà
wykorzystana w walce z przeciwnikiem. W zwiàzku z tym „albo but Kliszki, al-
bo but Wyszyƒskiego”. To nie by∏o wynikiem w ˝adnym razie totalitarnych po-
kus rzekomo obecnych w KoÊciele, tylko efektem realistycznego spojrzenia na si-
∏´ paƒstwa komunistycznego. Si∏´ tak wielkà, ˝e w gruncie rzeczy nie staç by∏o
nikogo, ˝adnego Êrodowiska poza KoÊcio∏em na obron´ przed machinà paƒstwa
oraz na pomna˝anie dobra narodu polskiego. Jedynie KoÊció∏ mia∏ narz´dzia,
by przeciwstawiç si´ tej machinie. ˚adnych pi´ciu czy dziesi´ciu pos∏ów, nawet
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z jakimÊ zapleczem spo∏ecznym, nie by∏o w stanie w tym konflikcie odegraç ta-
kiej roli, jakà odgrywa∏ KoÊció∏. Jaskrawym przyk∏adem by∏a historia PAX-u, któ-
rego wielkoÊç organizacyjna ros∏a wprost proporcjonalnie do dowodów lojalno-
Êci wobec w∏adzy.

Andrzej Friszke – Ta obrazowa formu∏a z butami Kliszki i Wyszyƒskiego nie
bardzo mnie przekonuje. Byç mo˝e w pewnych sytuacjach z punktu widzenia
kard. Wyszyƒskiego tak istotnie by∏o. W tekÊcie jest to podane jako prawda
obiektywna, a nie subiektywna – wyobra˝enie kardyna∏a. Przecie˝ nie chodzi∏o
o to, ˝e istnia∏ wybór, czy pos∏owie podporzàdkujà si´ kardyna∏owi, czy Kliszce.
Akurat na to, kto b´dzie w sejmie, prymas Wyszyƒski nie mia∏ wp∏ywu. Przed
ka˝dymi wyborami natomiast ludzie Znaku radzili si´ kardyna∏a, czy kandydo-
waç, czy nie. Przy wyborach w 1957 r. mo˝e najmniej, ale przy kolejnych on mó-
wi∏: tak – kandydowaç. To by∏a swoista legitymizacja. 

Jan ˚aryn – Ja przecie˝ pisz´ o tej legitymizacji.

Andrzej Friszke – Piszesz, ale zarazem temu przeczysz. Sà w tekÊcie fragmen-
ty, gdzie piszesz, ˝e tej legitymizacji nie by∏o. 

Jan ˚aryn – Tak, bo w niektórych przypadkach tak w∏aÊnie by∏o.

Andrzej Friszke – W takim razie ja ju˝ nic nie rozumiem. Kardyna∏ Wyszyƒ-
ski mówi∏ np. w 1968 r.: nie sk∏adaç mandatów, tylko zostaç w sejmie. Ty uwa-
˝asz, ˝e kaza∏ sk∏adaç mandaty. Generalnie natomiast, jeÊli chodzi o sk∏ad Ko∏a
Poselskiego Znak, to prymas nie mia∏ tu nic do powiedzenia. Du˝o do powiedze-
nia mia∏ natomiast Kliszko. Wybór by∏ zatem taki: czy ulegaç butowi Kliszki, czy
po prostu si´ wycofaç ze wszystkiego. To by∏ jedyny wybór. Innych nie by∏o.
Mo˝na by∏o wybraç absencj´. Moim zdaniem taka absencja zosta∏a przez Êrodo-
wiska chadeckie czy endeckie po 1956 r. nie tyle wybrana, co im narzucona. Pod-
kreÊlasz, ˝e Êrodowisko Znaku uczestniczy∏o w ustalaniu koncesji. Tymczasem
ono w tym nie uczestniczy∏o, skorzysta∏o natomiast z pewnych dobrodziejstw
wynikajàcych z tej koncesji. Ale to nie znaczy, ˝e mia∏o kiedykolwiek wp∏yw na
ustalanie granic koncesji. Nie zauwa˝y∏em w dokumentach PZPR nawet Êladu
rozwa˝ania takiej opcji, ˝eby w 1956 r. endeków albo chadeków wpuÊciç do sej-
mu. O nich w ogóle nie by∏o wtedy mowy. 

Antoni Dudek – Spór Andrzeja Friszke i Jana ˚aryna na temat Znaku sta-
nowi jeden z przejawów bardziej fundamentalnego sporu o to, gdzie w PRL
bieg∏a granica mi´dzy kompromisem i konformizmem, mi´dzy zachowaniem
w∏asnej podmiotowoÊci i jej wyprzeda˝à w zamian za rozmaite korzyÊci. Nie
sàdz´, by ten spór da∏o si´ rozstrzygnàç w sposób ÊciÊle naukowy, bo tak na-
prawd´ sprowadza si´ on do ró˝nych interpretacji, a nie samych faktów. Te
same dzia∏ania pos∏ów Znaku – np. wstrzymanie si´ pi´ciu z nich od g∏osowa-
nia za ustawà z 1961 r. znoszàcà ostatecznie nauk´ religii w szko∏ach – mo˝na
oceniaç zarówno jako przejaw opozycji, jak i legitymizowania (przez sam udzia∏
w parlamencie i g∏osowaniu) re˝imu, który przeforsowa∏ ustaw´ wbrew woli
wi´kszoÊci Polaków. 
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Proponuj´ teraz przejÊç do trzeciego wàtku artyku∏u Jana ˚aryna, czyli rela-
cji mi´dzy KoÊcio∏em katolickim a Êrodowiskami ˝ydowskimi w kraju oraz za
granicà. Musz´ przyznaç, ˝e – doceniajàc wag´ tego tematu – zmartwi∏o mnie,
i˝ w tekÊcie zabrak∏o innych kwestii – sprawy stosunków mi´dzy katolikami
a wyznawcami pozosta∏ych koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich oraz tego, w jaki sposób
wykorzystywa∏y to w∏adze PRL. Dlatego chcia∏bym to, o czym pisze ˚aryn, uzu-
pe∏niç jeszcze jednym pytaniem. Czy gra w∏adz, które nieustannie próbowa∏y
kierowaç przeciwko sobie dominujàcy KoÊció∏ rzymskokatolicki i KoÊcio∏y
mniejszoÊciowe, by∏a u∏atwiona przez niski poziom ekumenicznoÊci duchowieƒ-
stwa katolickiego? Czy psychologia „obl´˝onej twierdzy” nie spowodowa∏a, ˝e
biskupi okazali si´ na forum wewn´trznym niezdolni do takich gestów, jakie
na zewnàtrz wykonali chocia˝by w s∏ynnym liÊcie do biskupów niemieckich
z 1965 r.?

Wies∏aw J. Wysocki – Argument o „obl´˝onej twierdzy” wydaje mi si´ zasad-
ny tylko cz´Êciowo. Wstrzemi´êliwoÊç KoÊcio∏a katolickiego w jakimÊ stopniu
rzeczywiÊcie wynika∏a z tego, ˝e inne grupy wyznaniowe by∏y sk∏onne do wspó∏-
pracy z w∏adzami i nierzadko wykorzystywane do przeciwstawiania si´ KoÊcio-
∏owi rzymskokatolickiemu. Ale problem mo˝na postawiç inaczej. W jaki sposób
Episkopat mia∏by udzielaç im poparcia? Przecie˝ rozpocz´cie szerszego dialogu
w realiach PRL te˝ mog∏oby przynieÊç bardzo niebezpieczne skutki. Przechodzàc
zaÊ do kwestii relacji katolicko-˝ydowskich, chc´ zwróciç uwag´ na jeden
z aspektów tego problemu, s∏abo widoczny w artykule Jana ˚aryna. Chodzi mi
o pochodzenie spo∏eczne gros kleru, który do koƒca lat szeÊçdziesiàtych wywo-
dzi∏ si´ przede wszystkim ze Êrodowisk wiejskich, a te by∏y szczególnie podatne
nie tyle nawet na ideologiczny antysemityzm, co na ró˝nego rodzaju stereotypy
dotyczàce ˚ydów. D∏ugo pokutowa∏y one w umys∏ach cz´Êci ksi´˝y. Szczególnie
widoczne by∏o to w ambiwalentnej postawie KoÊcio∏a w 1968 r., kiedy cz´Êç du-
chowieƒstwa popar∏a ruch studencki, wielu jednak dopatrzy∏o si´ w nim – idàc
za g∏osem oficjalnej propagandy – elementów ewidentnej prowokacji.

Andrzej Friszke – Wobec ostatniej cz´Êci artyku∏u ˚aryna czuj´ si´ bezradny.
U˝yte w niej poj´cia i naÊwietlenie wydarzeƒ sà niezmiernie odleg∏e od mojego
punktu widzenia. Ju˝ sama definicja antysemityzmu, którà operuje Jan ˚aryn,
jest odleg∏a od tego, co ja przez to poj´cie rozumiem. Dla przyk∏adu, ca∏y obszer-
ny wywód kard. Hlonda z 1936 r., który jest moim zdaniem antysemicki, zosta∏
przez ˚aryna zinterpretowany jako nieantysemicki. A zatem musielibyÊmy za-
czàç od ustalenia, co to jest antysemityzm. Jest w tym tekÊcie powiedziane, ˝e
˚ydzi bezzasadnie domagajà si´ ze strony KoÊcio∏a katolickiego przeprosin. Ale
przecie˝ Jan Pawe∏ II ju˝ ich przeprosi∏, czego autor artyku∏u najwyraêniej nie za-
uwa˝y∏. Inny przyk∏ad dotyczy pogromu kieleckiego. ˚aryn uwa˝a, ˝e KoÊció∏
zachowa∏ si´ w tej sprawie w porzàdku. Znane mi wypowiedzi pozostawiajà co
do tego du˝e wàtpliwoÊci. Jest te˝ kwestia pielgrzymki na Jasnà Gór´ z 1936 r.,
która by∏a opisywana w literaturze wielokrotnie. Jej wymowa polityczna w ów-
czesnym klimacie lat trzydziestych by∏a oczywista i podobnie postrzegana zarów-
no przez pras´, która jà afirmowa∏a, jak i pras´ nastawionà krytycznie. Autor wi-
dzi to wszystko inaczej. 
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Jaros∏aw Gowin – Chcia∏bym nawiàzaç do pytania Antoniego Dudka o brak
ekumenizmu w dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a katolickiego w PRL. OczywiÊcie, ˝e w Ko-
Êciele katolickim brakowa∏o wówczas ekumenizmu, co utrudnia∏o dialog z inny-
mi wyznaniami. Trzeba te˝ jednak dodaç, ˝e te inne KoÊcio∏y by∏y równie nie-
ekumeniczne. W KoÊciele katolickim zacz´∏o si´ to zmieniaç po 1968 r. na
skutek Soboru. Z tym ˝e wtedy istnia∏y ju˝ utrwalone stereotypy (co najmniej po
cz´Êci niebezzasadne), ˝e mniejszoÊci wyznaniowe wspó∏pracujà z w∏adzà komu-
nistycznà. To bardzo utrudnia∏o dialog. W momencie gdy pojawi∏a si´ szansa na
dialog ekumeniczny, ze wzgl´dów politycznych do tego dialogu nie dochodzi∏o
lub dochodzi∏o w bardzo ograniczonym stopniu. 

Teraz o wàtku ˝ydowskim. Musz´ przyznaç, ˝e mnie on zainteresowa∏ naj-
mniej. Po cz´Êci dlatego, ˝e nie znam si´ na tych sprawach, po cz´Êci zaÊ, bo wy-
da∏ mi si´ najs∏abszà cz´Êcià tego generalnie ciekawego tekstu. Dla mnie wàtek
ten stanowi nieco chaotyczny zbiór rozmaitych faktów i myÊli, cz´sto ma∏o spój-
nych, zakoƒczonych jednak s∏usznà konkluzjà, ˝e i antysemityzm, i antykatoli-
cyzm sà czymÊ nagannym. Zgadzam si´ z opinià, ˝e pewne reakcje ˝ydowskie
mogà wzmagaç istniejàcy ju˝ antysemityzm. Skoro jednak mogà wzmagaç, to
znaczy, ˝e on ju˝ istnieje... Na tym poziomie ogólnoÊci z wymowà tego wàtku si´
zgadzam. Pytanie jednak, dlaczego ten wàtek znalaz∏ si´ w tekÊcie. Moim zda-
niem jego obecnoÊç da si´ usprawiedliwiç tylko w jeden sposób – podtytu∏em
„wybrane zagadnienia”. Jest to doÊç subiektywny wybór motywowany – jak sà-
dz´ – tym, ˝e relacje katolicko-˝ydowskie w Polsce sà tematem bodaj najs∏abiej
opisanym. Zwracam natomiast uwag´, i˝ – z ca∏à pewnoÊcià wbrew intencjom
autora – obecnoÊç tego wàtku w tekÊcie mo˝e byç odczytywana w ten sposób, ˝e
˚ydzi byli szczególnie wa˝nà cz´Êcià obozu w∏adzy. Bo przecie˝ ca∏y tekst doty-
czy przede wszystkim relacji KoÊció∏ – w∏adza komunistyczna. Je˝eli pojawia si´
osobna grupa, czyli ˚ydzi, to domniemanie mo˝e byç takie, ˝e ˚ydzi byli wa˝nà
cz´Êcià obozu w∏adzy. Wiadomo, ˝e nie jest to bezzasadne, je˝eli chodzi o czasy
stalinowskie. Wtedy istotnie mieliÊmy do czynienia z nadreprezentacjà osób po-
chodzenia ˝ydowskiego w aparacie w∏adzy. Ale trzeba te˝ pami´taç, ˝e równie
wyraêna nadreprezentacja takich osób istnia∏a w kr´gach opozycji demokratycz-
nej. ˚adna prosta konkluzja nam si´ z obu tych faktów nie wy∏oni. 

Andrzej Friszke – Ja mam generalnà wàtpliwoÊç co do sensu mieszania pew-
nych wàtków w dyskutowanym artykule. Wàtków, które powinny byç przenie-
sione do osobnej dyskusji. Co majà bowiem ze sobà wspólnego historia pielgrzy-
mek z lat trzydziestych czy stosunek duchowieƒstwa do Holokaustu z relacjami
KoÊció∏ – w∏adza w PRL? 

Antoni Dudek – W tym pytaniu jest sporo racji. Ja równie˝ mam wàtpliwoÊci,
czy wàtek dotyczàcy II Rzeczypospolitej by∏ potrzebny. Uwa˝am te˝, ˝e ostatnia
cz´Êç tekstu nieprecyzyjnie pewne rzeczy t∏umaczy. Z drugiej jednak strony tem-
peratura naszej dyskusji dowodzi, ˝e wàtek ˝ydowski nie jest bez znaczenia tak˝e
dla kwestii relacji mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em w PRL. Zarówno przed 1956 r.,
kiedy opinia publiczna (w tym tak˝e wielu ksi´˝y) by∏a przeÊwiadczona o wspo-
mnianej nadreprezentacji ˚ydów w aparacie w∏adzy, jak i przy okazji wydarzeƒ
1968 r., czy póêniej – stosunku hierarchii do poszczególnych od∏amów opozycji.
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Andrzej Friszke – Ale w takim razie jest to pytanie, i tak trzeba je postawiç,
o problem antysemityzmu w polskim KoÊciele przed drugà wojnà Êwiatowà. Na
ten temat jest ogromna praca dokumentacyjna Anny Landau-Czajki W jednym
stali domu...2

Antoni Dudek – W moim przekonaniu chodzi zarówno o antysemityzm
w polskim KoÊciele, jak i niech´ç do katolicyzmu ze strony cz´Êci Êrodowisk ˝y-
dowskich, czy te˝ – dok∏adniej – Polaków pochodzenia ˝ydowskiego odleg∏ych
od tradycji katolickiej. Ta nieufnoÊç, ˝eby nie powiedzieç wrogoÊç wobec KoÊcio-
∏a, by∏a wyraêna m.in. wÊród tej cz´Êci opozycji antykomunistycznej, której lu-
dzie wywodzili si´ ze Êrodowisk ˝ydowskich. Sformu∏owanie „ajatollah Wyszyƒ-
ski”, jakie pojawi∏o si´ w jednym z „Biuletynów Informacyjnych” KOR, nie
by∏o przypadkiem. Mamy zatem dwie strony medalu. O nich trzeba mówiç rów-
nolegle, jeÊli si´ nie chce popaÊç w jednostronnoÊç. Moim zdaniem niezdolnoÊç
do takiego w∏aÊnie równoleg∏ego przedstawiania problemu stanowi klucz do zro-
zumienia trudnoÊci w dialogu katolicko-˝ydowskim w Polsce. 

Andrzej Friszke – Mo˝na rozmawiaç, ale tylko wtedy, gdy odrzuci si´ za∏o˝e-
nie, ˝e w PRL wszelka dzia∏alnoÊç spo∏eczna, wszelkie podmioty w ˝yciu publicz-
nym albo by∏y w KoÊciele, albo w partii. Je˝eli si´ bowiem przyjmie takie za∏o-
˝enie, to w ogóle nie ma miejsca na nikogo, tym bardziej na intelektualistów czy
jakichÊ dzia∏aczy opozycyjnych, nie daj Bo˝e, jeszcze ˝ydowskiego pochodzenia.
Je˝eli taka by∏aby optyka, to faktycznie sytuacja jest beznadziejna. JeÊli ona taka
by∏a, to otrzymujemy bardzo ponury obraz. Poza tym, co to znaczy ˚ydzi? Oczy-
wiÊcie wymieniony w tekÊcie ˚aryna pan Tennenbaum jest ˚ydem, ale czy S∏o-
nimski by∏ ˚ydem? Boj´ si´, ˝e przynajmniej dla cz´Êci ludzi KoÊcio∏a – tak. Czy
˚ydem jest si´ dlatego, ˝e mia∏o si´ ˝ydowskiego przodka, czy jednak uznajemy
prawo do asymilacji? 

Jan ˚aryn – Jestem po lekturze konkretnych êróde∏, do których historycy do
tej pory nie mieli mo˝liwoÊci zajrzenia. Niewàtpliwie, gdy si´ czyta protoko∏y
posiedzeƒ Rady G∏ównej Episkopatu Polski, gdy si´ czyta protoko∏y Konferen-
cji Plenarnej Episkopatu Polski z lat 1945–1989, to problematyka ˝ydowska ro-
zumiana w kategoriach symbolicznych oraz kategoriach pewnej rzeczywistoÊci
politycznej jest wa˝na. W moim przekonaniu dyskusja na temat stosunku Ko-
Êcio∏a katolickiego oraz jego hierarchii do relacji ˝ydowsko-polskich i ˝ydow-
sko-katolickich pr´dzej czy póêniej wybuchnie, poniewa˝ te êród∏a zostanà
ujawnione. 

Strona ˝ydowska nie u∏atwia dialogu w tej sprawie. Nie mo˝na si´ zgodziç
z ocenami, wedle których Salomon Morel by∏ do 1968 r. komunistà, a potem na-
gle si´ okaza∏o, ˝e jest jednak ˚ydem. To jest problem samoidentyfikacji jednost-
ki, ale i odpowiedzialnoÊci narodu za jednostki tego narodu. To samo dotyczy te˝
Polski. Feliks Dzier˝yƒski jest nasz, ˝ebyÊmy nie wiem jak d∏ugo si´ t∏umaczyli,
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˝e on zosta∏ bolszewikiem. Jako naród polski dorobiliÊmy si´ takiego syna i wy-
eksportowaliÊmy go do Rosji. On nie jest Rosjaninem. 

Andrzej Friszke – To jest w ogóle problem asymilacji kulturowej, narodowej
itd. oraz ich rozmaitych konsekwencji. One sà oczywiste. Jest te˝ problem, kogo
za Polaka uwa˝amy. W prawicowej prasie przedwojennej niewàtpliwie by∏a po-
wszechna negacja asymilacji osób pochodzenia ˝ydowskiego. 

Antoni Dudek – MieliÊmy rozmawiaç o roli kwestii ˝ydowskiej w relacjach
koÊcielno-paƒstwowych. Mnie si´ wydaje, ˝e Jan ˚aryn potraktowa∏ ten pro-
blem zbyt szeroko. Wprowadzi∏ kwesti´ relacji mi´dzy narodem polskim
a mniejszoÊcià ˝ydowskà. Mnie tak naprawd´ interesowa∏ zaÊ tylko jeden wàtek
z tego ogromnego problemu stosunków ˝ydowsko-katolickich: jak by∏y one wy-
grywane przez w∏adze. Bo by∏y, i to do koƒca PRL. Genera∏ Jaruzelski na posie-
dzeniu kierownictwa PZPR w po∏owie lat osiemdziesiàtych narzeka∏ na ˚ydów
ateistów pos∏ugujàcych si´ ambonà do celów antysocjalistycznej propagandy
i wyra˝a∏ zdziwienie, dlaczego duchowieƒstwo to toleruje. Wiosnà 1989 r. wice-
minister spraw wewn´trznych gen. Henryk Dankowski otrzyma∏ informacje
o rozmowach Bronis∏awa Geremka z Adamem Michnikiem, w trakcie których
obraêliwie wyra˝ali si´ o kard. Glempie, i z satysfakcjà zaproponowa∏ kierownic-
twu PZPR, ˝e te informacje trzeba wys∏aç natychmiast Glempowi i Wa∏´sie, po-
kazujàc, co ci ˝ydowscy – pisa∏ wprost o ich etnicznym pochodzeniu – doradcy
lidera „SolidarnoÊci” sàdzà o prymasie Polski. To jeden z wielu przyk∏adów wy-
korzystywania wàtku ˝ydowskiego przez komunistów do walki zarówno z Ko-
Êcio∏em, jak i opozycjà.

Andrzej Friszke – W aktach bezpieki gdzieÊ do 1985 r. ka˝demu cz∏owieko-
wi, któremu mo˝na by∏o „zarzuciç” ˝ydowskie pochodzenie, wpisywano w tecz-
ce: „narodowoÊç ˝ydowska”. 

Jan ˚aryn – Z akt, które ja ostatnio czyta∏em, wynika, ˝e S∏u˝ba Bezpieczeƒ-
stwa wygrywa∏a ten wàtek do manipulowania Êrodowiskami narodowymi. U˝y-
wa∏a ich do walki z w∏asnymi przeciwnikami politycznymi pod has∏em „wspólnie
walczymy z ˚ydami w opozycji”. To jest tragedia, ale tak by∏o. W udost´pnionej
mi notatce pp∏k. Wies∏awa Górnickiego (z okresu prezydentury gen. Wojciecha
Jaruzelskiego, z 19 wrzeÊnia 1989 r.) mo˝na znaleêç informacj´ na temat postrze-
gania przez amerykaƒskie Êrodowiska ˝ydowskie problemu Karmelu w OÊwi´ci-
miu. T́  notatk´ przekazano prymasowi Glempowi w oczywistym celu: oto ˚ydzi
próbujà wygraç pewnà spraw´ i zniszczyç KoÊció∏, a my przed tym przestrzegamy
i dlatego podsuwamy wiarygodnà i dog∏´bnà analiz´ na ten temat. W rzeczywi-
stoÊci problem by∏ du˝o bardziej z∏o˝ony – co wcale nie znaczy, ˝e prymas Glemp
nie mia∏ racji, broniàc obecnoÊci w OÊwi´cimiu sióstr modlàcych si´ za ofiary nie-
mieckiego ludobójstwa. Chodzi mi natomiast w tym przypadku o prymitywizo-
wanie – w celach manipulacyjnych – tematu ˝ydowskiego, który raz po raz prze-
wija∏ si´, g∏ównie za sprawà bezpieki, w historii PRL. 

Antoni Dudek – Dzi´kuj´ panom za udzia∏ w dyskusji.
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ANTONI DUDEK (ur. 1966) – naczelnik Wydzia∏u Badaƒ Naukowych w Biurze
Edukacji Publicznej IPN oraz adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Sto-
sunków Mi´dzynarodowych Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Autor i wspó∏-
autor kilkunastu ksià˝ek dotyczàcych historii najnowszej Polski. Ostatnio opu-
blikowa∏ Reglamentowana rewolucja. Rozk∏ad dyktatury komunistycznej
w Polsce 1988–1990 (2004).

ANDRZEJ FRISZKE (ur. 1956) – docent w Instytucie Studiów Politycznych Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie, redaktor miesi´cznika „Wi´ê” oraz cz∏onek
Kolegium Instytutu Pami´ci Narodowej. Zajmuje si´ dziejami Polski w XX
wieku, jest m.in. autorem ksià˝ek Opozycja polityczna w PRL 1945–1980
(1994) i Ko∏o pos∏ów „Znak” w Sejmie PRL 1957–1976 (2002). Ostatnio opu-
blikowa∏ syntez´ Polska – losy paƒstwa i narodu 1939–1989 (2003).

JAROS¸AW GOWIN (ur. 1961) – doktor politologii, redaktor naczelny miesi´czni-
ka „Znak” oraz rektor Wy˝szej Szko∏y Europejskiej im. Józefa Tischnera w Kra-
kowie. Autor m.in. ksià˝ki KoÊció∏ w czasach wolnoÊci: 1989–1999 (1999).

WIES¸AW JAN WYSOCKI (ur. 1950) – profesor i prodziekan Wydzia∏u Nauk Hi-
storycznych i Spo∏ecznych na Uniwersytecie Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
w Warszawie. Autor i redaktor publikacji dotyczàcych historii KoÊcio∏a kato-
lickiego w Polsce, m.in. Osaczanie Prymasa. Kardyna∏ Stefan Wyszyƒski jako
„podopieczny” aparatu bezpieczeƒstwa w latach 1953–1956 (2002) oraz Ko-
Êció∏ i spo∏eczeƒstwo wobec stanu wojennego (2004).

JAN ˚ARYN (ur. 1958) – doktor habilitowany historii, pracownik Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie. Autor licznych ksià˝ek na temat historii KoÊcio∏a, m.in. wydanych ostat-
nio syntez Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce (1944–1989) (2003) oraz
KoÊció∏ w PRL (2004).
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Ryszard Michalak

Divide et impera.
Szkic o z∏o˝onoÊci polityki
wyznaniowej PRL wobec

KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych
i jej nast´pstwach

W literaturze dotyczàcej polityki wyznaniowej PRL przewa˝a opinia, ˝e w∏a-
dze komunistyczne od poczàtku faworyzowa∏y KoÊcio∏y mniejszoÊciowe kosztem
KoÊcio∏a rzymskokatolickiego1. Nierzadko wyst´puje te˝ poglàd o wykorzysty-
waniu w ca∏ym okresie po 1945 r. KoÊcio∏ów nierzymskokatolickich do walki
przeciw najwi´kszemu – katolickiemu2. Sprawa wydaje si´ jednak bardziej z∏o˝o-
na. Tak jak PRL mia∏a swoje okresy i prze∏omy, by∏y równie˝ ró˝ne etapy polity-
ki wyznaniowej.

Wydaje si´, ˝e kryzys stalinowskiej polityki wyznaniowej w Polsce rozpoczà∏
si´ wczeÊniej ni˝ kryzys stalinizmu jako systemu sprawowania w∏adzy. Ju˝
w 1953 r. w Sekretariacie Biura Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR
omawiano tajne tezy3, z których wynika∏o, ˝e rzàdzàca partia ma ÊwiadomoÊç
fiaska dotychczasowej polityki wobec KoÊcio∏a i ˝ycia religijnego. Autorzy tez
postulowali oczywiÊcie koniecznoÊç kontynuowania walki z „przesàdami” i „za-
bobonami”, jednak˝e przyznawali przy tym, i˝ „sprawa przezwyci´˝enia wie-
rzeƒ religijnych wÊród szerokich mas – to sprawa dziesi´cioleci”. Taka konsta-
tacja wymusza∏a poszukiwanie nowych metod walki z ideologicznymi wrogami,
tj. KoÊcio∏ami i zwiàzkami religijnymi. Praktyka polityki wyznaniowej komuni-
stów pokazuje, ˝e do 1956 r. nie wprowadzono jednak nowych, rewolucyjnych
rozwiàzaƒ. Oznacza∏o to, ˝e do prze∏omu paêdziernikowego niemal wszystkie
KoÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe nadal musia∏y zmagaç si´ z kursem polityki

1 Zob. np. P. Kàdziela, KoÊció∏ a paƒstwo w Polsce 1945–1965, Wroc∏aw 1990, s. 17–18.
2 Zob. np. K. Urban, KoÊció∏ prawos∏awny w Polsce 1945–1970 (rys historyczny), Kraków 1996,
s. 17.
3 AAN, KC PZPR, 237/V/155, k. 19–34. Dokument ten wraz z krótkim omówieniem zosta∏ opu-
blikowany w: A. Kochaƒski, PZPR wobec religii i KoÊcio∏a w 1953 r., „Wi´ê” 1992, nr 10, s. 98–111.
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wyznaniowej w∏adz, który zmierza∏ do ateizacji spo∏eczeƒstwa i likwidacji pod-
miotów stojàcych na drodze tego procesu. Jego konsekwencjà by∏o i to, ˝e w∏a-
dze nie próbowa∏y jednoznacznie i konsekwentnie podzieliç wyznawców chrze-
Êcijaƒstwa i skierowaç ich dzia∏aƒ na wzajemne wyniszczenie. Jak przyznawa∏
jeden z pomniejszych realizatorów stalinowskiej polityki wyznaniowej Stefan
Pacho∏ek, kierownik krakowskiego Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ: „trzeba obiek-
tywnie w tym miejscu przyznaç, ˝e w latach 1951–56 same w∏adze paƒstwowe
nie by∏y te˝ zainteresowane rozwojem zwiàzków wyznaniowych w ogóle,
a w tym rz´dzie i KoÊcio∏a polskokatolickiego. Wynika∏o to z ówczesnej kon-
cepcji politycznej, która faktycznie nie ró˝nicowa∏a poszczególnych zwiàzków
wyznaniowych, generalizujàc ujemne skutki dzia∏aƒ wszystkich zwiàzków wy-
znaniowych. Kierownictwo polityczne sta∏o wówczas na stanowisku, ˝e ewen-
tualne popieranie mniejszoÊci wyznaniowych w Polsce praktycznie nic nie daje,
a pewne korzyÊci osiàga si´ wówczas, je˝eli obywatel zerwie z danym zwiàzkiem
wyznaniowym i przejdzie na ateizm”4. Wyjàtkowe pod tym wzgl´dem by∏o in-
spirowanie KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego do walki z KoÊcio∏em metody-
stycznym. Trudno jednak˝e oceniaç poparcie w∏adz udzielone ewangelikom
w kategoriach wy∏àcznie polityki wyznaniowej, gdy˝ zwiàzane by∏o ono ÊciÊle
z repolonizacjà i polonizacjà Warmii i Mazur5 – postaw´ metodystów w tej spra-
wie oceniano krytycznie. Nie mo˝na te˝ oceniaç post´powania w∏adz jako
sprzyjajàcego samym luteranom. Jak pisa∏ w 1952 r. w notatce s∏u˝bowej na-
czelnik Wydzia∏u III Urz´du do spraw Wyznaƒ Serafin Kiry∏owicz: „Zagadnie-
nie mazurskie jest bardzo powa˝ne i wymaga wielkiej czujnoÊci ze strony w∏adz,
aby prowadzàc r´kami duchowieƒstwa akcj´ na Mazurach, nie dopuÊciç do ich
klerykalizacji”6.

KoÊció∏ ewangelicki by∏ wi´c takim samym ideologicznym wrogiem jak in-
ne KoÊcio∏y. W ˝aden sposób w∏adzom nie zale˝a∏o na jego rozwoju zgodnym
z naturà, tj. pracà religijnà. Ostateczna rozprawa z KoÊcio∏em luteraƒskim zo-
sta∏a jedynie odroczona. Do tego czasu w∏adze manifestowa∏y swà ogólnie ne-
gatywnà ocen´. Luteranie byli bowiem przegranymi w rywalizacji KoÊcio∏ów
o mienie koÊcielne na Ziemiach Odzyskanych. Szczególnie upokarzajàce dla te-
go KoÊcio∏a by∏o odebranie mu przez w∏adze w 1949 i 1950 r. koÊcio∏a Êw.
Trójcy oraz nieruchomoÊci przy ulicach Królewskiej i Kredytowej w Warsza-
wie. W 1951 r. usuni´to z w∏adz KoÊcio∏a ks. Jana Szerud´ i prezesa Maksymi-
liana Rudowskiego7. 

4 Cyt. za: K. Bia∏ecki, KoÊció∏ Narodowy w Polsce w latach 1944–1965, Poznaƒ 2003, s. 82–83.
5 Wi´cej na ten temat zob. np. K. Urban, Luteranie i metodyÊci na Mazurach 1945–1957. Wybór
materia∏ów, Kraków 2000; R. Michalak, KoÊció∏ metodystyczny na Warmii i Mazurach w latach sta-
linizmu, „Komunikaty Mazursko-Warmiƒskie” 2000, nr 2.
6 AAN, UdsW, III 22/38/56, k. 1–8.
7 O KoÊciele ewangelicko-augsburskim w latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych zob. liczne studia
Kazimierza Urbana, a w szczególnoÊci: K. Urban, KoÊció∏ Ewangelicko-Augsburski w Polsce
1945–1950. Z zagadnieƒ kszta∏towania si´ struktury diecezjalno-parafialnej, „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1994, nr 437; idem, Duchowieƒstwo i zwierzchnoÊci KoÊcio-
∏a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w opinii w∏adz administracyjnych (z lat 1949–1950), „Zeszy-
ty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1997, nr 484; idem, KoÊció∏ Ewangelicko-Augs-
burski w Polsce a Zachód w po∏owie lat 1950-tych [w:] Religia i polityka, red. B. Grott, Kraków
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Wracajàc do wyk∏adni polityki wyznaniowej autorstwa Pacho∏ka, wydaje si´,
˝e w∏adze nie popiera∏y w okresie stalinowskim mniejszoÊci wyznaniowych, gdy˝
mog∏y si´ obawiaç, i˝ przyniesie to wielkie niezadowolenie ksi´˝y patriotów, si-
∏y, na której komunistom zale˝a∏o wówczas najbardziej.

Trzeba podkreÊliç, ˝e – obok dzia∏aƒ religijnych – niektóre KoÊcio∏y mniejszo-
Êciowe, a w zasadzie frakcje koÊcielne, wÊród g∏ównych swoich zadaƒ, formu∏o-
wanych jeszcze w latach czterdziestych, widzia∏y rywalizacj´ z KoÊcio∏em rzym-
skokatolickim8. Niech´ç do tego KoÊcio∏a podyktowana by∏a – poza sporami
historycznymi i doktrynalnymi – wieloma wzgl´dami, np. utratà Êwiàtyƒ, ma∏-
˝eƒstwami mieszanymi (zwykle w takich zwiàzkach wychowywano dzieci w reli-
gii rzymskokatolickiej), podejrzeniami o zakulisowy uk∏ad pomi´dzy w∏adzà
a KoÊcio∏em rzymskokatolickim zawarty 14 kwietnia 1950 r.9 Interesujàca
w kontekÊcie tzw. porozumienia kwietniowego jest uwaga pracownika Departa-
mentu V MBP: „w Êrodowiskach Âwiadków Jehowy – spodziewajà si´, ˝e skut-
kiem umowy b´dzie akcja rzàdu przeciw nim i zawieszenie ich dzia∏alnoÊci”10.
W istocie w drugiej po∏owie 1950 r. z pomocà Urz´du do spraw Wyznaƒ i MBP
paƒstwo rozpocz´∏o ofensyw´ wobec wyznaƒ nierzymskokatolickich. 2 lipca
1950 r. wydano zakaz dzia∏ania w Polsce Stowarzyszenia Âwiadków Jehowy, a je-
go cz∏onków oskar˝ono o dzia∏alnoÊç szpiegowskà na rzecz Stanów Zjednoczo-
nych11. Wed∏ug przytaczanych przez Kazimierza Urbana opracowaƒ samych
Âwiadków Jehowy represjami obj´to 90 proc. cz∏onków tego stowarzyszenia

2000; ponadto: S. Czembor, Sytuacja w KoÊciele Ewangelicko-Augsburskim po II wojnie Êwiato-
wej, Warszawa 1994, mps, praca magisterska na ChrzeÊcijaƒskiej Akademii Teologicznej (16840);
H. Czembor, Ukszta∏towanie si´ naczelnych w∏adz KoÊcio∏a Ewangelicko-Augsburskiego po II woj-
nie Êwiatowej, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1995, z. 2; G. Viertel, Evangelisch in Polen. Staat,
Kirche und Diakonie 1945–1995, Erlangen 1997; B. Krebs, Evangelische Christen in Polen unter
zwei Diktaturen [w:] Deutsche und polnische Christen. Erfarungen unter zwei Diktaturen, red.
M. Greschat, Stuttgart – Berlin – Köln 1999, s. 30–67; O. Kiec, Die Protestantischen Kirchen in
Polen unter kommunistischer Herrschaft. Die Phase der Errichtung der kommunistischen Herrschaft
1945–1949 [w:] Zwischen den Mühlsteinen. Protestantische Kirchen in der Phase der Errichtung
der kommunistichen Herrschaft im östlichen Europa, red. P. Maser, J.H. Schjørring, Erlangen
2002; R. Michalak, KoÊcio∏y protestanckie i w∏adze partyjno-paƒstwowe w Polsce (1945–1956),
Warszawa 2002; KoÊcio∏y zak∏adnikami czasów. KoÊcio∏y protestanckie Niemiec i Polski w XX wie-
ku. Z prac Komisji Historii KoÊcio∏a PRE i EKD 1989–1999, red. B. Krebs, A. Wójtowicz, Warsza-
wa 2003, s. 123–257.
8 Celowa∏a w tym frakcja „pastorów demokratów” z KoÊcio∏a metodystycznego, zob. R. Micha-
lak, KoÊció∏ Metodystyczny w polityce wyznaniowej paƒstwa polskiego [w:] Religia i polityka...
9 Spekulacje co do treÊci tzw. porozumienia kwietniowego pojawi∏y si´ tak˝e w zachodniej prasie
katolickiej. „The Tablet” z 29 IV 1950 r. informowa∏: „nie ma potwierdzenia, czy tekst umowy po-
dany do wiadomoÊci ogólnej jest kompletny. Korespondenci z Polski donoszà o prawdopodobnym
istnieniu dodatku do umowy sk∏adajàcego si´ z pi´ciu punktów poufnych, zawierajàcych koncesje
dla KoÊcio∏a i dotyczàcego zw∏aszcza amnestii dla uwi´zionych ksi´˝y” (AAN, KC PZPR,
237/V/158, k. 67–70).
10 Ibidem, k. 51–55.
11 Por. K. Urban, KoÊció∏ prawos∏awny..., s. 26. O Âwiadkach Jehowy w PRL zob. K. Biliƒski, Hio-
bowie XX wieku. Wspomnienia Âwiadków Jehowy (Badaczy Pisma Âwi´tego), Wroc∏aw 1998; J. Rz´-
dowski, Najd∏u˝sza konspiracja w PRL?, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2004, nr 3; J. Mi-
∏osz, Âwiadkowie Jehowy w Wielkopolsce, ibidem; A. Namys∏o, Tchórze? Szpiedzy? Wywrotowcy?
W∏adze województwa Êlàskiego wobec Âwiadków Jehowy w pierwszych latach powojennych, ibidem;
¸. Kamiƒski, G∏os humanisty, ibidem.
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(oko∏o 15 tys. osób), a liczba ofiar Êmiertelnych – w wyniku tortur i pobytu
w wi´zieniu – si´gn´∏a kilkudziesi´ciu osób12.

Jednym z „instrumentów oddzia∏ywania imperializmu amerykaƒskiego na
Polsk´” oraz „kana∏em szpiegostwa wywiadu USA w Polsce” by∏ tak˝e – zdaniem
w∏adz – Polski Narodowy KoÊció∏ Katolicki. O „powiàzania z centralami zachod-
nimi” i „szpiegostwo na rzecz zachodniego imperializmu” oskar˝ono te˝ spo∏ecz-
noÊci ewangeliczne: Zjednoczony KoÊció∏ Ewangeliczny, KoÊció∏ Chrystusowy
i KoÊció∏ ChrzeÊcijan Wiary Ewangelicznej13. Nie ma oczywiÊcie ˝adnych dowo-
dów na to, ˝e którakolwiek z wymienionych akcji represyjnych by∏a skutkiem
porozumienia z 14 kwietnia 1950 r. i domniemanej obietnicy w∏adz, ˝e b´dà
zwalczaç wrogie KoÊcio∏owi rzymskokatolickiemu „sekty”. Wa˝ne sà jednak wàt-
pliwoÊci w tej kwestii, formu∏owane w Êrodowiskach nierzymskokatolickich,
które mog∏y spot´gowaç tradycyjnà niech´ç innowierców do KoÊcio∏a rzymsko-
katolickiego.

Trzeba stwierdziç, ˝e dla w∏adz komunistycznych w PRL nie istnia∏ jednolity
podmiot o nazwie „KoÊcio∏y mniejszoÊciowe” czy „KoÊcio∏y nierzymskokatolic-
kie”. Owszem, trzeci wydzia∏ Urz´du do spraw Wyznaƒ nosi∏ nazw´ Wyznaƒ
Nierzymskokatolickich, jednak w tej w∏aÊnie jednostce drobiazgowo przyglàda-
no si´ ka˝demu wyznaniu z osobna i przygotowano wobec ka˝dego z nich14 wy-
jàtkowà, oryginalnà polityk´. Celem tego szkicu jest ukazanie ró˝norodnych
(choç oczywiÊcie wybranych) koncepcji i praktycznych dzia∏aƒ dotyczàcych po-
szczególnych KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych.

Powszechny jest poglàd o faworyzowaniu przez w∏adze KoÊcio∏a polskokato-
lickiego. Odpowiada on prawdzie, jednak˝e nie w odniesieniu do czasów stali-
nowskich. Warto przedstawiç okolicznoÊci, które do tego doprowadzi∏y. Wspól-
nota ta, jeszcze pod nazwà Polski Narodowy KoÊció∏ Katolicki (która
obowiàzywa∏a do 1951 r.), znajdowa∏ si´ bodaj w najtrudniejszym spoÊród
wszystkich KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych nierzymskokatolickich po∏o˝e-
niu jeszcze w II Rzeczypospolitej15. Traktowana by∏a jako „destrukcyjna sekta”
zarówno przez w∏adze paƒstwowe, jak i przez hierarchów KoÊcio∏a rzymsko-
katolickiego16. Po przej´ciu w∏adzy przez komunistów jedynie formalnie sytuacja
si´ poprawi∏a. W 1946 r. „narodowcy” uzyskali wprawdzie legalizacj´, ale w∏a-

12 Por. K. Urban, KoÊció∏ prawos∏awny..., s. 26.
13 H.R. Tomaszewski, Wyznania typu ewangeliczno-baptystycznego wchodzàce w sk∏ad Zjednoczo-
nego KoÊcio∏a Ewangelicznego w latach 1945–1956, Warszawa 1991, s. 93; idem, KoÊció∏ Chrystu-
sowy w Polsce w latach 1921–1953, Warszawa 1992; R. Michalak, Paƒstwo wobec dzia∏alnoÊci Ko-
Êcio∏ów protestanckich typu ewangeliczno-baptystycznego w latach 1947–1950 na przyk∏adzie Ziem
Zachodnich, „Studia Zachodnie” 1998, t. 3.
14 Zdarza∏y si´ oczywiÊcie wyjàtki, gdy w∏adze w ogóle nie widzia∏y potrzeby, aby aktywnie intere-
sowaç si´ jakimÊ zwiàzkiem wyznaniowym. Tak w∏aÊnie by∏o w przypadku Muzu∏maƒskiego Zwiàz-
ku Religijnego. Jak wyjaÊnia Kazimierz Urban: „Polityka wobec muzu∏manów by∏a nie tyle oboj´t-
na, ile traktowano ich obecnoÊç w Polsce jako swojego rodzaju rodzimy orient, co mia∏o
zaÊwiadczaç o swobodach wyznaniowych” (Zwalczani i koncesjonowani. O mniejszoÊciach wyzna-
niowych w PRL z Kazimierzem Urbanem rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Na-
rodowej” 2004, nr 3, s. 14).
15 Na temat polityki wyznaniowej II RP zob. K. Krasowski, Zwiàzki wyznaniowe w II Rzeczypospo-
litej. Studium historyczno-prawne, Warszawa – Poznaƒ 1988.
16 K. Bia∏ecki, KoÊció∏ Narodowy..., s. 11–20.
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dze podejrzliwie traktowa∏y podmiot, którego êród∏a i g∏ówna siedziba znajdo-
wa∏y si´ we wrogich Stanach Zjednoczonych. Sposobu postrzegania polskich ka-
tolików nie zmieni∏ równie˝ KoÊció∏ rzymskokatolicki, który w pismach do
w∏adz paƒstwowych uskar˝a∏ si´ na tolerowanie „sekty”, uzurpujàcej sobie przez
nazw´ katolicki charakter17.

Sami „narodowcy” wiàzali z nowà w∏adzà du˝e nadzieje. Tak jak i inni wy-
znawcy nierzymskokatoliccy, wiele obiecywali sobie ju˝ po deklaracji zawartej
w manifeÊcie PKWN. Stwierdzenie, i˝ „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego,
przyst´pujàc do odbudowy paƒstwowoÊci polskiej, deklaruje uroczyÊcie przywró-
cenie wszystkich swobód demokratycznych, równoÊci wszystkich obywateli bez
ró˝nicy rasy, wyznania i narodowoÊci, wolnoÊci organizacji politycznych, zawo-
dowych, prasy, sumienia”, odczytano jako mo˝liwoÊç nobilitacji cz´sto dyskrymi-
nowanych w II Rzeczypospolitej KoÊcio∏ów. Potwierdzeniem nowej, przyjaznej
polityki wyznaniowej paƒstwa mia∏o byç wspomniane uznanie Polskiego Narodo-
wego KoÊcio∏a Katolickiego przez Ministerstwo Administracji Publicznej za „pu-
bliczno-prawny zwiàzek religijny”, a tak˝e manifestowanie przez w∏adze central-
ne i wojewódzkie poparcia podczas przejmowania Êwiàtyƒ poewangelickich18.

Jednak˝e wraz z powstaniem we wrzeÊniu 1947 r. Kominformu skoƒczy∏a si´
era „demokracji ludowych” i „narodowych dróg do socjalizmu”. Zimna wojna,
plan Marshalla i niepokorny wobec Stalina Tito wymusi∏y na polskich komuni-
stach centralizacj´ w∏adzy w stalinowskiej wersji. Skoƒczy∏a si´ wzgl´dnie libe-
ralna dotàd polityka wyznaniowa, koƒczy∏a si´ wi´c i suwerennoÊç polskich ka-
tolików.

Wnikliwe „przyglàdanie si´” duchownym polskokatolickim w 1948 i 1949 r.
zamieni∏o si´ na prze∏omie 1950 i 1951 r. w precyzyjnà akcj´ majàcà na celu usu-
ni´cie dotychczasowego kierownictwa koÊcielnego i zastàpienie go ludêmi bez-

17 Memoria∏ Episkopatu do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Boles∏awa Bieruta w sprawie
normalizacji stosunków KoÊcio∏a i paƒstwa [w:] P. Raina, KoÊció∏ w PRL. KoÊció∏ katolicki a paƒ-
stwo w Êwietle dokumentów 1945–1989, t. 1: Lata 1945–59, Poznaƒ 1994, s. 35–36.
18 O poparciu wojewody szczeciƒskiego Leonarda Borkowicza udzielanym Polskiemu Narodowe-
mu KoÊcio∏owi Katolickiemu pisze Krzysztof Kowalczyk (K. Kowalczyk, W rywalizacji o „rzàd
dusz”. KoÊció∏ rzymskokatolicki – KoÊció∏ polskokatolicki – paƒstwo na Pomorzu Zachodnim w la-
tach 1945–47 [w:] Mi´dzy integracjà a komunizmem. Spo∏eczeƒstwa i KoÊcio∏y Europy Ârodkowej,
red. K. Kowalczyk, A. Kubaj, R. Wróblewski, Tuchów 2001; idem, W walce o rzàd dusz. Polityka
w∏adz paƒstwowych wobec KoÊcio∏a katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956,
Szczecin 2003), jednak˝e – jak zaznacza ten historyk – „W∏adze miejskie, gminne i obwodowe (po-
wiatowe) z regu∏y niech´tnie odnosi∏y si´ do pracy duszpasterskiej ksi´˝y polskokatolickich, wnio-
skujàc o przydzia∏ budynków koÊcielnych z korzyÊcià dla wyznania rzymskokatolickiego” (idem,
W walce o rzàd dusz..., s. 100). Wydaje si´, ˝e to w∏aÊnie w praktycznym post´powaniu w∏adz ni˝-
szego szczebla nale˝y szukaç istoty ówczesnej polityki wyznaniowej. W∏adze centralne i wojewódz-
kie deklaratywnie, a w jednostkowych przypadkach faktycznie popiera∏y KoÊcio∏y mniejszoÊciowe,
przy tym jednak nie prostowa∏y decyzji i praktyki w∏adz ni˝szego szczebla. Postawa w∏adz najwy˝-
szych podyktowana by∏a dzia∏aniami na rzecz tworzenia w∏asnego, pozytywnego wizerunku – tak
w odniesieniu do spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, jak i w∏asnego spo∏eczeƒstwa – jako w∏adzy Êwia-
t∏ej, nowoczesnej, tolerancyjnej i sprzyjajàcej zgodnie z normami demokratycznymi pluralizmowi
wyznaniowemu. Taka polityka wpisywa∏a si´ w koncepcj´ „demokracji ludowej”, od której paƒstwa
tworzàcego si´ bloku radzieckiego odesz∏y na prze∏omie 1947 i 1948 r. Analogicznà ró˝norodnoÊç
postaw w∏adzy centralnej, wojewódzkiej i lokalnej widaç by∏o w odniesieniu do innych KoÊcio∏ów
nierzymskokatolickich, zob. R. Michalak, KoÊcio∏y protestanckie i w∏adze..., s. 128–168.

Divide et impera. Szkic o z∏o˝onoÊci polityki wyznaniowej PRL

57



wzgl´dnie oddanymi w∏adzom19. Biskup Józef Padewski nie prze˝y∏ Êledztwa, jakie-
mu zosta∏ poddany na Rakowieckiej20, a ks. Edward Narbuttowicz zosta∏ skazany
na kar´ Êmierci21. Czystki obj´∏y równie˝ duchownych na ni˝szych szczeblach. Ko-
Êcio∏owi pozwolono trwaç za cen´ zerwania wi´zi z jego centralà w Stanach Zjed-
noczonych oraz za deklaracj´ w∏àczenia si´ „w nurt walki o pokój i sprawiedliwoÊç
spo∏ecznà”. Zadanie to, jeszcze w okresie stalinowskim, wype∏niali kolejno: ks. Jó-
zef Dobrochowski, bp Eugeniusz Krieglewicz, bp Julian P´kala. Zapewne liczyli
oni na to, i˝ w∏adze pozwolà im rozwinàç skrzyd∏a, a oddany komunistom KoÊció∏
narodowy zastàpi mo˝e nawet przy ich wsparciu KoÊció∏ rzymskokatolicki. Taki
scenariusz nie móg∏ byç jednak˝e brany pod uwag´ przez rzàdzàcych, gdy˝ popie-
rali oni w tym czasie rzymskokatolickà frakcj´ ksi´˝y patriotów. Dopiero niespe∏-
nienie przez tych˝e oczekiwaƒ i niezadowalajàce efekty dotychczasowej polityki
wyznaniowej otworzy∏y nowe mo˝liwoÊci przed ambitnymi przywódcami KoÊcio-
∏a polskokatolickiego. W gronie osób przeznaczonych do najwa˝niejszych ról za-
brak∏o nieoczekiwanie miejsca dla wspó∏tworzàcych dotychczasowà elit´.

Po prze∏omie 1956 r. u steru w∏adzy partyjno-paƒstwowej pojawi∏a si´ nowa
ekipa. Budowanie swojej pozycji, tak w partii, jak i w ca∏ym spo∏eczeƒstwie,
opiera∏a ona nie tylko „na naprawie z∏a”, powsta∏ego w okresie „b∏´dów i wypa-
czeƒ”. W∏adys∏awowi Gomu∏ce i jego otoczeniu nie chodzi∏o przecie˝ o to, by
popularne zmiany uczyniç istotà i g∏ównym celem tych rzàdów. Istotà i celem na-
dal pozostawa∏o budowanie paƒstwa i spo∏eczeƒstwa wed∏ug drogowskazów
marksizmu-leninizmu. Krótkotrwa∏a liberalizacja stosunków spo∏ecznych by∏a je-
dynie Êrodkiem prowadzàcym do konsolidacji niedawno zdobytej (bàdê odzyska-
nej) w∏adzy. Umocnienie tej w∏adzy nie mog∏o z kolei oznaczaç powrotu do tych
praktyk, które koƒczy∏y si´ fiaskiem niejednego przedsi´wzi´cia. Dotyczy∏o to
w du˝ej mierze polityki wyznaniowej. Gomu∏ka stawia∏ na nowe rozwiàzania,
a sprawa KoÊcio∏a polskokatolickiego pokazuje, ˝e i na nowych ludzi.

W 1959 r. biskupem zwierzchnikiem KoÊcio∏a narodowego zosta∏ znany i sza-
nowany duchowny KoÊcio∏a rzymskokatolickiego ks. Maksymilian Rode. Ju˝ ten
fakt pokazuje, ˝e KoÊcio∏owi polskokatolickiemu wyznaczono nowà rol´. JeÊli na
jego czele postawiono osob´ cieszàcà si´ du˝à popularnoÊcià wÊród wiernych
KoÊcio∏a rzymskokatolickiego, to liczono zapewne na ich konwersj´ (przy in-
nych, instrumentalnie stwarzanych okolicznoÊciach) do KoÊcio∏a pos∏usznego
partii i paƒstwu. Do nowej polityki w∏adz wobec KoÊcio∏a polskokatolickiego za-
ch´ca∏ konflikt wyznaniowy, do jakiego dosz∏o w latach 1957–1958 w parafii
rzymskokatolickiej w miejscowoÊci Boles∏aw w Ma∏opolsce. Doprowadzi∏ on do
uformowania si´ parafii polskokatolickiej. MiejscowoÊç podzieli∏a si´ na dwie
zantagonizowane grupy. Spór o prawa do mienia koÊcielnego doprowadzi∏ do za-

19 Obszernie na ten temat zob. W. Pietrzyk, Polski Narodowy KoÊció∏ Katolicki na tle polityki
wyznaniowej II Rzeczypospolitej i PRL [w:] Religia i polityka..., s. 210–212; K. Bia∏ecki, KoÊció∏ Na-
rodowy..., s. 31–84; idem, Lepsi katolicy? Ingerencja organów paƒstwa w ˝ycie KoÊcio∏a polskoka-
tolickiego w latach pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych XX wieku, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Naro-
dowej” 2004, nr 3.
20 AAN, UdsW, 131/14, k. 46–49.
21 Póêniej zmieniano kar´ na do˝ywocie i 15 lat wi´zienia. Ostatecznie wypuszczono ks. Narbutto-
wicza na wolnoÊç w 1956 r.
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mieszek, które zahamowa∏a dopiero interwencja milicji. Sprawa toczy∏a si´ na-
st´pnie przed sàdem i pos∏u˝y∏a do skompromitowania KoÊcio∏a rzymskokatolic-
kiego22. Ten i podobne spory, choç równie˝ sama akcja misyjna, zaowocowa∏y
ponadto przyrostem liczby wiernych KoÊcio∏a polskokatolickiego – w latach
1956–1959 o blisko jednà trzecià (z 38,1 tys. do 47,7 tys.)23. Dla w∏adz paƒstwo-
wych wa˝niejsze od zwi´kszenia si´ liczby „narodowców” by∏o oczywiÊcie to, ˝e
o blisko 10 tys. osób zmniejszy∏a si´ w tym czasie liczba wiernych KoÊcio∏a rzym-
skokatolickiego. Podobne „sukcesy” odnotowywano w nast´pnych latach.

Sprawa Boles∏awia by∏a preludium nowej polityki wyznaniowej z udzia∏em
KoÊcio∏a polskokatolickiego. O ile wi´kszoÊç KoÊcio∏ów i zwiàzków religijnych
(a w zasadzie ich przywódców) godzi∏a si´ „na w∏àczenie ich do propagandowych
akcji paƒstwowych, cz´sto skierowanych przeciwko rzymskim katolikom”24, o ty-
le KoÊció∏ polskokatolicki pod przywództwem bp. Rodego sta∏ si´ sta∏ym narz´-
dziem walki z KoÊcio∏em rzymskokatolickim. W 1959 r. paƒstwo zacz´∏o wyp∏a-
caç ksi´˝om polskokatolickim regularne pensje, wydawano pozwolenia na
wznoszenie koÊcio∏ów i innych nieruchomoÊci, na przejmowanie obiektów po-
ewangelickich, wspierano wydawanie pisma koÊcielnego „Pos∏annictwo”25. I choç
ostatecznie bp Rode rozczaruje w∏adze, a i jego KoÊció∏ nie odnotuje spodziewa-
nego przyrostu wiernych kosztem KoÊcio∏a rzymskokatolickiego, to i tak b´dzie
on konsekwentnie wspierany przez paƒstwo do koƒca PRL.

Inaczej ni˝ w przypadku Boles∏awia, gdzie cz´Êç wiernych spontanicznie za-
wiàza∏a parafi´ polskokatolickà, w wielu innych miejscowoÊciach banalne i b∏a-
he konflikty wewnàtrz spo∏ecznoÊci rzymskokatolickich na skutek ingerencji
w∏adz paƒstwowych zamienia∏y si´ w „parafialne rebelie”, nad którymi mia∏ za-
panowaç KoÊció∏ polskokatolicki i wiernych objàç opiekà. Stadium poÊrednie
– zbuntowanà parafi´, która mia∏a wejÊç w struktury nowego KoÊcio∏a – nazwa-
no Samodzielnà Niezale˝nà Parafià Rzymskokatolickà26. Dzi´ki temu unikano

22 Zob. A. Dudek, Paƒstwo i KoÊció∏ w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 63; K. Bia∏ecki, KoÊció∏
Narodowy..., s. 95–96.
23 Por. A. Dudek, Paƒstwo i KoÊció∏ w Polsce..., s. 64; A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Pol-
sce (1945–1989), Kraków 2003, s. 135.
24 J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 63. Krytyczna
wobec KoÊcio∏a rzymskokatolickiego i propaƒstwowa zarazem postawa kierownictw innych KoÊcio-
∏ów i zwiàzków wyznaniowych ujawni∏a si´ w szczególnoÊci w odniesieniu do or´dzia polskiego epi-
skopatu do biskupów niemieckich w 1965 r. oraz obchodów milenijnych 1966 r., zob. O. Kiec, Uro-
czystoÊci millenijne 1966 roku i mniejszoÊci wyznaniowe w Polsce, „Roczniki Historyczne” 2002,
R. 68, s. 175–193; idem, Die Millenniumsfeierlichkeiten in Polen 1966 und die Rolle der Minderheits-
kirchen zwischen Kommunismus und Katholizismus [w:] Im Räderwerk des „real existierenden So-
zialismus”. Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis Gorbatschow, red. H. Lehmann,
J.H. Schjørring, Göttingen 2003, s. 143–161.
25 Por. K. Bia∏ecki, Lepsi katolicy?..., s. 38.
26 Biskupi zebrani 18 VI 1964 r. na 82. Konferencji Plenarnej Episkopatu sàdzili, ˝e „samodzielne
niezale˝ne parafie rzymskokatolickie” to nowa koncepcja w∏adz, która ma zastàpiç nieudane „ekspe-
rymenty z KoÊcio∏em narodowym”. Nie przypuszczali, ˝e w∏adze b´dà próbowa∏y w∏àczaç te parafie
do KoÊcio∏a polskokatolickiego. Duchowni tego KoÊcio∏a pojawiali si´ zresztà ka˝dorazowo w miej-
scu, gdzie powsta∏a „niezale˝na” parafia (A. Dudek, Paƒstwo i KoÊció∏ w Polsce..., s. 177–178). Ju˝
w grudniu 1962 r. na posiedzeniu Zespo∏u do spraw Kleru przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR
uznano, ˝e nale˝y nak∏oniç ks. Zdzis∏awa Kosa i wiernych zbuntowanej parafii w Wierzbicy do przej-
Êcia do KoÊcio∏a polskokatolickiego (K. Bia∏ecki, KoÊció∏ Narodowy..., s. 97).
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oskar˝eƒ pod adresem KoÊcio∏a polskiego o kradzie˝ wiernych KoÊcio∏owi rzym-
skiemu, a zyskiwaç miano – poza konkretnà liczbà konwertytów – wymierny
efekt propagandowy: Samodzielna Niezale˝na Parafia Rzymskokatolicka swojà
decyzjà o przy∏àczeniu si´ do KoÊcio∏a polskokatolickiego mia∏a dokonywaç naj-
bardziej dojrza∏ego wyboru i pokazywaç, jaki powinien byç kierunek dla wszyst-
kich rzymskich katolików, ceniàcych sobie „samodzielnoÊç” i „niezale˝noÊç”. Za-
daniem w∏adz by∏o umiej´tne pilotowanie sprawy, by wierni parafii niezale˝nej
byli przekonani o tym, i˝ akcesja do KoÊcio∏a polskokatolickiego jest ich w∏a-
snym pomys∏em.

O tym, ˝e nie zawsze konflikt i bunt rozwija∏y si´ wed∏ug powy˝szego sce-
nariusza, informujà dokumenty27 dotyczàce Samodzielnej Niezale˝nej Parafii
Rzymskokatolickiej w Gàdkowie Wielkim (ówczesne województwo zielonogór-
skie), istniejàcej od 1963 do 1968 r.28 Warto wspomnieç i o takiej nieudanej pró-
bie wzmocnienia KoÊcio∏a polskokatolickiego, gdy˝ tego rodzaju sprawy funk-
cjonowa∏y najcz´Êciej poza statystykà wyznaniowà, która si∏à rzeczy nie
odzwierciedla∏a (i nie odzwierciedla) w pe∏ni skali dzia∏aƒ podejmowanych przez
w∏adze. KoÊció∏ polskokatolicki najwi´kszà liczb´ wiernych osiàgnà∏ (jeÊli wie-
rzyç jego w∏asnej statystyce) w 1961 r. – 81 20029. Dopiero ustalenie wszystkich
dzia∏aƒ podj´tych przez w∏adze na rzecz wzrostu liczby wiernych KoÊcio∏a pol-
skokatolickiego mo˝e pozwoliç na formu∏owanie hipotez dotyczàcych rzeczywi-
stej roli, jakà przewidywali dlaƒ architekci polityki wyznaniowej doby Gomu∏ki.
JeÊli badania prowadzone przez historyków w archiwach regionalnych, koÊciel-
nych, a tak˝e ewentualnie uzyskane relacje samych parafian dowiod∏yby, ˝e r´ka
paƒstwa, jakà by∏y „samodzielne niezale˝ne parafie rzymskokatolicke”, si´ga∏a
nie tylko Gàdkowa Wielkiego, Wierzbicy30, Gnojna, M∏ynar i Kamionki Wielkiej
– to mog∏oby si´ okazaç, ˝e marzenia niektórych wyznawców KoÊcio∏a narodo-
wego o katolickiej alternatywie dla KoÊcio∏a rzymskokatolickiego31 by∏y równie˝
marzeniami decydentów polityki wyznaniowej32.

Dokumenty dotyczàce przypadku Gàdkowa Wielkiego pokazujà, ˝e w∏adze
KoÊcio∏a polskokatolickiego nie dà˝y∏y za wszelkà cen´ do przejmowania wszyst-
kich parafii „niezale˝nych”. Niektóre z nich mog∏yby przynieÊç wi´cej k∏opotów

27 AP Zielona Góra z siedzibà w Starym Kisielinie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Zielonej Górze, Wydzia∏ do spraw Wyznaƒ, 9, 32, 40, 53.
28 Formalnie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze zatwierdzi∏o Samodziel-
nà Niezale˝nà Parafi´ Rzymskokatolickà w Gàdkowie Wielkim 10 II 1964 r. Z informacji dotyczà-
cych historii „schizmy” zamieszczonych na stronie internetowej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
wynika, ˝e niezale˝na parafia zakoƒczy∏a swojà dzia∏alnoÊç 4 V 1968 r.; http://www.diecezja.zgora-
-gorzow.opoka.org.pl/diecezja/ (8 XI 2004 r.).
29 K. Urban, MniejszoÊci religijne w Polsce 1945–1991 (zarys statystyczny), Kraków 1994, tab. nr 34,
s. 68. Liczb´ t´ nale˝y raczej zakwestionowaç, gdy˝ KoÊció∏ polskokatolicki zalicza∏ do wspó∏-
wyznawców osoby, z którymi prowadzi∏ korespondencj´, bàdê prenumeratorów „Pos∏annictwa”,
por. idem, MniejszoÊci religijne w Polsce po drugiej wojnie Êwiatowej (wybrane zagadnienia z zakresu
statystyki wyznaniowej), „Nomos” 2000, nr 30/31, s. 71; Zwalczani i koncesjonowani..., s. 5.
30 A. Dudek, Paƒstwo i KoÊció∏ w Polsce..., s. 175–179.
31 Por. K. Bia∏ecki, KoÊció∏ Narodowy..., s. 32–33.
32 Tylko pobie˝nie prowadzona sonda wÊród cz∏onków wybranych parafii wiejskich na Ârodkowym
Nadodrzu przynios∏a zaskakujàco du˝o informacji o licznych konfliktach wewnàtrz parafii w pierw-
szej po∏owie lat szeÊçdziesiàtych. Konieczne sà w tej sytuacji wnikliwe zespo∏owe badania naukowe.
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ani˝eli korzyÊci. Spo∏ecznoÊç Gàdkowa Wielkiego by∏a zbyt mocno podzielona,
a kuria biskupia w Gorzowie Wielkopolskim nie zamierza∏a utraciç parafii. Przej-
mujàc parafi´ silnie zantagonizowanà z bp. Wilhelmem Plutà, KoÊció∏ polsko-
katolicki móg∏by z kolei sprowokowaç przeciwko sobie wielkiego przeciwnika.
Biskup gorzowski znajdowa∏ si´ wówczas w gronie pi´ciu „najbardziej nieprze-
jednanych wrogów PRL”33.

Niechciana ostatecznie przez bp. Juliana P´kal´ parafia z Gàdkowa nie mia∏a
bynajmniej powróciç z tego powodu na ∏ono KoÊcio∏a rzymskoaktolickiego, lecz
nadal w formule parafii „samodzielnej” i „niezale˝nej” graç rol´ podmiotu pod-
rywajàcego autorytet bp. Pluty. W∏adze paƒstwowe (przede wszystkim Serafin
Kiry∏owicz) do koƒca rozpaczliwie próbowa∏y wspieraç t´ inicjatyw´. Wa˝ne
by∏o bowiem podtrzymywanie kursu, w którym krytyka hierarchii rzymskokato-
lickiej p∏yn´∏a z wielu êróde∏ – w tym ze strony ludzi wierzàcych, a KoÊció∏ pol-
skokatolicki móg∏ te˝ ostatecznie oddzia∏ywaç na parafie „niezale˝ne” bez ko-
niecznoÊci w∏àczania ich do swoich struktur.

Pozornie identyczne ze stosowanymi wobec KoÊcio∏a polskokatolickiego
schematy polityki wyznaniowej skrywa∏y odmienne motywacje i cele. Dzia∏ania
na rzecz przy∏àczania „samodzielnych niezale˝nych parafii rzymskokatolickich”
do KoÊcio∏a polskokatolickiego faktycznie s∏u˝yç mia∏y jego wzmocnieniu, by
w konsekwencji powsta∏a realna „katolicka alternatywa”. Tymczasem nadzoro-
wany przez w∏adze od 1953 r. proces przy∏àczania si´ zborów zielonoÊwiàtko-
wych i chrystusowych do Zjednoczonego KoÊcio∏a Ewangelicznego mia∏ dopro-
wadziç do utworzenia samozwalczajàcego i wyniszczajàcego si´ KoÊcio∏a. Ten
sam wzór, a zgo∏a odmienne cele i zak∏adany efekt34.

Ju˝ w drugiej po∏owie 1947 r. zwi´kszy∏o si´ zainteresowanie paƒstwa Êrodo-
wiskiem ewangeliczno-baptystycznym. Mo˝na przypuszczaç, ˝e ju˝ wówczas
w najwy˝szych kr´gach w∏adzy zak∏adano przeprowadzenie jakiejÊ spektakular-
nej akcji skierowanej przeciw temu Êrodowisku, którà mia∏o poprzedzaç sta-
ranne przygotowanie teczek dotyczàcych najaktywniejszych dzia∏aczy i ca∏ych
zborów. W drugiej po∏owie 1947 r. rozpocz´to rozpracowywanie wyznaƒ ewan-
gelicznych. Zbierano najdrobniejsze informacje – dotyczàce ich historii, doktryn,
dogmatów i bie˝àcej dzia∏alnoÊci. Szczegó∏owo ewidencjonowano wszystkich
cz∏onków KoÊcio∏ów ewangelicznych. We wrzeÊniu 1950 r. aresztowano niemal
wszystkich duchownych i dzia∏aczy tych KoÊcio∏ów – ∏àcznie 199 osób. Podzie-
lono ich (wed∏ug nieznanych kryteriów) na trzy grupy. Pierwszà – 87 osób
– zwolniono przed 1 paêdziernika 1950 r. Drugà – oko∏o po∏owy z pozosta∏ych
w areszcie 112 osób – zamierzano zwolniç „w zwiàzku z zaplanowanymi przed-
si´wzi´ciami operacyjnymi”35. Zapewne chodzi∏o o Êledzenie zwolnionych i na-
dziej´, ˝e wska˝à oni innych, którzy winni znaleêç si´ w areszcie, oraz o z∏o˝enie
propozycji wspó∏pracy z UB. Pozostali (trzecia grupa) podlegaç mieli d∏ugotrwa-
∏emu Êledztwu. Ponadto zamkni´to wszystkie koÊcio∏y, zniszczono biblioteki,

33 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 183.
34 Trudno natomiast odkryç motywacje UdsW, jakie towarzyszy∏y rozwa˝anej w 1953 r. koncepcji
po∏àczenia obu KoÊcio∏ów ewangelickich z KoÊcio∏em metodystycznym, jako ˝e nie podj´to ˝ad-
nych praktycznych dzia∏aƒ (por. K. Urban, MniejszoÊci religijne w Polsce 1945–1991..., s. 30).
35 AAN, KC PZPR, 237/V/170, k. 22–24.
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skonfiskowano archiwa i majàtek koÊcielny36. Oznacza∏o to sprowadzenie ˝ycia re-
ligijnego chrzeÊcijan ewangelicznych do nabo˝eƒstw domowych, i to pod warun-
kiem ˝e by∏ w danym zborze ktoÊ, kto potrafi∏ w umiej´tny sposób zast´powaç
aresztowanych liderów. Wi´kszoÊci aresztowanych stanowiàcych trzecià grup´ wy-
toczono procesy. Nikomu nie udowodniono wprawdzie dzia∏alnoÊci antypaƒstwo-
wej, ale nie by∏o to równoznaczne z uniewinnieniem niektórych oskar˝onych.

Akcja aresztowaƒ nie zakoƒczy∏a si´ jednak tak, jak tego oczekiwa∏y w∏adze.
˚ycie religijne ewangelicznych protestantów przez d∏ugi czas by∏o ograniczone,
ale nigdy nie zamar∏o. Niepowodzenie to w∏adze postanowi∏y sobie zrekompen-
sowaç, proponujàc wielu aresztowanym – przed wypuszczeniem ich na wolnoÊç
– wspó∏prac´ z UB. Dzi´ki temu mog∏yby w przysz∏oÊci oddzia∏ywaç na prac´
spo∏ecznoÊci ewangelicznych i w ten sposób szukaç dróg ich os∏abienia. W ˝ad-
nym przypadku nie dopuszczano myÊli o pozostawieniu ich w spokoju. Rzecz
sz∏a w dalszym ciàgu o konflikt ideologiczny mi´dzy „reprezentantami filozofii
idealistycznej” i „materialistycznej”. „Prawdziwe szcz´Êcie ludu wymaga zniesie-
nia religii jako urojonego szcz´Êcia ludu” – przekonywa∏ Marks i realizacji tej za-
sady polscy komuniÊci nie zamierzali zarzuciç.

Koncepcjà wymierzonà w ewangelikalnych protestantów sta∏a si´ „akcja zjed-
noczeniowa”, tj. wspomniane wcielenie do Zjednoczonego KoÊcio∏a Ewangelicz-
nego zielonoÊwiàtkowców i chrystusowców. Jak pisano w jednej z notatek UdsW,
zjednoczenie KoÊcio∏ów w∏adze podj´∏y „w celu lepszego nadzoru nad ich dzia-
∏alnoÊcià i oderwania ich od wp∏ywów zaplecza amerykaƒskiego”37. W praktyce
akcja ta by∏a jednak kolejnà próbà – po nieudanym do koƒca ataku na duchow-
nych i diakonów – os∏abienia, a byç mo˝e likwidacji ewangelicznego protestan-
tyzmu w Polsce. Wprawdzie wÊród przywódców wszystkich omawianych tu wy-
znaƒ ewangelicznych istnieli zwolennicy zjednoczenia, to jednak wi´kszoÊç z nich
mia∏a ÊwiadomoÊç wyst´powania mi´dzy niektórymi KoÊcio∏ami niemo˝liwych
do pogodzenia ró˝nic doktrynalnych38. Wiedzieli o tym równie˝ decydenci poli-
tyki wyznaniowej, skoro kwestie ró˝nic dogmatycznych i doktrynalnych zawarte
by∏y w ankietach personalnych dla duchownych. Urzàd do spraw Wyznaƒ i MBP
musia∏y wi´c dojÊç do wniosku, ˝e os∏abienie, a nawet likwidacj´ ewangelikalne-
go protestantyzmu mo˝na osiàgnàç przez poró˝nienie KoÊcio∏ów, gdy po∏àczy si´
je w jeden zwiàzek wyznaniowy. Zak∏adano, ˝e wówczas chrzeÊcijanie ewange-
liczni b´dà zaanga˝owani w spory wewn´trzne i zaniechajà pracy misyjnej i ewan-
gelizacyjnej, skazujàc si´ na „powolnà Êmierç”. Dla pastora Tadeusza Gaw∏a taki
scenariusz wydaje si´ bardzo prawdopodobny. Stwierdzi∏ on: „celem w∏adz by∏o
po∏àczenie pi´ciu ró˝nych grup wyznaniowych, by w jednym zwiàzku walczy∏y
ze sobà, a w konsekwencji po os∏abieniu uleg∏y likwidacji. Owych pi´ciu grup nie
zlikwidowano od razu, gdy˝ mimo wszystko liczono si´ ze Êwiatem i poprzesta-
no na polityce divide et impera w ramach nowego KoÊcio∏a. Przymusowe zjedno-
czenie by∏o ponadto wynikiem naÊladowania przez polskie w∏adze komunistycz-

36 Por. H.R. Tomaszewski, Wyznania..., s. 108.
37 AAN, UdsW, III 22/38/56, k. 1–8.
38 O ró˝nicach dogmatyczno-doktrynalnych i liturgicznych mi´dzy wyznaniami typu ewangeliczno-
-baptystycznego zob. H.R. Tomaszewski, Wyznania..., s. 6–7; Z. Pasek, Ruch zielonoÊwiàtkowy. Pró-
ba monografii, Kraków 1992, s. 59 i nast.; R. Michalak, KoÊcio∏y protestanckie..., s. 306, przyp. 596.
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ne radzieckiego trendu ∏àczenia wszystkiego. Tak jak ∏àczono przedsi´biorstwa,
tak te˝ postàpiono w wypadku wyznaƒ ewangelicznych”39.

Metodà na zwalczenie ewangelikalnych protestantów by∏o ich ∏àczenie. Zgo-
∏a odmiennà taktyk´ przygotowano w odniesieniu do adwentystów. Rozbicie ich
KoÊcio∏a (wówczas Unii Zborów Adwentystów Dnia Siódmego) nastàpiç mia∏o
przez inspirowanie wewn´trznych podzia∏ów. Na czele wrogiej w∏adzom adwen-
tystycznym grupy stanà∏ Jan Kulak, który majàc za sobà UdsW, bezpardonowo
atakowa∏ przewodniczàcego Unii Franciszka Stekl´40. Rezultat by∏ taki, ˝e od
1953 r. istnia∏y dwie organizacje adwentystyczne – poza strukturami oficjalnymi
powsta∏o bowiem nielegalne podziemie, przypominajàce luteraƒski ruch gro-
madkarski w Prusach.

Jeszcze bardziej skomplikowane by∏o po∏o˝enie metodystów. Nie doÊç, ˝e Ko-
Êció∏ metodystyczny by∏ podzielony na dwie zwalczajàce si´ grupy – opozycyjnà
wobec Komitetu Wykonawczego by∏a frakcja „pastorów demokratów” – to jesz-
cze przysz∏o mu stawiaç czo∏o wspólnej akcji w∏adz paƒstwowych i KoÊcio∏a
ewangelicko-augsburskiego, która mia∏a doprowadziç do usuni´cia metodyzmu
z Warmii i Mazur. Trzeba wspomnieç i o tym, ˝e w∏adze dwukrotnie usuwa∏y
przywódców tego KoÊcio∏a. W 1949 r. do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych
zostali zmuszeni superintendenci Werner Wickström, Edward Chambers i Kon-
stanty Najder, a w 1954 r. obalony zosta∏ superintendent Józef Naumiuk. Nie by-
∏o to oczywiÊcie zjawisko wyjàtkowe, gdy˝ od 1948 do 1954 r. (o czym by∏a ju˝
mowa) w∏adze dokona∏y przewrotów w kierownictwach niemal wszystkich Ko-
Êcio∏ów mniejszoÊciowych41.

Ca∏à akcj´ zainicjowa∏o usuni´cie zwierzchnika KoÊcio∏a prawos∏awnego me-
tropolity Dionizego Waledyƒskiego w 1948 r.42 Wówczas to powo∏ano zarzàd
komisaryczny w postaci Tymczasowego Kolegium Rzàdzàcego Polskiego Autoke-
falicznego KoÊcio∏a Prawos∏awnego. Kolegium to, pod przewodnictwem abp. Ty-
moteusza, zrzek∏o si´ autokefalii nadanej przez patriarch´ Grzegorza VII w 1924 r.
oraz podpisa∏o akt ponownego z∏àczenia Polskiego KoÊcio∏a Prawos∏awnego
z Rosyjskim KoÊcio∏em Prawos∏awnym i o nadaniu mu autokefalii. W 1951 r.
zrealizowano powsta∏à – jak przypuszcza Kazimierz Urban – prawdopodobnie
w resorcie bezpieczeƒstwa i kierownictwie UdsW w 1950 r. koncepcj´ wyboru
na metropolit´ któregoÊ z hierarchów Rosyjskiego KoÊcio∏a Prawos∏awnego.
W lipcu 1951 r. metropolità warszawskim i ca∏ej Polski zosta∏ abp Makary Oksi-
juk, dotychczasowy arcybiskup lwowski i tarnopolski, który zas∏ynà∏ z akcji
przy∏àczania grekokatolików do prawos∏awia w latach 1945–194643. Starania
metropolity Dionizego o odzyskanie stanowiska nie mog∏y wi´c ju˝ przynieÊç
powodzenia. Przegra∏ abp Dionizy, przegrywa∏o – jako suwerenny podmiot
– polskie prawos∏awie. Zdaniem Kazimierza Urbana Patriarchat Moskiewski „nie
by∏ wówczas zainteresowany wzmocnieniem ˝adnego z KoÊcio∏ów lokalnych
– w tym i w Polsce – i ta sytuacja równie˝ wywiera∏a wp∏yw na losy prawos∏awia

39 Relacja pastora Tadeusza Gaw∏a, w zbiorach autora.
40 R. Michalak, KoÊcio∏y protestanckie..., s. 117–127.
41 Por. K. Urban, KoÊció∏ prawos∏awny..., s. 24–25.
42 Ibidem, s. 68–74.
43 Ibidem, s. 76–78.

Divide et impera. Szkic o z∏o˝onoÊci polityki wyznaniowej PRL

63



w naszym kraju. Wspó∏gra∏o to z koncepcjà polityki globalnej ZSRR i polskie
w∏adze paƒstwowe w zupe∏noÊci podziela∏y to stanowisko”44.

W cz´Êci rozwa˝aƒ poÊwi´conych KoÊcio∏owi polskokatolickiemu podkreÊlo-
ny zosta∏ prze∏om 1956 r. w polityce wobec tego KoÊcio∏a. By∏ to oczywiÊcie prze-
∏om w niemal ca∏ej polityce wyznaniowej. KoÊció∏ rzymskokatolicki w Polsce po
1956 r. nie doÊwiadczy∏ ju˝ tak brutalnych, bezpoÊrednich i prowadzonych na
szerokà skal´ dzia∏aƒ przeciwko niemu. W∏adze zaniecha∏y równie˝ kontynu-
owania kursu likwidacyjnego w odniesieniu do KoÊcio∏ów nierzymskokatolickich
(z wyjàtkiem Âwiadków Jehowy, których represjonowano do po∏owy lat siedem-
dziesiàtych). Zwiàzana z „odwil˝à” liberalizacja stosunków wyznaniowych przy-
nios∏a nawet rozszerzenie dzia∏alnoÊci mniejszoÊciowych KoÊcio∏ów i zwiàzków
religijnych. Kazimierz Urban podkreÊla, ˝e do najwa˝niejszych rozstrzygni´ç, ja-
kie przyj´∏y wówczas w∏adze, nale˝a∏o: „1) podj´cie prób cz´Êciowego naprawie-
nia krzywd i uchylenie niektórych decyzji represyjnych, 2) cz´Êciowe rozszerzenie
mo˝liwoÊci prowadzenia dzia∏alnoÊci religijnej, 3) podj´cie regulacji prawnych,
normujàcych dzia∏alnoÊç wspólnot wyznaniowych, 4) umo˝liwienie kontaktów
z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi”45. I chocia˝ wiele z tych decyzji mia-
∏o charakter jedynie symboliczny, to jednak Êwiadczy∏y one o „zasadniczej zmia-
nie modelu polityki wyznaniowej wobec mniejszoÊci religijnych”46.

NowoÊcià w polityce wyznaniowej drugiej po∏owy lat pi´çdziesiàtych by∏o
przyj´te przez w∏adze za∏o˝enie, ˝e w walce z religià i jej przedstawicielami nale˝y
skupiç si´ na KoÊciele rzymskokatolickim. W rezultacie zaprzestano zwalczania
innych spo∏ecznoÊci religijnych – poza frakcjami i wspólnotami odÊrodkowymi,
ograniczajàc si´ do zwi´kszenia nadzoru nad nimi (m.in. przez uszczegó∏owione
prawodawstwo). JednoczeÊnie pojawi∏y si´ wówczas dzia∏ania polegajàce na ak-
tywizowaniu kierownictw niektórych przynajmniej KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych
oraz Polskiej Rady Ekumenicznej do przeciwdzia∏ania posuni´ciom KoÊcio∏a
rzymskokatolickiego47. W nast´pnych latach zjawisko to rozszerza∏o swój zasi´g.
Na temat dzia∏alnoÊci wydawniczej KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych pisano np.
w 1968 r.: „zatwierdzono przede wszystkim pozycje kontrowersyjne wobec po-
litycznego klerykalizmu rzymsko-katolików. Ponadto uwzgl´dniono ksià˝ki po-
dejmujàce polemik´ wyznaniowà z KoÊcio∏em Rzymskokatolickim w p∏aszczyênie
doktrynalnej i duszpasterskiej”48. Najwa˝niejszà rol´ w operacji przeciwdzia∏ania
wp∏ywom KoÊcio∏a rzymskokatolickiego w spo∏eczeƒstwie wyznaczano KoÊcio∏o-
wi polskokatolickiemu, jak ju˝ napisano wczeÊniej – szczególnie preferowanemu
przez w∏adze. Ale po˝ytecznà z punktu widzenia i oczekiwaƒ w∏adz rol´ mia∏y
odegraç w okreÊlonych przypadkach i inne KoÊcio∏y. Tak by∏o w czasie konfron-
tacji KoÊcio∏a rzymskokatolickiego z w∏adzami partyjno-paƒstwowymi wokó∏

44 Ibidem, s. 386.
45 Idem, MniejszoÊci religijne w Polsce 1945–1991..., s. 55. Zmiany nie od razu dotyczy∏y wszyst-
kich wspólnot. Zwiàzek Religijny Wyznania Moj˝eszowego otrzyma∏ wsparcie w∏adz dopiero w po-
∏owie lat siedemdziesiàtych na skutek presji Êrodowisk ˝ydowskich z zagranicy (Zwalczani i konce-
sjonowani..., s. 14).
46 K. Urban, MniejszoÊci religijne w Polsce 1945–1991..., s. 56.
47 Idem, KoÊció∏ prawos∏awny..., s. 32.
48 Cyt. za: idem, MniejszoÊci religijne w Polsce 1945–1991..., s. 59–60 (pisownia oryginalna).
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obchodów milenijnych. W∏adzy zale˝a∏o na mobilizacji jak najwi´kszej cz´Êci
spo∏eczeƒstwa, by skutecznie przeciwdzia∏aç uroczystoÊciom koÊcielnym.

Wydaje si´ oczywiste, i˝ wszystkim chrzeÊcijanom powinno by∏o zale˝eç na
podkreÊleniu wydarzenia, które przynios∏o przede wszystkim chrystianizacj´ Pol-
ski. A jednak poczàwszy od 1960 r., tj. po tym, jak Sejm PRL og∏osi∏ „jubileusz
paƒstwowoÊci kultury polskiej” w latach 1960–1966, w prasie koÊcielnej nie-
rzymskokatolickiej pojawiaç si´ zacz´∏y artyku∏y i inicjatywy podkreÊlajàce „Ty-
siàclecie Paƒstwa Polskiego”. Dla przyk∏adu, na ∏amach „S∏owa Prawdy”, pisma
Polskiego KoÊcio∏a ChrzeÊcijan Baptystów, ukaza∏ si´ w sierpniu 1960 r. nast´pu-
jàcy komunikat: „W zwiàzku z obchodem UroczystoÊci Tysiàclecia Paƒstwa Pol-
skiego Naczelna Rada Polskiego KoÊcio∏a ChrzeÊcijan Baptystów na swym posie-
dzeniu uchwali∏a opodatkowaç pracowników KoÊcio∏a 1% od wynagrodzenia
brutto na przeciàg jednego roku i odprowadziç t´ sum´ na Sto∏eczny Fundusz
Budowy Szkó∏. Niech kwitnie i rozwija si´ oÊwiata w naszej Ojczyênie!”49. Inspi-
racja i „zach´ta” w∏adzy jest chyba w∏aÊciwym wyjaÊnieniem dla tego rodzaju po-
staw, choç – jak podkreÊla Olgierd Kiec – zwiàzane one by∏y równie˝ z „poczu-
ciem zagro˝enia przez dominujàce wyznanie”50. Historyk ten wskazuje równie˝
na olbrzymi arsena∏ Êrodków, jakimi dysponowa∏y w∏adze, od których zale˝a∏o
byç albo nie byç KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych.

W Êwietle materia∏ów UdsW KoÊcio∏y mniejszoÊciowe dobrze zda∏y egzamin
w okresie najwi´kszej konfrontacji w∏adz z KoÊcio∏em rzymskokatolickim w 1966 r.
W tym gronie znajdowa∏ si´ KoÊció∏ ewangelicko-augsburski. W∏aÊnie w kontekÊcie
polityki antyrzymskokatolickiej paƒstwa wyra˝ano zaniepokojenie spowodowane
spadkiem liczby jego wiernych u schy∏ku lat szeÊçdziesiàtych. W analizie powsta∏ej
w 1970 r. pisano: „ze wzgl´du na istniejàcy uk∏ad stosunków mi´dzywyznaniowych
w PRL uznaç nale˝y spadek iloÊci wyznawców w KoÊciele e[wangelicko-]a[ugsbur-
skim] w PRL za zjawisko negatywne równie˝ z politycznego punktu widzenia oraz
traktowaç ten fakt jako os∏abienie si∏ antykatolickich w kraju”51.

Z innych êróde∏ wynika, ˝e na poczàtku lat siedemdziesiàtych dosz∏o do nie-
pokojàcej w∏adze zmiany w postawie Êrodowiska redagujàcego pismo koÊcielne
„Jednota”. Zauwa˝ono, ˝e pismo to „najwyraêniej unika tematyki majàcej bez-
poÊrednie odniesienie natury spo∏eczno-politycznej”52. Rozczarowanie postawà
ks. Jana Niewieczerza∏a wypowiedziano w zwiàzku z jego publikacjà w 1973 r.
w „Jednocie” (zeszyt specjalny) na temat historii KoÊcio∏a po drugiej wojnie Êwia-
towej, w której okreÊli∏ postaw´ spo∏ecznà KoÊcio∏a „w s∏owach nader oszcz´d-
nych”. Ubolewano, ˝e w artykule tym (jak i w ca∏ym numerze „Jednoty”) nie ma
„opinii na temat stosunków koÊcielno-paƒstwowych ani ocen polityki wyznaniowej

49 „S∏owo Prawdy” 1960, nr 7/8, s. 28.
50 O. Kiec, UroczystoÊci..., s. 190. Autor artyku∏u analizuje dog∏´bnie postaw´ KoÊcio∏ów prawo-
s∏awnego („Cerkownyj Wiestnik”), ewangelicko-augsburskiego („Zwiastun”) i ewangelicko-refor-
mowanego („Jednota”).
51 Cyt. za: K. Urban, KoÊció∏ ewangelicko-augsburski w Polsce u schy∏ku lat szeÊçdziesiàtych (wybra-
ne problemy polityki w∏adz wobec KoÊcio∏a na tle jego stanu posiadania), „Zeszyty Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie” 1999, nr 521, s. 39.
52 PW, Orientacje spo∏eczne KoÊcio∏a Ewangelicko-Reformowanego w PRL. (Do u˝ytku wewn´trz-
nego), „Problemy Wyznaƒ i Laicyzacji”, 29 II 1988, s. I–VIII (w zbiorach Biblioteki Synodu KoÊcio-
∏a Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie).
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paƒstwa, co do której ˝aden KoÊció∏ i zwiàzek wyznaniowy nie mo˝e pozostawaç
oboj´tny, ani te˝ poglàdów wyra˝ajàcych stanowisko wobec najwa˝niejszej pro-
blematyki spo∏ecznej w kraju i na Êwiecie”. Pikanterii dodawa∏ fakt, ˝e ks. Jan
Niewieczerza∏ piastowa∏ funkcj´ prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

Wy∏amanie si´ ewangelików reformowanych z „obozu” KoÊcio∏ów prorzàdo-
wych nastàpi∏o z poczàtkiem lat osiemdziesiàtych. Na ∏amach przeznaczonych
„do u˝ytku wewn´trznego” PZPR „Problemów Wyznaƒ i Laicyzacji” z praw-
dziwym oburzeniem oceniano synod KoÊcio∏a ewangelicko-reformowanego
4–5 kwietnia 1981 r. w zwiàzku z jego wypowiedziami „po wydarzeniach
w sierpniu 1980 roku”, kiedy to mia∏ stanàç po stronie dzia∏aczy „SolidarnoÊci”
„o wybitnie reakcyjnym i ekstremistycznym nastawieniu”53. Synod wystosowa∏
wówczas list do wiernych, w którym znalaz∏y si´ zdania o kryzysie moralnym,
ekonomicznym, spo∏ecznym i politycznym, o powszechnej niesprawiedliwoÊci,
nieuczciwoÊci, korupcji, zak∏amaniu i niekompetencji. Taki stan rzeczy Polska
mia∏a „zawdzi´czaç” ludziom znajdujàcym si´ „na ró˝nych szczeblach hierarchii
spo∏ecznej, a nawet, co jest szczególnie gorszàce, dzia∏aniom czynników rzàdzà-
cych Krajem”. W najwa˝niejszym fragmencie listu stwierdzano: „W wielomie-
si´cznej walce o swobody obywatelskie i wolnoÊç osobistà naród ocali∏ swojà
godnoÊç. W najdramatyczniejszych dniach marca ujawni∏a si´ szczególnie wyraê-
nie jednoÊç ca∏ego narodu, który przeciwstawi∏ si´ próbom z∏amania jego soli-
darnoÊci i uniemo˝liwienia dialogu niosàcego nadziej´ na wyjÊcie z kryzysu”54.
Autorzy listu pisali, ˝e jednym ze êróde∏ sytuacji, w jakiej znalaz∏a si´ Polska, by∏o
rozluênienie wi´zów rodzinnych. Postulowali równie˝ odnow´ ˝ycia spo∏eczne-
go, którà powinno poprzedzaç odrodzenie moralne narodu.

Ten odwa˝ny apel oznacza∏ nie tylko porzucenie prorzàdowej linii, którà in-
ne KoÊcio∏y mniejszoÊciowe nadal utrzymywa∏y, ale równie˝ zwrot w polityce
KoÊcio∏a ewangelicko-reformowanego w stosunku do KoÊcio∏a rzymskokatolic-
kiego: „Jest ju˝ pora, aby uczciwie i do koƒca, z ca∏à otwartoÊcià wypowiedzieç
prawd´ o wielkiej roli, jakà KoÊció∏ rzymskokatolicki w Polsce spe∏nia∏ po II woj-
nie Êwiatowej nie tylko wobec wi´kszoÊci katolickiej, ale tak˝e wobec KoÊcio∏ów
mniejszoÊciowych. Po stronie ewangelickiej istnieje koniecznoÊç prze∏amywania
wielu oporów, niech´ci i nieufnoÊci, które swe êród∏o majà w odleg∏ej i bli˝szej
historii, zw∏aszcza w doÊwiadczeniach dwudziestolecia mi´dzywojennego. Cz´Êç
spo∏ecznoÊci ewangelickiej nadal ˝yje tamtymi obawami i w swój obraz katolicy-
zmu, ukszta∏towany na podstawie najgorszych doÊwiadczeƒ, nie wmontowuje
przemian, jakie zasz∏y w nim nie tyle pod wp∏ywem reform II Soboru Watykaƒ-
skiego, co w starciu z komunizmem i ateizmem”55.

OczywiÊcie KoÊcio∏owi ewangelicko-reformowanemu ∏atwiej ani˝eli lutera-
nom by∏o zmieniç perspektyw´ postrzegania rzymskich katolików. Ewangelicy
reformowani nie stracili Êwiàtyƒ na rzecz KoÊcio∏a rzymskiego (co zmusi∏o tysià-
ce luteran do emigracji)56 i nie byli obcià˝eni stanowiskiem swoich przywódców,

53 Ibidem.
54 „Jednota” 1981, nr 4.
55 Ibidem 1982, nr 1.
56 Dzia∏o si´ tak nie tylko bezpoÊrednio po drugiej wojnie Êwiatowej. Otó˝ w 1981 r. dosz∏o do bez-
prawnego zaboru przez rzymskich katolików trzech ewangelickich koÊcio∏ów na Mazurach: 5 kwietnia 
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apologetycznymi opiniami na temat Êcis∏ej wspó∏pracy chrzeÊcijan i marksistów57.
Z tych w∏aÊnie powodów KoÊció∏ ewangelicko-augsburski nie zdoby∏ si´ na po-
czàtku lat osiemdziesiàtych na radykalnà58 zmian´ stosunku tak do KoÊcio∏a
rzymskokatolickiego, jak i w∏adz partyjno-paƒstwowych59. Tym bardziej nie
móg∏ naÊladowaç ewangelików reformowanych ca∏kowicie oddany wówczas
w∏adzom KoÊció∏ polskokatolicki. Wydaje si´, ˝e temu KoÊcio∏owi najwi´cej cza-
su zajmie próba uwolnienia si´ od opinii „negatywnego bohatera” PRL – i to nie-
zale˝nie od dramatycznych okolicznoÊci, które go takim uczyni∏y. Opinia ta nie
jest oczywiÊcie do koƒca sprawiedliwa60, skoro wszystkie – z wyjàtkiem KoÊcio-
∏a ewangelicko-reformowanego – KoÊcio∏y cz∏onkowskie Polskiej Rady Ekume-
nicznej popar∏y ide´ Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, a tym sa-
mym polityk´ zahamowania aktywnoÊci Êrodowisk demokratycznych.

Godne podkreÊlenia jest to, ˝e KoÊció∏ ewangelicko-reformowany nie próbo-
wa∏ wykorzystaç swojej postawy z lat osiemdziesiàtych do budowania pozycji
w III Rzeczypospolitej. Zamiast tego jeden z jego przywódców, duszpasterz ewan-

w Ukcie, 1 maja w Nawiadach i 10 paêdziernika w Szestnie. WczeÊniej dokonano zaboru koÊcio∏a lu-
teraƒskiego w Spychowie. Wszystkie te przypadki by∏y g∏oÊno komentowane nie tylko w Polsce, ale
i w Europie Zachodniej (A. Sakson, Dzia∏alnoÊç koÊcio∏ów i wyznaƒ protestanckich na Mazurach, „Eu-
hemer – Przeglàd Religioznawczy” 1987, nr 1, s. 111–112; idem, Mazurzy – spo∏ecznoÊç pogranicza,
Poznaƒ 1990, 255–257; idem, Stosunki narodowoÊciowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznaƒ
1998, s. 307–308; idem, Spo∏ecznoÊç ewangelicka na Warmii i Mazurach w latach 1945–1990 [w:]
Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i wspó∏czesnoÊç, red. E. Kruk, Olsztyn 2001, s. 80).
57 Taki by∏ w∏aÊnie program zmar∏ego zaledwie kilka lat wczeÊniej (1977 r.) ks. Zygmunta Micheli-
sa, jednego z najpopularniejszych duchownych ewangelicko-augsburskich i zarazem przywódców
Polskiej Rady Ekumenicznej. W 1949 r. pisa∏ on: „Je˝eli chcemy mieç pe∏nà wolnoÊç w naszej pra-
cy koÊcielnej, to musimy sobie zdobyç i zapewniç pe∏ne zaufanie Polski Ludowej. A pozyskamy to
zaufanie, je˝eli zdob´dziemy si´ na szczere, Êmia∏e i publiczne opowiedzenie si´ na rzecz klasy pra-
cujàcej, reform spo∏ecznych, jednym s∏owem na rzecz Polski Socjalistycznej. Nasze nieporozumie-
nia mieÊciç si´ b´dà w sferze metafizycznej, a nasze braterstwo broni b´dzie si´ realizowa∏o w Êwie-
cie fizycznym. Nasze melodie marszowe b´dà mo˝e ró˝ne, lecz nasz marsz b´dzie si´ odbywa∏
w równoleg∏ych drogach i w tym samym kierunku” (Z. Michelis, Na nowej drodze, „KoÊció∏ Po-
wszechny” 1949, nr 1/2). Zob. biogram ks. Michelisa w: J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. S∏ownik
biograficzny XVI–XX wieku, Bielsko-Bia∏a 1998, s. 201.
58 Z pewnoÊcià za radykalnà nie mo˝e uchodziç wypowiedê bp. Janusza Narzyƒskiego, ówczesne-
go zwierzchnika KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego, dotyczàca potrzeby modernizacji socjalizmu:
„W sferze stosunków spo∏eczno-politycznych proces przemian wykaza∏, ˝e socjalistyczne formy
ustrojowe nie zak∏adajà i nie sà uwarunkowane postawà aklamacji i bezkrytycznej akceptacji. Prze-
ciwnie, w∏aÊciwie poj´ty rozwój demokracji socjalistycznej wymaga wobec niej postawy krytycznej
solidarnoÊci, przy czym ta krytyczna postawa nie mo˝e byç uto˝samiana z negacjà. Jest oczywiÊcie
rzeczà zrozumia∏à, ˝e ten krytyczny dystans wymaga od nas tak˝e samokrytycznej kontroli i oceny
nas samych” (KWJN, Z ˝ycia KoÊcio∏a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i na Êwiecie w 1980 ro-
ku, „Kalendarz Ewangelicki 1982” 1981).
59 O postawie KoÊcio∏ów ewangelickich wobec wyzwaƒ politycznych lat osiemdziesiàtych zob.
O. Kiec, Protestantische Kirchen in Polen in der Phase des Zusammenbruchs der kommunistischen
Herrschaft (1980–1990) [w:] Wie die Träumenden? Protestantische Kirchen in der Phase des Zusam-
menbruchs der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa, red. P. Maser, J.H. Schjørring,
Erlangen 2003.
60 Warto dodaç, ˝e w Wydziale Ideologicznym KC PZPR jeszcze w 1988 r. z satysfakcjà odnotowy-
wano negatywny stosunek adwentystów i prawos∏awnych do KoÊcio∏a rzymskokatolickiego, zob.
Przeglàd dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a rzymskokatolickiego. [Materia∏y Wydzia∏u Ideologicznego KC PZPR],
t. 1, Warszawa 1988, s. 82–85.

Divide et impera. Szkic o z∏o˝onoÊci polityki wyznaniowej PRL

67



gelików internowanych w stanie wojennym ks. Bogdan Tranda61, postulowa∏, by
nie oceniaç KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych przez pryzmat postaw pojedynczych lu-
dzi, nawet cz∏onków kierownictw koÊcielnych. „Prawdà jest, ˝e niektórzy [du-
chowni KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych] nie umieli zachowaç si´ godnie i sprostaç
trudnym wymaganiom owego czasu, ale uleg∏oÊç i czo∏obitnoÊç poszczególnych
osób wobec komunistycznej w∏adzy nie jest równoznaczna z postawà ca∏ego Ko-
Êcio∏a. Nie nale˝y mieszaç osoby z instytucjà”. Ksiàdz Tranda wyjaÊnia∏ dalej êró-
d∏a postawy tych osób: „Wiele lat temu po ekumenicznym nabo˝eƒstwie pewien
ksiàdz katolicki powiedzia∏ podczas agapy: »Ach, ci ewangelicy idà na pasku
UdsW«! ¸atwo by∏o owemu ksi´dzu lekcewa˝àco, z poczuciem wy˝szoÊci patrzeç
na »tych ewangelików«. Mia∏ wszak za sobà miliony ch∏opów, robotników, górni-
ków, intelektualistów, opini´ Êwiata. Kogo zaÊ mieliÊmy my? Ka˝dy nieostro˝ny
ruch móg∏ si´ dla nas êle skoƒczyç. Gdyby na przyk∏ad zamkni´to nam koÊcio∏y,
a pastorów wsadzono do wi´zienia, kto by si´ o nas upomnia∏? Czy ten ksiàdz by
nam pomóg∏, a jego biskup udost´pni∏by miejsce w jakiejÊ kaplicy, aby przygarnàç
przeÊladowanych innowierców? Przy tym wszystkim ma∏o kto si´ orientuje, ile
wysi∏ku, a nawet ryzyka kosztowa∏o choçby to, ˝eby nie daç si´ u˝yç jako narz´-
dzie przeciw KoÊcio∏owi katolickiemu, a takà przecie˝ rol´ przewidywano dla in-
nych wyznaƒ w systemie pos∏ugujàcym si´ zasadà divide et impera”62.

W tym duchu sformu∏owa∏ te˝ ks. Bogdan Tranda swój list do kard. Józefa
Glempa, b´dàcy reakcjà na kazanie prymasa wyg∏oszone 28 marca 1993 r. w ko-
Êciele Êw. Krzy˝a w Warszawie, a nast´pnie opublikowane w prasie rzymsko-
katolickiej. W liÊcie tym czytamy m.in.: „Pora wreszcie, aby obaliç mit o generalnie
niew∏aÊciwym post´powaniu KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych [w PRL]. Niegodne
zachowanie niektórych przywódców i duchownych rzuca wprawdzie cieƒ na
spo∏ecznoÊci przez nich reprezentowane, niemniej jednak nale˝y rozró˝niaç mi´-
dzy osobami a zbiorowoÊcià. Ponadto oprócz osób niegodnych byli wszak du-
chowni, którzy na miar´ swych mo˝liwoÊci stawiali opór w∏adzy ludowej. Zde-
cydowana wi´kszoÊç wiernych post´powa∏a podobnie. Mo˝e Ksiàdz Prymas
o tym nie wie, ale ja dobrze pami´tam, ˝e szereg KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych
w czasach stalinowskich znosi∏o przeÊladowania, o jakich katolikom rzymskim
nawet si´ nie Êni∏o! Czy zdarzy∏o si´, aby wszyscy lub prawie wszyscy duchowni
katoliccy zostali uwi´zieni pod fa∏szywymi zarzutami, jak zdarzy∏o si´ duchow-
nym niektórych KoÊcio∏ów mniejszoÊciowych?”63.

Koƒczàc ten krótki szkic, trzeba podkreÊliç, ˝e z∏o˝onoÊç polityki wyznanio-
wej PRL by∏a rezultatem nie tylko ideologicznych za∏o˝eƒ czy innych czynników
politycznych. W du˝ej mierze by∏a determinowana drobiazgowym poznaniem
specyfiki, doktryn i dogmatów ka˝dego z wyznaƒ. Nie by∏oby tak ró˝norodnych
rozwiàzaƒ, gdyby nie Serafin Kiry∏owicz64, który mia∏ predyspozycje i kompeten-

61 O postawie ks. Bogdana Trandy w latach osiemdziesiàtych zob. G. Polak, Ks. Bogdan Tranda
– w 65 rocznic´ urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1994, nr 2, s. 119.
62 „Mo˝e byç ró˝norodnoÊç i harmonia...” – rozmowa Jana Turnaua z ks. Bogdanem Trandà, du-
chownym KoÊcio∏a Ewangelicko-Reformowanego, „Znak” 1992, nr 446, s. 71.
63 List ks. Bogdana Trandy do prymasa Polski kard. Józefa Glempa, Warszawa, 6 V 1993 r. Korzy-
sta∏em z kopii listu znajdujàcej si´ w siedzibie Konsystorza KoÊcio∏a Ewangelicko-Reformowanego.
64 Zdaniem Kazimierza Urbana Kiry∏owicz nale˝a∏ do „bardzo nielicznych wówczas osób (obok
prof. prof. Henryka Âwiàtkowskiego i Jakuba Sawickiego) majàcych wglàd w skomplikowany uk∏ad
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cje do tego, by rozumieç wszystkie teologiczne niuanse i skrz´tnie je wykorzy-
staç. Nale˝a∏ do grupy pierwszych s∏uchaczy Studium Teologii Prawos∏awnej
Uniwersytetu Warszawskiego. Ucz´szcza∏ m.in. na wyk∏ady metropolity Dionize-
go Waledyƒskiego. Stopieƒ magistra uzyska∏ w 1929 r. W 1932 r. zosta∏ asysten-
tem Katedry Archeologii ChrzeÊcijaƒskiej. W latach 1935–1936 kontynuowa∏
studia w zakresie sztuki koÊcielnej. Zna∏ kilkanaÊcie j´zyków. By∏ wspó∏redakto-
rem rocznika Studium Teologii Prawos∏awnej „Elpis”, periodyku „Wiestnik Brat-
stwa Prawos∏awnych Bogos∏owow” oraz „WiadomoÊci Metropolii Prawos∏awnej
w Polsce”. Swojà specjalistycznà wiedz´ i uzdolnienia odda∏ po wojnie w∏adzom
paƒstwowym – najpierw Ministerstwu Administracji Publicznej, a nast´pnie
Urz´dowi do spraw Wyznaƒ. W tej drugiej instytucji by∏ naczelnikiem Wydzia∏u
Wyznaƒ Nierzymskokatolickich (1950–1959 i 1965–1971), Wydzia∏u Ogólnego
(1959–1962) i Wydzia∏u Zakonów (1962–1965)65. Nie sposób nie zauwa˝yç, ˝e
najbardziej „twórcze” rozwiàzania polityki wyznaniowej dotyczàce KoÊcio∏ów
i wspólnot mniejszoÊciowych przypadajà w∏aÊnie na lata kierowania Wydzia∏em
Wyznaƒ Nierzymskokatolickich przez Kiry∏owicza.

O tym, ˝e koncepcje i przedsi´wzi´cia w∏adz partyjno-paƒstwowych nie przy-
nios∏y ostatecznie po˝àdanych efektów, zdecydowa∏a w du˝ej mierze natura sa-
mej religii. W∏adze bezpoÊrednio zwalcza∏y KoÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe bàdê
pos∏ugiwa∏y si´ nimi przeciwko innym KoÊcio∏om, a zapomina∏y, ˝e dla komuni-
stów problemem jest sama religia. Racj´ mia∏ Pierre Michel, gdy stwierdza∏: „re-
ligia nie sprowadza si´ do postaci instytucjonalnej i wykazuje niebywa∏à sk∏on-
noÊç do wymykania si´ z obszaru, w którym czynniki sformalizowane chcia∏yby
jà umieÊciç i izolowaç”66. Skoro religia by∏a w stanie przetrwaç wÊród cz∏onków
PZPR67, to tym bardziej obroni∏a si´ w instytucjach dla niej stworzonych. Jedy-
ny sukces polityki wyznaniowej PRL w odniesieniu do KoÊcio∏ów i wyznaƒ
mniejszoÊciowych polega nie na tym, ˝e zahamowano ich rozwój, lecz na tym, ˝e
okres manipulowania nimi lub wp∏ywania na nie w inny sposób ciàgle jest prze-
szkodà w ekumenicznym wspó∏dzia∏aniu.

RYSZARD MICHALAK (ur. 1972) – historyk, doktor nauk humanistycznych, a-
diunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje si´
historià KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych, politykà wyznaniowà PRL oraz
politologià religii. Autor monografii KoÊcio∏y protestanckie i w∏adze partyjno-
-paƒstwowe w Polsce (1945–1956) (2002) i wspó∏autor (z Andrzejem K. Pia-
seckim) podr´cznika Historia polityczna Polski 1952–2002 (2003).

stosunków wyznaniowych w Polsce zarówno przed wojnà, jak i w czasie okupacji, a zw∏aszcza po
wyzwoleniu” (K. Urban, Serafin Kiry∏owicz (1903–1986), „Euhemer – Przeglàd Religioznawczy”
1987, nr 3/4, s. 247).
65 Ibidem.
66 P. Michel, KoÊció∏ katolicki a totalitaryzm, Warszawa 1995, s. 29.
67 Zob. D. Âmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej
w swoich szeregach na Ârodkowym Nadodrzu 1945–1970, Zàbki 2004.
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Divide et impera. An essay on the complexity of the Polish People’s Republic’s religious
policy concerning minority Churches and its consequences

Up till 1956 almost all the Churches and religious communities in Poland were
affected by the religious policy of the authorities which was aimed at making society
atheist while eliminating any subjects standing in the way of this process. Eliminating
activities which affected faiths other than Roman Catholic mainly concerned
Jehovah’s witnesses, the Polish Catholic Church, Evangelist-Baptist Churches and Unions,
the Methodist Church and the Union of the Seventh Day Adventists Communities.
“Custom made” solutions were advanced on the basis of the knowledge of the religious
policy makers of the specifics, doctrines and dogmas of the various persuasions. The
practice of coups within the various Church authorities and the repression of clergymen
and leading authorities were typical. At the same time until 1956 the authorities did not
try to use other Christian communities against the Roman Catholic Church. The change
came in the mid fifties, when the forming of Polish Catholic parishes was supported. The
Polish Catholic Church in the mind of the authorities was supposed to become a “Catholic
alternative”. As from 1963 this stream was to be supported by Independent Roman
Catholic Parishes, i.e. parishes which renounced their submission to the bishops.

Most of the Churches and minority communities were used as a propaganda factor
during the rivalry between the Catholic Church and State concerning the millennium
celebrations in 1966. In April 1981 the “Reformed Evangelical Church” broke away
from the group of pro-government Churches. The Church’s synod backed the Independent
Self-governing Trade Union “Solidarity” and blamed the authorities for the country’s
crisis. The Reformed Evangelists also changed their attitude towards the Roman Catholic
Church, seeing it to be the forefront of the “clash with communism and atheism”. After
1989 the clergymen of the Reformed Evangelical Church came to criticize the Roman
Catholic Church for the unfair judgement of their leaders, concerning minority religions
in general which ignored the complex political context.

The Polish People’s Republic’s religious policy did not make society lay or atheist. Its
success in reference to Churches and minority religions is, however, that the period of
manipulating them and influencing them in other ways, makes ecumenism amongst Polish
Christians difficult.

Ryszard Michalak

70



Jacek Wo∏oszyn

Cz∏onkowie Zwiàzku M∏odzie˝y
Polskiej w województwie
lubelskim wobec KoÊcio∏a

katolickiego – przyczynek do
dziejów mentalnoÊci m∏odzie˝y

W komunistycznej wizji budowy nowego ustroju w Polsce zasadniczà rol´ mia-
∏a odegraç m∏odzie˝. Dlatego jednym z celów w∏adz partyjno-paƒstwowych by∏o
dokonanie ca∏kowitej zmiany mentalnoÊci ka˝dego m∏odego cz∏owieka, aby uczy-
niç go pos∏usznym wykonawcà ich woli. KomuniÊci dostrzegali wiele zagro˝eƒ dla
tej „misji”, a za szczególnie niebezpieczne uznali religi´. Uwa˝ali oni swojà ideolo-
gi´ za system zamykajàcy dzieje ludzkoÊci, pozwalajàcy osiàgnàç jej optymalny
oraz zgodny z zasadami nauki rozwój. Za∏o˝yli równie˝, ˝e w wielkim sporze
o prymat ludzkiego rozumu mogà osiàgnàç pe∏ne zwyci´stwo. Z tymi tezami wià-
za∏o si´ poczucie uniwersalizmu ideologii komunistycznej, pretendujàcej do wy-
jaÊnienia i zmonopolizowania wszystkich dziedzin ludzkiego ˝ycia. W tych dzia-
∏aniach komunizm napotka∏ jednak powa˝nà przeszkod´ w postaci innych
systemów uniwersalistycznych, przede wszystkim poszczególnych religii. Dlatego
doprowadzenie do zdyskredytowania i odrzucenia religii jako sposobu wyjaÊnie-
nia Êwiata sta∏o si´ dla komunistów jednym z podstawowych zadaƒ w ich dà˝eniu
do przebudowy Êwiata. Za∏o˝ony uniwersalizm w∏asnej ideologii oraz dà˝enie do
monopolu prowadzi∏y do przybrania przez komunizm cech quasi-religii z dogma-
tami, katechizmem – Krótkim kursem historii Wszechzwiàzkowej Komunistycznej
Partii (bolszewików), „heretykami” oraz otoczkà ceremonialnà i dogmatycznà1.

W zwiàzku z za∏o˝onà racjonalnoÊcià i naukowoÊcià systemu komunistyczne-
go dla zwolenników tej formacji politycznej poszczególne wyznania stanowi∏y
symbole konserwatywnego, czyli „reakcyjnego”, a w konsekwencji „archaiczne-
go” Êwiata. Przywiàzanie do religii by∏o uznawane za przejaw anachronicznego
systemu wartoÊci i jeden z czynników blokujàcych modernizacj´ spo∏eczeƒstwa.
Ten sposób myÊlenia oddaje np. sformu∏owanie tematu, jaki w 1954 r. powinni

1 Analiza stalinizmu jako uproszczonego marksizmu, który „Êwietnie zaspokaja∏ potrzeb´ wiary,
a tak˝e potrzeb´ »naukowego« uzasadnienia wiary”, zob. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa
wolnoÊci. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996, s. 405–430. Analiza komunizmu jako
quasi-religii z licznymi przyk∏adami zob. M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.
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omawiaç na zaj´ciach z m∏odzie˝à prelegenci Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej: „Co
ma za cel w tej chwili KoÊció∏ jako ta stara instytucja, która sieje fa∏szywe poglà-
dy na Êwiat?”2. W tym przypadku ponownie ujawni∏a si´ oparta na przekonaniu
o znajomoÊci „historycznych praw kszta∏tujàcych dzieje ludzkoÊci” wiara ideolo-
gów komunizmu w mo˝liwoÊç przebudowy Êwiata. Budowa „nowoczesnej”
i „lepszej” rzeczywistoÊci mog∏a jednak odbyç si´ dopiero po zlikwidowaniu
„starego Êwiata”. Tak poj´ta wizja w∏asnej ideologii prowadzi∏a nieuchronnie do
konfrontacji z poszczególnych wyznaniami.

W Polsce g∏ówny atak komunistów zosta∏ skierowany przeciw KoÊcio∏owi ka-
tolickiemu. Wynika∏o to przede wszystkim z roli, jakà katolicyzm odgrywa∏ w ˝y-
ciu znacznej cz´Êci polskiego spo∏eczeƒstwa. Religia stanowi∏a jeden z wa˝nych ele-
mentów to˝samoÊci indywidualnej poszczególnych osób, determinujàcy równie˝
ich ÊwiadomoÊç spo∏ecznà. Pewna cz´Êç spo∏eczeƒstwa ˝y∏a w przestrzeni wyzna-
czonej przez rytm kalendarza katolickiego3. Uwa˝ano KoÊció∏ za ostoj´ polskoÊci
i patriotyzmu oraz symbol niezale˝noÊci od w∏adzy, z czego dobrze zdawa∏y sobie
spraw´ czynniki partyjno-paƒstwowe4. Wi´kszoÊç m∏odzie˝y wynosi∏a z rodzinne-
go domu g∏´bokie wychowanie religijne. Wielu m∏odych ludzi znalaz∏o si´ w od-
tworzonych po wojnie – troch´ na przekór w∏adzom – organizacjach katolickich.

Jednym z zadaƒ, jakie postawi∏y sobie w∏adze paƒstwowe i partyjne, by∏o wy-
eliminowanie wp∏ywów KoÊcio∏a katolickiego na m∏odzie˝. Zamierzano to osiàg-
nàç m.in. przez likwidacj´ katolickich organizacji m∏odzie˝owych, usuni´cie
ksi´˝y ze Zwiàzku Harcerstwa Polskiego oraz wyrugowanie religii ze szkó∏5.
W∏adze partyjno-paƒstwowe zamyka∏y jednoczeÊnie koÊcielne placówki oÊwiato-
we i wychowawcze pod pozorem, ˝e w nich „m∏odzie˝ [...] zatraca swój charak-
ter i daje si´ Êlepo kierowaç” – jak ocenia∏ Komitet Wojewódzki PZPR w Lubli-
nie6. W ich miejsce powstawa∏y zak∏ady Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci, majàce
realizowaç idea∏ socjalistycznej szko∏y, pozbawionej pierwiastków religijnych
oraz uczàcej materialistycznego Êwiatopoglàdu7. Wbrew postanowieniom poro-

2 AP Lublin, Zarzàd Wojewódzki ZMP w Lublinie [dalej: ZW ZMP], 749, Wyk∏ad „Jak powinna
pracowaç powiatowa grupa prelegentów”, k. 62.
3 Zob. J. ˚aryn, Sacrum i profanum. Uwagi o religijnoÊci Polaków w latach 1945–1955, „Polska
1944/45–1989. Studia i Materia∏y” 2001, t. 5, s. 274.
4 W 1947 r. cz∏onkowie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej analizowali dokument
Uwagi w sprawie KoÊcio∏a rzymskokatolickiego w Polsce, którego autor zauwa˝y∏, ˝e KoÊció∏ kato-
licki jest w ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa „bastionem tradycji i kultury polskiej, jest najpe∏niejszym
wyrazicielem »polskoÊci«” (cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce (1945–1989),
Kraków 2003, s. 28–29).
5 J. ˚aryn, „Ofensywa kleru a nasze zadania... 1947”. Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego
wobec KoÊcio∏a w Polsce, „Biuletyn G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu – Instytutu Pami´ci Narodowej” 1993, t. 36, s. 105–114; H. Konopka, Religia w szko∏ach
Polski Ludowej. Sprawa nauczanie religii w polityce paƒstwa (1944–1961), Bia∏ystok 1997.
6 AP Lublin, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie [dalej: KW PZPR], 511/VI/616, Bursa przy
Zak∏adzie ks. salezjanów (1954), k. 26.
7 Boles∏aw Bierut w trakcie kongresu zjednoczeniowego w grudniu 1949 r. mówi∏ o koniecznoÊci
tworzenia szkó∏ TPD: „umo˝liwi to znaczne ograniczenie wzgl´dnie wyeliminowanie zorganizowa-
nych wp∏ywów reakcyjno-klerykalnych z opieki i wychowania” (cyt. za: K. Kowalczyk, Rola szkó∏
Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci w walce z religià i KoÊcio∏em katolickim [w:] Spo∏eczeƒstwo, paƒ-
stwo, KoÊció∏ 1945–2000. Materia∏y z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 15–16 VI
2000 r., red. A. Kawecki, K. Kowalczyk, A. Kubaj, Szczecin 2000, s. 99).
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zumienia mi´dzy przedstawicielami rzàdu a Episkopatu Polski z kwietnia 1950 r.
w∏adze utrudnia∏y praktyki religijne m∏odzie˝y w szkole i poza nià8.

W ten sposób przygotowywano grunt pod kolejny etap rugowania religii z ˝y-
cia m∏odzie˝y. W myÊl planów w∏adz partyjnych m∏odzi ludzie powinni zostaç
poddani laicyzacji, aby stali si´ gotowi na przyj´cie nowej wiary – marksizmu-le-
ninizmu – oraz zaakceptowali ustrój. Zgodnie jednak z poglàdami komunistów
na temat psychiki m∏odzie˝y nie by∏a ona zdolna do samodzielnego poznania ota-
czajàcego jà Êwiata. Ka˝dy proces poznawczy wymaga∏ zatem kontroli ze strony
osób doÊwiadczonych. Dlatego laicyzacja m∏odego pokolenia nie mog∏a byç
spontaniczna, musia∏a byç kierowana przez jednolità i podporzàdkowanà partii
organizacj´ m∏odzie˝owà, odgrywajàcà rol´ poÊrednika – „pasa transmisyjnego”
– mi´dzy partià a m∏odymi Polakami.

Na marginesie tych rozwa˝aƒ warto zaznaczyç, ˝e wspomniane zmiany za-
chodzàce w otaczajàcej polski KoÊció∏ katolicki rzeczywistoÊci mia∏y tak˝e
wp∏yw na jego dzia∏ania. Zmusi∏y bowiem jego przedstawicieli do poszukiwania
nowych sposobów utrzymania w∏asnej pozycji w spo∏eczeƒstwie. W pewnej mie-
rze biskupi zacz´li odchodziç od tradycyjnego traktowania wiernych jako biernej
grupy, w pe∏ni pos∏usznej hierarchii koÊcielnej9. Choç podtrzymywali zwyczajo-
we formy religijnoÊci, to jednoczeÊnie starali si´ zach´ciç cz´Êç wiernych do du-
chowego pog∏´biania wiary. Ksi´˝a szukali tak˝e nowych form pracy duszpaster-
skiej z m∏odzie˝à, dostosowanych do jej mo˝liwoÊci. Wa˝ne by∏o prowadzenie
lekcji religii w szko∏ach i poza nimi oraz zabiegi o obj´cie katechezà jak najwi´k-
szej liczby uczniów. JednoczeÊnie duchowni stosowali poÊrednie metody pozy-
skania m∏odzie˝y i dzieci, wykorzystujàc ich zainteresowania i potrzeby. Orga-
nizowali zawody, kupowali sprz´t sportowy oraz tworzyli kó∏ka czytelnicze.
W∏adze odnotowywa∏y ka˝dy taki przypadek. Na jednym z posiedzeƒ Zarzàdu
Wojewódzkiego ZMP w Lublinie informowano, ˝e w Zawadzie (powiat zamoj-
ski) ksiàdz nie tylko kupi∏ pi∏k´, ale „da∏ jà m∏odzie˝y, sam z nià gra∏, a w nie-
dziel´ prowadzi∏ do koÊcio∏a”10. Wzmiankowane zachowania ksi´˝y wynika∏y
tak˝e z nowego zagro˝enia, jakim by∏o istnienie masowej, w pe∏ni kontrolowa-
nej przez w∏adze partyjne organizacji m∏odzie˝owej.

W lipcu 1948 r. powsta∏ Zwiàzek M∏odzie˝y Polskiej11. G∏ównym jego celem
by∏a aktywizacja m∏odych Polaków i przygotowanie ich do przyj´cia „nowej wi-
zji rzeczywistoÊci”: „chcemy – pisano w dokumencie programowym – zbudowaç

8 W porozumieniu z 14 IV 1950 r. rzàd potwierdzi∏ m.in. prawo KoÊcio∏a do nauczania religii,
prowadzenia szkó∏ oraz prawo m∏odzie˝y do udzia∏u w ˝yciu religijnym (P. Raina, KoÊció∏ w PRL.
KoÊció∏ katolicki a paƒstwo w Êwietle dokumentów 1945–1989, t. 1: 1945–1960, Poznaƒ 1994,
s. 232–234).
9 J. ˚aryn, Sacrum i profanum..., s. 277.
10 AP Lublin, ZW ZMP, 27, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, Lublin, 25 IX
1953 r., k. 125.
11 A. Friszke, Polska – losy paƒstwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003, s. 178. ZMP powsta∏
w wyniku po∏àczenia na kongresie zjednoczeniowym we Wroc∏awiu organizacji m∏odzie˝owych:
Zwiàzku Walki M∏odych (dzia∏a∏ pod patronatem Polskiej Partii Robotniczej), socjalistycznej Orga-
nizacji M∏odzie˝y Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, ludowego Zwiàzku M∏odzie˝y Wiej-
skiej RP „Wici” i powiàzanego ze Stronnictwem Demokratycznym Zwiàzku M∏odzie˝y Demokra-
tycznej.
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nowe ˝ycie [...] Torujemy nowà drog´ ˝ycia dla polskiej m∏odzie˝y”12. Zwiàzek
wzià∏ równie˝ udzia∏ w przedsi´wzi´ciach zmierzajàcych do wyrugowania Ko-
Êcio∏a katolickiego z ˝ycia spo∏eczeƒstwa; zgodnie z Deklaracjà ideowo-progra-
mowà mia∏ bowiem przeciwstawiaç si´ „dzia∏alnoÊci wstecznych kó∏ kleru, któ-
re nadu˝ywajàc uczuç i wierzeƒ religijnych, kierowa∏yby si´ przeciwko paƒstwu
ludowemu, a tym samym przeciwko interesom m∏odzie˝y”13. Podobnie myÊleli
cz∏onkowie ZW ZMP w Lublinie, traktujàcy duchowieƒstwo jako konkurenta
w walce o m∏odych Polaków: „Ogólna tendencja kleru – czytamy w jednym ze
sprawozdaƒ – by mieç jak najwi´kszy wp∏yw na m∏odzie˝, odciàgaç od ZMP.
Krecia robota przeciwko post´powym dà˝eniom m∏odzie˝y [...], aby m∏odzie˝
nie czyta∏a prasy, nie chodzi∏a na zebrania, by skupia∏a si´ tylko pod sztandara-
mi, na których jest Matka Boska. Wyzywanie, ˝e teraz karmi si´ naród górnolot-
nymi has∏ami i frazesami, które nic nie dajà. G∏oszenie hase∏, ˝e nie powinniÊmy
wspominaç o przesz∏oÊci i szkodliwej dzia∏alnoÊci sanacji – oto najwa˝niejsze
przejawy dzia∏alnoÊci kleru”14.

ZMP mia∏ do rozwiàzania powa˝ny problem, spotka∏ si´ bowiem z silnym
przywiàzaniem ca∏ego spo∏eczeƒstwa do KoÊcio∏a katolickiego. Uwaga ta odno-
si∏a si´ równie˝ do cz∏onków Zwiàzku „z mocno zakorzenionymi – jak ocenia∏
jeden z dzia∏aczy – przesàdami religijnymi”15. G∏ównym zadaniem nowej orga-
nizacji by∏o wi´c ponowne wychowanie swoich cz∏onków, doprowadzenie do
wyrugowania wyznawanych przez nich „idealistycznych” poglàdów oraz odrzu-
cenia wiary: „ZMP walczy o uwolnienie umys∏ów m∏odzie˝y od przesàdów i zabo-
bonów, od poglàdów obcych post´powi i nauce, szerzy wiedz´ o prawach rozwo-
ju przyrody i spo∏eczeƒstwa” – pisano w statucie z 1955 r.16 Dla ogólnopolskich
w∏adz Zwiàzku nie oznacza∏o to jednak agresywnej ateizacji, lecz stopniowà la-
icyzacj´: „Uznajemy wolnoÊç sumienia – deklarowa∏y one w poczàtkach istnienia
ZMP – jak równie˝ swobod´ wyznania i wykonywania praktyk religijnych. Nie-
zale˝nie od stosunku m∏odzie˝y do spraw religijnych, winna ona znaleêç si´
w szeregach demokratycznych”17. M∏odzi ludzie mieli zatem sami dokonaç kon-
wersji na nowà wiar´. „ZMP-owiec musi znaç ideologi´ marksistowskà i chrze-
Êcijaƒskà – mówi∏ cz∏onek prezydium ZW ZMP w Lublinie Kazimierz Po∏udnik
– wtedy b´dzie móg∏ przeciwstawiç jednà drugiej i przekonaç si´ o s∏usznoÊci na-
szej ideologii”18. W tym celu w∏adze Zwiàzku stara∏y si´ rozwijaç szkolenia ideo-

12 Deklaracja ideowo-programowa. Prawo i Statut Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej, Warszawa 1949,
s. 17–18.
13 Ibidem.
14 AP Lublin, ZW ZMP, 950, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie za sierpieƒ 1948 r., k. 47.
15 Ibidem, 983, Sprawozdanie. Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy ZMP w Kijanach, lipiec 1953 r.,
k. 9.
16 Statut Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej – uchwalony na II Zjeêdzie ZMP, Warszawa 1955, s. 8.
17 Deklaracja ideowo-programowa..., s. 18–19. W tym wypadku w∏adze Zwiàzku odpowiada∏y po-
Êrednio na wàtpliwoÊci m∏odych ludzi, wyra˝one m.in. przez jednego z cz∏onków ko∏a ZMP w Ob-
szy (powiat bi∏gorajski), ˝e „katolik nie powinien braç udzia∏u w ˝yciu politycznym, bo tak ich uczy
ksiàdz” (AP Lublin, ZW ZMP, 953, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie za listopad 1948 r., 14 XII
1948 r., k. 42).
18 AP Lublin, ZW ZMP, 29, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 24 III 1954 r.,
k. 103.
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logiczne, czytelnictwo oraz szeroko poj´tà dzia∏alnoÊç sportowo-kulturalnà.
ZMP w∏àczy∏ si´ równie˝ w akcje rugowania lekcji religii ze szkó∏ oraz usuwania
symboli religijnych z placówek oÊwiatowych, zak∏adów pracy oraz harcerstwa19.
Po osiàgni´ciu za∏o˝onych celów powinien powstaç „nowy cz∏owiek, pozbawio-
ny [...] wszelkich antynaukowych przesàdów”20. W deklarowanym obrazie Êwiata
wiar´ w Boga powinna zastàpiç wiara w „nieograniczone mo˝liwoÊci poznawcze
i twórcze ludzkiego rozumu”, a ÊwiadomoÊç spo∏ecznà determinowaç zaufanie
do „przeobra˝ajàcych Êwiat idei marksizmu-leninizmu”21.

Badania nad mentalnoÊcià m∏odzie˝y do 1956 r., jej postawami wobec zmie-
niajàcej si´ rzeczywistoÊci oraz próbami pozyskania tej grupy spo∏ecznej przez
w∏adze partyjno-paƒstwowe i oÊwiatowe podj´∏o wielu autorów. Trudno jest wy-
mieniç wszystkie prace i artyku∏y poÊwi´cone tej problematyce, warto jednak
omówiç kilka wa˝nych pozycji z ostatnich lat. Prób´ przedstawienia modelu wy-
chowawczego preferowanego przez w∏adze w latach 1945–1956 i jego wp∏ywu
na zmian´ mentalnoÊci m∏odego pokolenia uczynili m.in. Marta Brodala, Da-
riusz Jarosz, Krzysztof Kosiƒski i Anna Radziwi∏∏. Anna Radziwi∏∏ odtworzy∏a za-
dania i cele wychowawcze w∏adz oÊwiatowych w latach 1948–195622. Dariusz
Jarosz w jednym z rozdzia∏ów swojej pracy Polacy a stalinizm 1948–1956 omó-
wi∏ wiele aspektów dzia∏alnoÊci wychowawczej paƒstwa, polegajàcej na przygo-
towaniu odpowiedniej bazy organizacyjnej oraz kszta∏towaniu wzorca wycho-
wawczego, który zawiera∏ m.in. has∏a laicyzacji i kszta∏towania naukowego
Êwiatopoglàdu23. Wa˝nà cz´Êç tych rozwa˝aƒ zajà∏ opis postaw spo∏eczeƒstwa
wobec nowego wychowania, w tym laicyzacji, na przyk∏adzie reakcji na usuwa-
nie krzy˝y i religii ze szkó∏24. Krzysztof Kosiƒski i Marta Brodala starali si´ przed-
stawiç realizacj´ tych zadaƒ od strony konkretnych dzia∏aƒ w∏adz partyjno-paƒ-
stwowych i oÊwiatowych. Krzysztof Kosiƒski opisa∏ próby stalinizacji szkolnictwa
przez zmiany programów oraz zasad nauczania i funkcjonowania szkó∏25. Nie-
wiele miejsca poÊwi´ci∏ natomiast roli oficjalnej organizacji w kszta∏towaniu
mentalnoÊci uczniów. Marta Brodala „komunistyczne wysi∏ki zmiany mentalno-
Êci” ukaza∏a za pomocà obrazu Êwiata, jaki w∏adze stara∏y si´ przekazaç najm∏od-
szym Polakom26.W ostatnim rozdziale omówi∏a wprowadzanie do codziennego ˝y-
cia dzieci nowych, Êwieckich uroczystoÊci i zabaw, aby wypar∏y one dotychczasowe

19 Ibidem, 953, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie za listopad 1948 r., Lublin, 14 XII 1948 r.,
k. 42. W województwie lubelskim ju˝ w listopadzie 1948 r. usuni´to ksi´˝y instruktorów z dru˝yn
harcerskich.
20 Deklaracja ideowo-programowa..., s. 20.
21 Statut Zwiàzku..., s. 8.
22 A. Radziwi∏∏, Model ideologii wychowawczej w latach 1948–1956 [w:] Polacy wobec przemocy
1944–1956, red. B. Otwinowska, J. ˚aryn, Warszawa 1996, s. 332–333.
23 D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 186–219. Warto równie˝ przypo-
mnieç artyku∏ tego autora opisujàcy stalinowski model wychowawczy: idem, G∏ówne kierunki dzia-
∏alnoÊci paƒstwa w zakresie stalinizacji wychowania, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1998,
nr 2, s. 103–40.
24 D. Jarosz, Polacy..., s. 219–226.
25 K. Kosiƒski, O nowà mentalnoÊç. ˚ycie codzienne w szko∏ach 1945–1956, Warszawa 2000. 
26 M. Brodala, Propaganda dla najm∏odszych 1948–1956. Instrument stalinowskiego wychowania
[w:] M. Brodala, A. Lisiecka, T. Ruzikowski, Przebudowaç cz∏owieka. Komunistyczne wysi∏ki zmia-
ny mentalnoÊci, red. M. Kula, Warszawa 2001, s. 17–202.
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Êwi´ta, oparte na tradycji religijnej. Ten obraz uzupe∏ni∏a opisem kszta∏towania
„naukowego Êwiatopoglàdu”, który mia∏ doprowadziç do odrzucenia dotychcza-
sowej wiary. Marta Brodala w swojej pracy, si∏à rzeczy, nie mog∏a odnieÊç si´ do
roli ZMP, gdy˝ organizacja ta obejmowa∏a m∏odzie˝ powy˝ej pi´tnastego roku
˝ycia. PoÊwi´ci∏a jednak fragment monografii dzia∏aniom harcerstwa, jako orga-
nizacji przygotowujàcej dzieci do wstàpienia w szeregi ZMP27.

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje ksià˝ka Joanny Kochanowicz ZMP w terenie,
jedno z pierwszych nowych opracowaƒ poÊwi´conych funkcjonowaniu oficjalnej
organizacji m∏odzie˝owej28. Autorka opisa∏a w niej zderzenie postulowanego
przez zwiàzek modelu wychowawczo-ideologicznego z otaczajàcà m∏odych ludzi
rzeczywistoÊcià. Cz´Êç swojej pracy poÊwi´ci∏a reakcji cz∏onków zwiàzku na ten
dysonans, omawiajàc dwa typy odpowiedzi m∏odych ludzi na sprzecznoÊç mi´-
dzy Êwiatem deklarowanym a rzeczywistym – zniech´cenie i sprzeciw29. Jednà
z przedstawionych przez Joann´ Kochanowicz form sprzeciwu by∏ udzia∏ cz∏on-
ków organizacji w ˝yciu religijnym. Autorka poda∏a jednak tylko kilka przyk∏a-
dów takich zachowaƒ. Usuni´cie ksi´˝y i ˝ycia religijnego z harcerstwa oraz li-
kwidacj´ jego samodzielnoÊci przez podporzàdkowanie ZMP przedstawi∏ Julian
Kwiek30. Dzia∏alnoÊcià katolickich organizacji m∏odzie˝owych konkurencyjnych
wobec Zwiàzku oraz ich zwalczaniem przez czynniki oficjalne zajà∏ si´ Tomasz
Biedroƒ31. Na koniec mo˝na jeszcze wspomnieç o rugowaniu lekcji religii ze
szkó∏ jako jednym z symboli walki paƒstwa z KoÊcio∏em katolickim w latach
1948–1956; kwesti´ t´ przedstawi∏a w swojej pracy Hanna Konopka32.

Ze starszej literatury poÊwi´conej ZMP warto przypomnieç zbiór artyku∏ów
z konferencji zorganizowanej w czterdziestà rocznic´ powstania Zwiàzku,
a w nim zw∏aszcza artyku∏ Zofii Hirsz, która na podstawie dokumentów statu-
towych opisa∏a idealny profil psychologiczno-spo∏eczny cz∏onka ZMP. Powinien
byç to cz∏owiek „wolny od przesàdów i zabobonów [...] wytrwale pracujàcy nad
przyswajaniem naukowego Êwiatopoglàdu”33. W cytowanym zbiorze zwraca rów-
nie˝ uwag´ artyku∏ Edwarda Grygo34. Poda∏ on dwanaÊcie zagadnieƒ z historii
ZMP, które wymagajà krytycznej analizy; wÊród nich podkreÊli∏ m.in. wspó∏pra-
c´ w∏adz lokalnych Zwiàzku z organami bezpieczeƒstwa oraz skutecznoÊç akcji
wychowania ideologicznego. Ten ostatni problem rozwiàza∏ jednak w swoisty
sposób. Twierdzi mianowicie, ˝e idea∏ wychowawczy ZMP nie odpowiada∏ w pe∏-

27 Ibidem, s. 51–53.
28 J. Kochanowicz, ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistoÊci, Warsza-
wa 2000.
29 Ibidem, s. 61–104.
30 J. Kwiek, Zwiàzek Harcerstwa Polskiego w latach 1944–1950. Powstanie, rozwój, upadek, Toruƒ
1995, s. 110–112.
31 T. Biedroƒ, Organizacje m∏odzie˝y katolickiej w Polsce w latach 1945–1953, Kraków 1991.
32 H. Konopka, Religia w szko∏ach...
33 Z. Hirsz, Idea∏ cz∏owieka propagowany przez organizacje m∏odzie˝y w okresie ich jednoczenia
i tworzenia ZMP [w:] Zjednoczenie polskiego ruchu m∏odzie˝owego i powstanie ZMP. Materia∏y z se-
sji naukowej zorganizowanej przez Komisj´ Historii Ruchu M∏odzie˝owego przy Zarzàdzie Woje-
wódzkim ZSMP w Bia∏ymstoku w 40-tà rocznic´ powstania ZMP, 24 czerwca 1988, red. J.Z. Hirsz,
Bia∏ystok 1990, s. 74–75, 78–79. Autorka wymieni∏a pe∏ny katalog po˝àdanych cech.
34 E. Grygo, O pe∏niejszà ocen´ dzia∏alnoÊci ZMP [w:] ibidem, s. 313–320. Warto zaznaczyç, ˝e au-
tor sam by∏ etatowym pracownikiem ZW ZMP w Bia∏ymstoku.
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ni „modelowi socjalistycznego humanizmu”, gdy˝ uczy∏ nienawiÊci do przeciwni-
ka. Wa˝nym aspektem, który zauwa˝y∏ Edward Grygo, jest dualizm zachowania
si´ cz∏onków Zwiàzku. Do jego opisu u˝y∏ j´zyka charakterystycznego dla doku-
mentów oficjalnych ZMP, mówi bowiem o „dwóch moralnoÊciach” – „oficjalno-
-zebraniowej” i „codziennej”. Warto równie˝ zwróciç uwag´ na sugerowany przez
niego cel krytycznej analizy dziejów ZMP – swoiste usprawiedliwienie wyborów
dokonywanych w przesz∏oÊci przez niego i cz´Êç jego pokolenia. Edward Grygo
uwa˝a, ˝e „skutki tych badaƒ b´dà mia∏y realnà szans´ uwiarygodnienia, a w kon-
sekwencji wzmocnienia pozycji Zwiàzku w powojennej historii Polski”35.

Na podstawie cytowanej literatury mo˝na przedstawiç charakterystyk´ zmian,
jakie wed∏ug deklarowanego przez w∏adze modelu wychowawczo-ideologiczne-
go powinny dokonaç si´ w mentalnoÊci m∏odych Polaków. Brakuje natomiast od-
powiedzi na pytanie, czy dzia∏ania ideologiczne podejmowane przez ZMP mo-
g∏y skutecznie zmieniç mentalnoÊç konfesyjnà m∏odzie˝y. Joanna Kochanowicz
w przywo∏ywanej powy˝ej pracy jedynie zasygnalizowa∏a kwesti´ stosunku zet-
empowców do KoÊcio∏a katolickiego.

Warto zatem podjàç prób´ odpowiedzi na pytanie, czy w latach 1948–1956
dosz∏o do jakichÊ zmian w mentalnoÊci zbiorowej i indywidualnej zetempowców
– w za∏o˝eniu przysz∏ych cz∏onków PZPR – dotyczàcych ich stosunku do KoÊcio-
∏a katolickiego. Mo˝na jednoczeÊnie zapytaç, czy ewentualne przemiany w men-
talnoÊci indywidualnej przek∏ada∏y si´ na ewolucj´ postaw zbiorowych. Chodzi
tak˝e o poznanie wp∏ywu dzia∏alnoÊci prowadzonej przez oficjalnà organizacj´
m∏odzie˝owà na przemiany w tej sferze.

Rozwa˝ania nale˝y zaczàç od charakterystyki samego poj´cia „mentalnoÊç”.
W literaturze rozró˝nia si´ dwa rodzaje mentalnoÊci: zbiorowà i indywidualnà36.
MentalnoÊç indywidualna obejmuje zestaw pewnych cech umys∏owych, ideolo-
gicznych i religijnych, za pomocà których cz∏owiek postrzega, wartoÊciuje i reagu-
je na otaczajàcy go Êwiat oraz innych ludzi. MentalnoÊç zbiorowa jest nie tylko
sumà mentalnoÊci indywidualnej cz∏onków danej wspólnoty, lecz równie˝ pew-
nym jej uogólnieniem. Obejmuje ona te wspólne cechy cz∏onków zbiorowoÊci,
a przynajmniej wi´kszoÊci z nich, które determinujà ich sposób opisywania ota-
czajàcego ich Êwiata, reagowania na ten Êwiat oraz ich oczekiwania wobec niego.

Wa˝nym aspektem poszukiwaƒ jest równie˝ wybranie metody badania men-
talnoÊci cz∏onków ZMP w latach 1948–1956. Nale˝y tutaj poczyniç wa˝ne za-
strze˝enie. Badanie mentalnoÊci Polaków, jej trwa∏oÊci i zmian, w okresie PRL
napotyka znaczne trudnoÊci. Nie chodzi przy tym o brak materia∏ów, na których
podstawie mo˝na odtworzyç to zagadnienie. Istnieje du˝o oficjalnych dokumen-
tów, wytworzonych przez ró˝ne instytucje partyjne i paƒstwowe, które zawiera-
jà wypowiedzi przedstawicieli wielu Êrodowisk. TrudnoÊci nastr´cza jednak od-
powiedê, w jakim stopniu sà one wypowiedziami konkretnych osób oraz czy
oddajà rzeczywiste opinie mówiàcych. Kolejny problem, o czym b´dzie jeszcze
mowa, to specyficzny j´zyk oficjalnego opisu rzeczywistoÊci. Pewnym uzupe∏nie-
niem mogà byç pami´tniki i wspomnienia osób ˝yjàcych w tamtych czasach.

35 Ibidem, s. 320.
36 M. Zió∏kowski, MentalnoÊç Polaków w latach 1988–1998. Ciàg∏oÊç i powolna zmiana, „Studia
Polityczne” 2000, nr 11, s. 75–77.
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Pojawia si´ jednak kolejna uwaga. Tego typu êród∏a majà jednà wa˝nà cech´:
przekazujà przede wszystkim odczucia danej jednostki, na które w pewnych
przypadkach nak∏ada si´ pi´tno czasu, pami´ci oraz póêniejszych doÊwiadczeƒ.
Wymienione rodzaje êróde∏ odnotowujà zazwyczaj postawy poszczególnych
osób lub niewielkich grup, uwadze ich autorów umyka natomiast opinia wi´k-
szoÊci, którà cz´sto po prostu si´ nie interesujà. Dlatego badanie zmian zacho-
dzàcych w mentalnoÊci Polaków w okresie PRL jest trudne, przypomina prób´
z∏o˝enia zniszczonej mozaiki.

Obecnie historyk poszukujàcy metody poznania stosunku zetempowców do
KoÊcio∏a katolickiego mo˝e jedynie okreÊliç, ilu cz∏onków Zwiàzku uczestniczy-
∏o w ˝yciu religijnym – nabo˝eƒstwach, katechezie czy procesjach Bo˝ego Cia∏a.
Mo˝e on równie˝ opisaç zachowania i wypowiedzi szeregowych cz∏onków ZMP
oraz dzia∏aczy w ró˝nych sytuacjach ˝yciowych. W tym celu powinien skorzystaç
ze znajdujàcych si´ w aktach ZMP, PZPR oraz organów bezpieczeƒstwa informa-
cji o postawach tych ludzi oraz ich stosunku do KoÊcio∏a katolickiego.

Do dokumentów wytworzonych przez dzia∏aczy Zwiàzku i PZPR nale˝y jed-
nak podejÊç ze szczególnà starannoÊcià. Nie dajà one jednoznacznej odpowiedzi
na postawione tu pytanie, gdy˝ by∏y pisane z punktu widzenia czynników oficjal-
nych. Cz´sto ukazujà one jedynie deklaratywny obraz rzeczywistoÊci, widzianej
oczami cz∏onków ZMP, partii oraz pracowników organów bezpieczeƒstwa.
W innych natomiast przypadkach przejaskrawiajà niekorzystne w ocenie tych lu-
dzi zjawiska, cz´sto w celu usprawiedliwienia braków w ich pracy.

Wykorzystane dokumenty majà tak˝e inne mankamenty. Pierwszà cz´Êç ka˝de-
go sprawozdania zajmuje wyliczenie osiàgni´ç, a druga jest poÊwi´cona wytkni´-
ciu braków w pracy organizacyjnej. Poniewa˝ KoÊció∏ uznano za jednego z g∏ów-
nych przeciwników, sporo miejsca zajmuje opis sytuacji konfesyjnej. Zgodnie
z powtarzanymi wielokrotnie zaleceniami cz∏onkowie ZMP powinni zbieraç
wszelkie dane o aktywnoÊci ksi´˝y „na odcinku m∏odzie˝owym” oraz pokazywaç
ich „wrogie knowania”37. J´zyk tego opisu jest specyficzny. Fragment wytycznych
Komitetu Centralnego PZPR dla struktur lokalnych doskonale pokazuje jego po-
etyk´: „kler [...] wciska si´ przez szczeliny do duszy i zara˝a jà jadem obcej ideo-
logii”38. Poza tym ka˝de zachowanie ksi´˝y mog∏o zostaç uznane za „wrogie
dzia∏ania”. Dlatego w aktach ZW ZMP w Lublinie np. zarejestrowano, ˝e jeden
z ksi´˝y wozi∏ dzieci na motorze i zaprasza∏ do siebie na podwieczorek39.

Z analizy zachowaƒ cz∏onków ZMP wynika, ˝e dotyczà one tylko pewnej
grupy i nie zawsze odpowiadajà postawom ca∏ej m∏odzie˝y. Wed∏ug oficjalnych
danych w 1955 r. do organizacji nale˝a∏o 2 mln osób – jedynie 40 proc. m∏odych
Polaków40. Poza Zwiàzkiem pozostawa∏a zatem wi´kszoÊç m∏odzie˝y, dla której

37 AP Lublin, KW PZPR, 51/VII/15, t. 1, Sprawozdanie z kontroli pracy Zarzàdu Powiatowego
ZMP w Hrubieszowie, 1949 r., k. 114–118.
38 Ibidem, 51/VII/23, t. 2, Tezy do narady I sekretarzy komitetów powiatowych, przewodniczàcych
zarzàdów powiatowych ZMP w sprawie kierownictwa i metod pracy instancji i organizacji ZMP
– pomoc partii, 1956 r., k. 107.
39 Ibidem, ZW ZMP, 749, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie o pracy polityczno-wychowawczej
na wsi po XII Plenum ZG ZMP, 1954 r., k. 119. 
40 A. Paczkowski, Pó∏wiecze dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 2000, s. 248.
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ideologia ZMP w najlepszym przypadku by∏a oboj´tna. Równie˝ cz∏onkowie
ZMP zg∏aszali swój akces z ró˝nych powodów, najcz´Êciej dalekich od ideolo-
gicznych przes∏anek41. Potwierdzeniem tej opinii mo˝e byç informacja o sytuacji
w Krasnymstawie. G∏ównym motywem wstàpienia wszystkich uczniów klas dru-
gich tamtejszego Liceum Ogólnokszta∏càcego i Mechanicznego do ZMP by∏a po-
g∏oska, ˝e umo˝liwi im to zdanie matury42. Kolejny przyk∏ad mo˝na znaleêç
w ocenie pracy Zarzàdu Powiatowego ZMP w ZamoÊciu, w której mówiono
o masowych wnioskach akcesyjnych sk∏adanych przez uczniów klas matural-
nych43. Inni zostali przymuszeni przez dyrektorów szkó∏ lub w∏asnych prze∏o˝o-
nych. Dyrektor Liceum Ogólnokszta∏càcego w Hrubieszowie nakaza∏ po prostu
wszystkim uczniom zapisaç si´ do Zwiàzku pod groêbà obni˝enia stopnia ze
sprawowania, a komendantka ZHP w Lubartowie poleci∏a swoim harcerzom
wstàpiç do ZMP, „bo inaczej nie b´dà dru˝ynowymi”44. Najlepszym przyk∏adem
takiej postawy jest wypowiedê ucznia tomaszowskiego gimnazjum Lecha Olen-
dra, zanotowana przez pracownika Referatu V miejscowego PUBP sier˝. Czes∏a-
wa Skib´. Lech Olender mia∏ powiedzieç w obecnoÊci innych uczniów, „˝e jemu
na organizacji ZMP nie zale˝y i nie by∏by jej cz∏onkiem, gdyby mu nie zale˝a∏o
na nauce, poniewa˝ gdyby nie by∏ cz∏onkiem organizacji ZMP, to móg∏by mu
ktoÊ przeszkodziç w nauce”45.

Przedstawione powy˝ej zdarzenia uprawniajà stwierdzenie, ˝e cz´Êç zacho-
waƒ i wypowiedzi cz∏onków ZMP w ramach organizacji nie zawsze by∏a ade-
kwatna do ich rzeczywistych poglàdów i opinii. Warto jednak pokusiç si´ o pró-
b´ analizy stosunku zetempowców do KoÊcio∏a katolickiego, aby poznaç, jak
silne by∏o ich przywiàzanie do tej instytucji. Przy okazji dowiemy si´, jaki by∏ za-
kres poparcia m∏odych Polaków dla nowego ustroju i walki z religià. Wa˝ne jest
równie˝ przedstawienie, jak skuteczne by∏y zabiegi podejmowane przez oficjalnà
organizacj´ m∏odzie˝owà w celu laicyzacji m∏odego pokolenia. W pewien sposób
analiza tych zjawisk ujawni∏a postawy ca∏ej m∏odzie˝y, gdy˝ cz∏onkowie ZMP,
poza wyjàtkami, zachowali baga˝ doÊwiadczeƒ ˝yciowych w∏asnego Êrodowiska.
JednoczeÊnie w∏adze partyjno-paƒstwowe oczekiwa∏y, ˝e m∏odzie˝ zrzeszona
w oficjalnej organizacji b´dzie stanowiç elit´, wzór do naÊladowania dla wszyst-
kich m∏odych Polaków.

Zarysowany problem mo˝na omówiç na przyk∏adzie zachowaƒ cz∏onków
ZMP w województwie lubelskim, którego wi´kszoÊç mieszkaƒców to ludnoÊç
wiejska, tradycyjnie silnie przywiàzana do religii. Rozwój strukturalny Zwiàzku

41 Por. H. Âwida-Ziemba, Cz∏owiek wewn´trznie zniewolony. Mechanizm i konsekwencje minionej
formacji – analiza psychosocjologiczna, Warszawa 1997, s. 169–171. Autorka traktuje akces m∏o-
dzie˝y do ZMP jako jeden z mechanizmów przystosowawczych do ówczesnej rzeczywistoÊci.
42 AIPN Lu, 042/27, Sprawozdanie miesi´czne szefa PUBP w Krasnymstawie za grudzieƒ 1949 r.,
Krasnystaw, 31 XII 1949 r., k. 73.
43 AP Lublin, ZW ZMP, 971, Ocena pracy Zarzàdu Powiatowego z zarzàdami szkolnymi w Zamo-
Êciu, Lublin, 30 XI 1950 r., k. 16.
44 Ibidem, 20, Protokó∏ posiedzenia poszerzonego Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 2 II 1950 r., k. 42.
45 AIPN Lu, 034/22, Sprawozdanie z pracy referatu V PUBP w Tomaszowie Lubelskim za marzec
1952 r., Tomaszów Lubelski, 31 III 1952 r., k. 115. Na podstawie uzyskanych informacji powiato-
we w∏adze bezpieczeƒstwa zamierza∏y w porozumieniu z Zarzàdem Powiatowym ZMP w Tomaszo-
wie Lubelskim usunàç Lecha Olendra z organizacji oraz rozpoczàç jego rozpracowanie.
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napotyka∏ tam silny opór. Zgodnie z ocenà Zarzàdu G∏ównego ZMP wojewódz-
two lubelskie by∏o obszarem o najs∏abiej rozwini´tej sieci organizacyjnej. Wed∏ug
szacunkowych danych ZW ZMP w Lublinie z kwietnia 1952 r. na Lubelszczyê-
nie do Zwiàzku nale˝a∏o oko∏o 14,7 proc. m∏odzie˝y, a na wsi tylko 5,7 proc.46

Wybranie konkretnego obszaru i pokazanie sytuacji w poszczególnych ko∏ach
wiejskich i szkolnych pozwoli poznaç funkcjonowanie ZMP i sposób myÊlenia
jego szeregowych cz∏onków oraz dzia∏aczy na szczeblu lokalnym. Ponadto w lip-
cu 1949 r. dosz∏o w Lublinie do jednej z najwi´kszych manifestacji religijnych
tego okresu – zwiàzanej z „cudem lubelskim”, czyli pojawieniem si´ kropli uzna-
nej za ∏z´ na obrazie Matki Boskiej w miejscowej katedrze. Wydarzenie to odbi-
∏o si´ szerokim echem w ca∏ym kraju, Êciàgajàc do miasta wielu pielgrzymów.

„Nie chcà walczyç z Bogiem”

Wypadki zwiàzane z „cudem lubelskim” by∏y jednoczeÊnie wa˝nym doÊwiad-
czeniem dla nowej organizacji m∏odzie˝owej oraz sprawdzianem umiej´tnoÊci or-
ganizacyjnych dla przedstawicieli jej w∏adz wojewódzkich i powiatowych. W wy-
darzeniach uczestniczy∏o wielu cz∏onków ZMP i harcerzy. W koÊcielnej s∏u˝bie
porzàdkowej znalaz∏o si´ czterech zetempowców, wÊród nich przewodniczàcy
ko∏a w lubelskiej Fabryce Wag Bogdan Sawiƒski oraz niejaki Kolacz z Cukrowni
Lubelskiej – za co obaj zostali usuni´ci z organizacji47. Jeden z instruktorów ZW
ZMP w liÊcie do matki przychylnie opisywa∏ zdarzenia zwiàzane z „cudem”. Re-
akcja wojewódzkich w∏adz Zwiàzku na wypadki lubelskie Êwiadczy∏a o zaskocze-
niu ich rozwojem. Cz∏onkowie ZW ZMP w Lublinie mieli nadziej´, ˝e sprawa
umrze Êmiercià naturalnà, i zainteresowali si´ nià dopiero po kilku dniach. Sama
dyskusja nad tym zagadnieniem w poszczególnych ogniwach przebiega∏a z opora-
mi. Niektórzy przewodniczàcy zarzàdów powiatowych, obawiajàc si´ poruszania
kwestii religijnych, radzili, aby nie omawiaç ich na zebraniach. JeÊli dosz∏o do
spotkaƒ w ogniwach lokalnych, wielu uczestników opuszcza∏o je w momencie
rozpocz´cia dyskusji nad wypadkami lubelskimi, t∏umaczàc, „i˝ wierzà w cud i nie
chcà walczyç z Bogiem”. Zarzàd Miejski ZMP w Lublinie przed wiecem pot´pia-
jàcym, zwo∏anym na 17 lipca 1949 r., nie zorganizowa∏ zebraƒ, lecz ograniczy∏ si´
do zawiadomienia przewodniczàcych kó∏ o wiecu. Cz∏onkowie niektórych ogniw
zak∏adowych poczàtkowo odmówili udzia∏u w wiecu. Dopiero po „akcji uÊwiada-
miajàcej” robotnicy zdecydowali si´ pójÊç na zgromadzenie.

Udzia∏ cz∏onków ZMP w ˝yciu religijnym

Powodem troski w∏adz ZMP by∏ udzia∏ jego cz∏onków w ˝yciu religijnym.
Z protoko∏ów posiedzeƒ ZW ZMP w Lublinie wynika, ˝e nie by∏y to przypadki

46 AP Lublin, ZW ZMP, 954, Stopieƒ zorganizowania m∏odzie˝y w województwie lubelskim,

1952 r., k. 24. By∏ to spadek w porównaniu z 1950 r., kiedy do Zwiàzku nale˝a∏o 23 proc. m∏o-

dych mieszkaƒców województwa lubelskiego.
47 Ibidem, 19, Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji uÊwiadamiajàcej w czasie wypadków lubel-

skich oraz obecna sytuacja polityczna na odcinku m∏odzie˝owym, 1949 r., k. 63–67; ibidem, Pro-

tokó∏ odprawy przewodniczàcych zarzàdów powiatowych ZMP, 17 IX 1949 r., k. 74.
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odosobnione. Zagadnienie to PZPR i Zwiàzek traktowa∏y niezwykle presti˝owo,
by∏ to przecie˝ wymierny wynik prowadzonej przez nie akcji zwalczania wp∏y-
wów KoÊcio∏a. Na samym poczàtku nale˝y zastrzec, ˝e cz´Êç informacji b´dzie
odnosi∏a si´ do zachowaƒ zarówno m∏odzie˝y zrzeszonej, jak i pozostajàcej poza
strukturami oficjalnej organizacji. W 1949 r. dzia∏aczy Zarzàdu Wojewódzkiego
niepokoi∏o zorganizowanie przez lubelskich ksi´˝y uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a,
a zw∏aszcza uczestnictwo w nich znacznej liczby uczniów szkó∏ Êrednich i wy˝-
szych (oko∏o 1500) – w tym zetempowców i junaków z Powszechnej Organiza-
cji „S∏u˝ba Polsce”48. Cz∏onkowie ZMP – prawdopodobnie w strojach organiza-
cyjnych – brali udzia∏ w banderiach rowerowych przygotowanych na powitanie
biskupów w czasie ich wizyt. PUBP w Pu∏awach poda∏ przyk∏ad z Kraczewic,
gdzie cz∏onkowie Zarzàdu Gminnego ZMP zorganizowali banderi´ rowerowà49.
W podobnych uroczystoÊciach w Markuszowie (powiat pu∏awski) bra∏o udzia∏
trzydziestu zetempowców ubranych w stroje ludowe50. W 1956 r. przewodniczà-
cy ko∏a ZMP w Borowie (powiat kraÊnicki) przemawia∏ na powitanie biskupa51.
Wielu zetempowców trzyma∏o stra˝ przy wielkanocnym Grobie Chrystusa52. Lu-
belskie Gimnazjum im. Stanis∏awa Staszica nie mia∏o najlepszej opinii i by∏o trak-
towane przez w∏adze jako miejsce, w którym „nastàpi∏o wyraêne zbratanie ZMP-
-owców z wyraênymi kleryka∏ami”53. Ko∏o z gminy Serniki (powiat lubartowski)
przeznaczy∏o nadwy˝k´ pieni´dzy na zakup obrazu do kaplicy – zamiast sprz´tu
sportowego54. Lokalne ogniwo ZMP w Kurowie (powiat pu∏awski) wr´czy∏o
miejscowemu ksi´dzu 8 tys. z∏ na odbudow´ przydro˝nej figury55. W Hrubieszo-
wie niektórzy aktywiÊci pomagali w przygotowaniu uroczystoÊci zwiàzanych
z wyÊwi´ceniem nowego kleryka. Zarzàd Wojewódzki z oburzeniem odnotowa∏
zgod´ tamtejszego Zarzàdu Powiatowego ZMP na zorganizowanie z tej okazji za-
bawy56. Cz´sto w∏adze Zwiàzku ostro reagowa∏y na takie zachowania. Uczennica
Liceum ˚eƒskiego w ZamoÊciu Miros∏awa Wigusik zosta∏a usuni´ta z ZMP za to,
˝e „bra∏a czynny udzia∏ w obs∏ugiwaniu [!] do mszy w Kolegiacie Zamojskiej”57.

48 Ibidem, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 18 VIII 1949 r., k. 63. Przed
Êwi´tem komendanci „S∏u˝by Polsce” zorganizowali obowiàzkowe zbiórki za miastem, ale nie zapo-
bieg∏y one udzia∏owi junaków w uroczystoÊciach – jedna z grup po powrocie uda∏a si´ do katedry.
49 AIPN Lu, 041/37, Sprawozdanie z pracy referatu V PUBP w Pu∏awach za czerwiec 1950 r., Pu-
∏awy, 30 VI 1950 r., k. 47.
50 Ibidem, Sprawozdanie z pracy referatu V PUBP w Pu∏awach za wrzesieƒ 1950 r., Pu∏awy, 30 IX
1950 r., k. 58. Zgodnie z informacjà w∏adz bezpieczeƒstwa w uroczystoÊciach uczestniczy∏o wielu
uczniów miejscowej szko∏y, chocia˝ tego dnia odbywa∏y si´ normalne lekcje.
51 Ibidem, Informacja dotyczàca sytuacji w Êrodowisku m∏odzie˝owym w powiecie kraÊnickim, Kra-
Ênik, 11 X 1956 r., k. 170.
52 AP Lublin, ZW ZMP, 53, Pismo ZW ZMP w Lublinie do Zarzàdu G∏ównego ZMP w Warsza-
wie, 11 IX 1950 r., k. 63.
53 Ibidem, 20, Protokó∏ posiedzenia rozszerzonego Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 4 V 1950 r.,
k. 176.
54 Ibidem, KW PZPR, 51/VII11, t. 1, Narada aktywu partyjnego PZPR i ZMP, 26 VIII 1950 r., k. 7.
55 AIPN Lu, 059/11, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Lublinie kpt. Jana Lelucha
za czas od 1 II do 28 III 1949 r., k. 175.
56 AP Lublin, ZW ZMP, 748, Notatka informacyjna o rozbudowie organizacji ZMP w wojewódz-
twie lubelskim od 1 VII 1953 r. do 1 XI 1953 r., k. 32. 
57 AIPN Lu, 046/27, Sprawozdanie z pracy referatu V PUBP w ZamoÊciu po linii Sekcji IV za paê-
dziernik 1951 r., ZamoÊç, 29 X 1951 r., k. 148.
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Informacja ta pochodzi ze sprawozdania z pracy Referatu V PUBP w ZamoÊciu,
sporzàdzonego przez m∏odszego referenta Czes∏awa Gajka. Pracownikowi UB
chodzi∏o zapewne o Êpiewanie w chórze koÊcielnym, którego cz∏onkiem by∏a wy-
mieniona uczennica.

Zetempowcy gremialnie przyst´powali do spowiedzi oraz eucharystii. W Opo-
lu Lubelskim list´ uczniów chcàcych przystàpiç do spowiedzi przygotowa∏ cz∏o-
nek ZMP Tadeusz Wieczorek58. Pod koniec roku szkolnego by∏y organizowane
zbiórki na nabo˝eƒstwa za pomyÊlne zdanie egzaminów59. W zamojskim Liceum
Odzie˝owym o mszy Êwi´tej i spowiedzi dla maturzystów informowa∏a uczniów
przewodniczàca szkolnego ko∏a ZMP Stanis∏awa Adamczyk60. W tamtejszym
Gimnazjum Ogólnokszta∏càcym przewodniczàca ko∏a ZMP w XI klasie Leoka-
dia Wy∏upek stwierdzi∏a, ˝e w Dzieƒ Zaduszny, który jest Êwi´tem religijnym, nie
powinno si´ iÊç do szko∏y61. Uczniowie pos∏uchali jej i opuÊcili lekcje. W Samo-
kl´skach (powiat lubartowski) m∏odzie˝ posz∏a do koÊcio∏a w tym samym czasie,
kiedy mia∏o si´ odbyç zebranie ko∏a ZMP62. Podobnie by∏o w Zakrzówku (po-
wiat kraÊnicki), gdzie uczniowie gimnazjum zamiast na plenum ZMP poszli do
koÊcio∏a na nabo˝eƒstwo zorganizowane przez ks. Jana Drabika63. W zebraniu
bra∏a udzia∏ jedynie niewielka grupa. 

Uczestnicy letniego wypoczynku tak˝e nie zapominali o praktykach religij-
nych. M∏odzie˝ z obozu letniego ZMP w Wierzchowiskach (powiat kraÊnicki)
zbiorowo odmówi∏a wyjazdu na niedzielnà wycieczk´, a 70 proc. uczestników
– w tym cz´Êç cz∏onków Zwiàzku – posz∏o w tym czasie do koÊcio∏a64. Po zakoƒ-
czeniu zbiórek harcerskich dzieci odmawia∏y modlitw´, zdejmowa∏y harcerskie
znaczki i nosi∏y medaliki, jak w Tarnawatce (powiat tomaszowski)65.

W∏adze bezpieczeƒstwa uwa˝a∏y, ˝e katecheza, zw∏aszcza poza budynkiem
szkolnym, by∏a wykorzystywana przez ksi´˝y do „wychowania m∏odzie˝y w du-
chu wrogim dla Polski Ludowej” oraz zwalczania oficjalnej organizacji m∏odzie-
˝owej66. Jak wynika z danych ZW ZMP w Lublinie, uczestnictwo cz∏onków

58 AIPN Lu, 0271/5, Informacja w sprawie wrogiej dzia∏alnoÊci wÊród m∏odzie˝y, Lublin,
29 X 1953 r., teczka 59 (mikrofilm bez paginacji).
59 AP Lublin, ZW ZMP, 951, Referat na III konferencj´ sprawozdawczà w Lublinie, czerwiec
1953 r., k. 176.
60 AIPN Lu, 046/29, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w ZamoÊciu po linii Sekcji IV za luty
1952 r., ZamoÊç, 27 II 1952 r., k. 96.
61 AIPN, MBP, 333, Sprawozdanie miesi´czne szefa WUBP w Lublinie za listopad 1953 r., Lublin,
10 XII 1953 r., k. 214.
62 AP Lublin, ZW ZMP, 53, Informacja ZW ZMP w Lublinie, 19 IX 1950 r., k. 15.
63 AIPN Lu, 033/54, Sprawozdanie szefa PUBP w KraÊniku za luty 1951 r., KraÊnik, 2 III 1951 r., k. 8.
64 AP Lublin, ZW ZMP, 983, Sprawozdanie z wyjazdu s∏u˝bowego 15 VII 1953 r., Lublin, 16 VII
1953 r., k. 2. Pracownik ZW ZMP, który protest nazwa∏ „wybrykiem chuligaƒskim”, informowa∏,
˝e wÊród 84 obozowiczów by∏o 35 cz∏onków ZMP. Wyjazdu odmówi∏o oko∏o 59 osób, zosta∏o oko-
∏o 25. Nie wyjaÊni∏ jednak, czy pozostali sami cz∏onkowie ZMP.
65 Ibidem, 953, Sprawozdanie z pracy ZMP z dzieçmi w województwie lubelskim, 1952 r., k. 156–157.
66 W jednym ze sprawozdaƒ pracownicy Sekcji IV Wydzia∏u V WUBP w Lublinie odnotowali, ˝e
ks. Zdzis∏aw Ozi´b∏o zbiera∏ oÊmioosobowà grup´ uczniów Gimnazjum Ogólnokszta∏càcego we
W∏odawie na lekcje religii w zakrystii miejscowego koÊcio∏a. Zgodnie z opinià WUBP ksiàdz w trak-
cie katechezy „daje jej [m∏odzie˝y] nastawienia [!] i formy walki z organizacjà ZMP oraz wpaja nie-
nawiÊç do Polski Ludowej” (AIPN Lu, 080/1, Sprawozdanie miesi´czne z pracy Wydzia∏u V WUBP
w Lublinie za grudzieƒ 1951 r., Lublin, 11 I 1952 r., k. 126).
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Zwiàzku w lekcjach religii nie nale˝a∏o do odosobnionych przypadków. W 1950 r.
w jednej z lubelskich szkó∏ na 163 zetempowców tylko dwóch nie mia∏o stopnia
z tego przedmiotu na Êwiadectwie67. Trzy lata póêniej na katechez´ ucz´szcza∏o
ca∏e ko∏o ZMP ze szko∏y zawodowej w Krasnymstawie. Cz∏onkowie Zwiàzku
stawali równie˝ w obronie religii usuwanej ze szkó∏. W sprawozdaniu zajmujàcej
si´ m∏odzie˝à Sekcji IV Wydzia∏u V Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w Lublinie zosta∏a opisana reakcja uczniów lubelskiego Liceum im.
Jana Zamoyskiego na przygotowanà przez niektórych aktywistów ZMP rezolu-
cj´ w sprawie usuni´cia ze szko∏y prefekta ks. Stanis∏awa Pilchera. Uczniowie za-
protestowali przeciw temu, a inicjatorami sprzeciwu by∏o trzech zetempowców,
w tym cz∏onek zarzàdu szkolnego Kowalczyk68. Z ich inicjatywy m∏odzie˝ przy-
gotowa∏a petycj´ do kuratorium i kurii biskupiej z proÊbà o przys∏anie nowego
katechety.

Zdarza∏o si´, ˝e niektórzy dzia∏acze umo˝liwiali nauczanie religii. Propagan-
dzist´ i nauczyciela ze Spó∏dzielni Produkcyjnej D´ba (powiat pu∏awski) Roma-
na Piskorskiego usuni´to za to z obu stanowisk69. Choç wyró˝nia∏ si´ on w pra-
cy politycznej, prowadzi∏ zebrania i wyg∏asza∏ referaty, to uznano, ˝e pope∏ni∏
powa˝ny b∏àd polityczny – sprowadzi∏ ksi´dza i nie organizowa∏ kursów dla
analfabetów. Niepokojàce dla w∏adz Zwiàzku by∏o równie˝ katechizowanie
przez ksi´˝y uczniów szkó∏ TPD, w których formalnie nauki religii nie by∏o. Za-
j´cia te najcz´Êciej odbywa∏y si´ po zakoƒczeniu lekcji. Brakuje danych dotyczà-
cych udzia∏u w nich zetempowców, lekcje te cieszy∏y si´ jednak du˝ym powodze-
niem. W∏adze Zwiàzku narzeka∏y, ˝e ucz´szcza na nie od 50 do 80 proc. uczniów
danej placówki, wÊród nich wielu zetempowców70. O liczbie cz∏onków ZMP
uczestniczàcych w katechezie zorganizowanej poza budynkiem szko∏y mo˝na
wnioskowaç na podstawie listy uczniów X klasy Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Wisznicach (wówczas powiat w∏odawski), którà w listopadzie 1954 r. dostar-
czy∏ pracownikowi Powiatowego Urz´du do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego
we W∏odawie Czes∏awowi Gajkowi informator o pseudonimie „Korczagin”
– uczeƒ wisznickiej szko∏y. W spisie wymieniono 23 uczniów, do ZMP nale˝a∏o
dwunastu z nich (oko∏o 52 proc.)71.

Kolejnà bolàczkà wojewódzkich w∏adz ZMP by∏ udzia∏ uczniów w rekolek-
cjach. Trudno stwierdziç, jakiego odsetka zetempowców to dotyczy∏o. Wiadomo

67 AP Lublin, ZW ZMP, 21, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 19 XII 1950 r.,
k. 231.
68 AIPN Lu, 059/11, Sprawozdanie Sekcji IV Wydzia∏u V WUBP w Lublinie dotyczàce obiektu
„Spójnia” (czyli szkó∏ Êrednich) – za okres sprawozdawczy 1 II – 1 III 1950 r., Lublin, 1 III 1950 r.,
k. 190; ibidem, 059/12, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za luty 1950 r.,
k. 26. UB postanowi∏ „profilaktycznie usunàç” z ZMP autorów petycji, jednak zast´pca przewodni-
czàcego ZW ZMP usi∏owa∏ to zablokowaç, ust´pujàc „dopiero pod naciskiem”.
69 AP Lublin, ZW ZMP, 20, Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie,
23 I 1950 r., k. 25.
70 Ibidem, 748, Informacja obrazujàca sytuacj´ na odcinku m∏odzie˝owym w 1952–1953 r., Lublin
25 VIII 1953 r., k. 46–47; ibidem, 29, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 10 III
1954 r., k. 93.
71 AIPN Lu, 0024/13, t. 2, Teczka robocza tajnego wspó∏pracownika ps. „Korczagin”, Doniesienie,
25 XI 1954 r., k. 132.

Cz∏onkowie Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej w województwie lubelskim

83



jedynie, ˝e w wielu szko∏ach frekwencja na lekcjach w okresie rekolekcji wielko-
postnych spada∏a nawet do 50 proc.72 Na prowadzone przez lubelskich ksi´˝y
popo∏udniowe nauki dla m∏odzie˝y ze szkó∏ TPD ucz´szcza∏o do 90 proc.
uczniów danej placówki73. WÊród nich by∏o prawdopodobnie wielu cz∏onków
ZMP, o czym Êwiadczy∏y przypadki odnotowane w aktach Zarzàdu Wojewódz-
kiego. W sprawozdaniu z 1952 r. informowano o udziale w rekolekcjach ca∏ego
zarzàdu szkolnego z Gimnazjum Ogólnokszta∏càcego w Terespolu. Dlatego trzy
lata póêniej dzia∏acze cieszyli si´ z powodu braku wzmianek o podobnych zacho-
waniach74.

Informacje o udziale zetempowców w ˝yciu religijnym odnosi∏y si´ nie tylko
do szeregowych cz∏onków, lecz równie˝ do przedstawicieli w∏adz Zwiàzku na
szczeblu lokalnym. Powodem troski ZW ZMP w Lublinie by∏o post´powanie
tych osób w ˝yciu codziennym. WczeÊniej zosta∏ podany przyk∏ad przewodniczà-
cych kó∏ z lubelskich fabryk, którzy pilnowali porzàdku w czasie „cudu lubelskie-
go”. W latach póêniejszych przedstawiciele w∏adz ró˝nego szczebla, od najni˝-
szego do wojewódzkiego, swoimi postawami konfesyjnymi sprawiali organizacji
wiele problemów. Marian Kijowski, przewodniczàcy jednego z zarzàdów gmin-
nych ZMP w powiecie bialskim, zdjà∏ ze Êciany w Liceum Handlowym w Bia∏ej
Podlaskiej portret Stalina i powiesi∏ w jego miejsce krzy˝75. Przewodniczàcy ko-
∏a szkolnego w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie Janusz Kwiatkow-
ski za∏o˝y∏ komitet organizacji obchodów Bo˝ego Cia∏a76. Podobnie by∏o w la-
tach póêniejszych. Przewodniczàcy Zarzàdu Gminnego ZMP w Rudnie (powiat
lubartowski) Targoƒski w 1953 r. mia∏ utrzymywaç dobre stosunki z miejscowym
proboszczem, prowadzi∏ go w czasie procesji77. Opiekun szkolnego ko∏a ZMP
w Borzechowie (powiat lubelski) Antoniowski Êwiadomie blokowa∏ prace orga-
nizacji, namawiajàc uczniów do chodzenia na msze78. Rok póêniej szef PUBP
w ¸ukowie kpt. Marian Mozgawa opisa∏ udzia∏ sekretarza Prezydium Gminnej
Rady Narodowej w Ulanie oraz cz∏onka ZMP Górskiego w procesji Bo˝ego
Cia∏a79. W 1955 r. w Liceum Ogólnokszta∏càcym w Kocku organizatorem mo-

72 AP Lublin, ZW ZMP, 971, Notatka o przebiegu rekolekcji w szko∏ach Êrednich i podstawowych
województwa lubelskiego, 1954 r., k. 92; ibidem, KW PZPR, 51/VI/609, Notatka o pracy szkó∏ i na-
uczycieli w okresie rekolekcji w województwie lubelskim, 1954–1955, k. 3.
73 Zob. ibidem, KW PZPR, 51/VI/616, Ocena przebiegu rekolekcji i Âwiàt Wielkanocnych
w 1956 r. na terenie Lublina, k. 17.
74 Ibidem, ZW ZMP, 747, Ocena wspó∏zawodnictwa pracy i socjalistycznego wychowania m∏odzie-
˝y w województwie lubelskim, 1952 r., k. 134; ibidem, 751, Notatka o przebiegu „akcji wiosennej”
w województwie lubelskim, 1955 r., k. 13.
75 Ibidem, 51, Ocena realizacji uchwa∏y Prezydium ZW ZMP w Lublinie z 15 VII 1950 r. o pracy
Zarzàdu Powiatowego ZMP w Bia∏ej Podlaskiej dokonana przez Prezydium ZW ZMP, 4 XII
1950 r., k. 86.
76 Ibidem, KW PZPR, 51/VII/11, t. 1, Narada aktywu partyjnego wojewódzkiego PZPR i ZMP,
26 VIII 1950 r., k. 12–13.
77 Ibidem, ZW ZMP, 27, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie o pracy polityczno-wychowawczej na
wsi po XII Plenum ZG ZMP, 1953 r., k. 168.
78 Ibidem, 748, „Informacja o dzia∏alnoÊci wroga na terenie powiatu Lublin”, 5 VI 1953 r., k. 41.
WczeÊniej opiekun ten by∏ klerykiem.
79 AIPN Lu, 031/24, Informacja o sytuacji politycznej w poszczególnych Êrodowiskach i obiektach,
¸uków, 9 VIII 1954 r., k. 112.
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dlitwy w czasie lekcji okaza∏ si´ przewodniczàcy zarzàdu szkolnego ZMP80. Cz´-
sto przedstawiciele w∏adz Zwiàzku zawierali Êluby koÊcielne81. 

Wydaje si´, ˝e dzia∏acze powiatowi tolerowali podobne przypadki. Mo˝e
o tym Êwiadczyç wypowiedê przewodniczàcego ZP ZMP w Lubartowie, który
indagowany w sprawie zachowania si´ Targoƒskiego opowiedzia∏ wr´cz: „co
chcecie od przewodniczàcego Zarzàdu Gminnego, na gminie wszyscy wierzà, na-
wet u nas jest cz∏onek prezydium kleryka∏”82.

„By nie by∏o u nas ludzi [...] nale˝àcych do organizacji 
klerykalnych”

Oprócz uczestnictwa w ˝yciu religijnym zdarza∏o si´ równie˝ ∏àczenie przez
niektórych zetempowców przynale˝noÊci do Zwiàzku z cz∏onkostwem w organi-
zacjach koÊcielnych83. Warto zaznaczyç, ˝e w∏adze ZMP, partii komunistycznej
i bezpieczeƒstwa za katolickie organizacje m∏odzie˝owe uwa˝a∏y równie˝ ko-
Êcielne chóry i kó∏ka ró˝aƒcowe. 

Po „zjednoczeniu” organizacji m∏odzie˝owych w sprawozdaniach WUBP w Lu-
blinie odnotowano pewne zjawisko. Cz´Êç cz∏onków lokalnych ogniw dawnego
Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej „Wici” odmawia∏a przejÊcia do ZMP, zak∏adajàc
kó∏ka Caritasu84. Dla czynników miarodajnych rozwój ZMP mia∏ byç jednym ze
sposobów odciàgania m∏odzie˝y od organizacji katolickich, rejestrowano ka˝dy
przypadek dzia∏ania podobnych struktur. We wniosku z obrad prezydium lubel-
skiego ZW ZMP z sierpnia 1949 r. znalaz∏o si´ jednoznaczne okreÊlenie celów
Zwiàzku: „by nie by∏o wÊród nas ludzi b´dàcych pod wp∏ywem cz´Êci reakcyjne-
go kleru i nale˝àcych do organizacji klerykalnych”85. W∏adze ZMP doliczy∏y si´
pi´ciu kó∏ek Caritasu w Che∏mie. Ostrzega∏y zw∏aszcza przed mo˝liwoÊcià zak∏a-
dania ich w fabrykach. Niepokoi∏a je równie˝ przynale˝noÊç cz∏onków ZMP do
innych organizacji katolickich – Milicji Niepokalanej, Krucjaty Jezusowej oraz

80 AP Lublin, Prezydium WRN w Lublinie, Wydzia∏ ds. Wyznaƒ, 94, „Ocena analityczna nauczania
religii w szko∏ach i atmosfera [wÊród] rodziców a dzia∏alnoÊç kleru w zwiàzku ze zmniejszeniem si´
liczby szkó∏ z nauczaniem religii”, Lublin, 6 XII 1955 r., k. 204.
81 Ibidem, ZW ZMP, 29, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 3 III 1954 r., k. 36.
Jednego z pracowników ZP ZMP w ZamoÊciu zwolniono z powodu podejrzenia, ˝e bra∏ Êlub w ko-
Êciele.
82 Ibidem, 749, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie o pracy polityczno-wychowawczej na wsi po
XII Plenum ZG ZMP, 1954 r., k. 119.
83 W∏adze uwa˝a∏y to za szkodliwe. WUBP w Lublinie informowa∏: „Wed∏ug danych agenturalnych
kler na terenie powiatu zamojskiego pod pretekstem organizowania wspólnego op∏atka przez Cari-
tas i zabaw dla m∏odzie˝y prowadzi oficjalnà walk´ o przyciàgni´cie m∏odzie˝y jak najwi´cej do or-
ganizacji Caritas i pod tà markà prowadzi walk´ przeciwko elementom demokratycznym” (AIPN
Lu, 059/10, Charakterystyka obiektu „Demon” (organizacji Caritas), 2 II 1949 r., k. 11).
84 Ibidem, 059/5, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za wrzesieƒ 1948 r.,
k. 79; ibidem, 038/17, Raport miesi´czny szefa PUBP Lublin za listopad 1948 r. z pracy aparatu bez-
pieczeƒstwa na wsi, Lublin, 2 XIII 1948 r., k. 80 v. Do takich wypadków dosz∏o w powiecie lubel-
skim w Kr´˝nicy Okràg∏ej, gdzie ko∏u „Wici” przewodniczy∏ Stanis∏aw Koziƒski, oraz we wsi Podo-
le, gdzie lokalnemu ogniwu „Wici” przewodzi∏ Jan Rokicki.
85 AP Lublin, ZW ZMP, 19, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 18 VIII 1949 r.,
k. 56–57.
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Sodalicji Mariaƒskiej. Cz∏onkowie w∏adz wojewódzkich ubolewali nad sytuacjà
w powiatach krasnostawskim i kraÊnickim, gdzie oko∏o 50 proc. dziewczàt przy-
stàpi∏o do ró˝nych stowarzyszeƒ religijnych, a w Gimnazjum im. Jana Zamoy-
skiego w Lublinie wi´kszoÊç m∏odzie˝y nale˝a∏a do Sodalicji Mariaƒskiej i kó∏ek
ró˝aƒcowych86. 

Pod koniec lat czterdziestych, kiedy w∏adze paƒstwowe przystàpi∏y do zwalcza-
nia zwiàzków koÊcielnych, Episkopat postanowi∏ zawiesiç dzia∏alnoÊç organizacji
katolickich87. Po tej dacie ksi´˝a starali si´ zmobilizowaç m∏odzie˝ przez tworzenie
licznych kó∏ek ró˝aƒcowych i chórów parafialnych. Zabiegi te irytowa∏y w∏adze,
gdy˝ oznacza∏y organizowanie m∏odych Polaków poza oficjalnymi i kontrolowa-
nymi strukturami. Jeszcze w styczniu 1950 r. Zarzàd Powiatowy w Hrubieszowie
odnotowa∏: „w Do∏hobyczowie ko∏o ZMP nie pracuje, pracuje natomiast organi-
zacja klerykalna”88. Dwa lata póêniej dzia∏acze Zarzàdu Wojewódzkiego odnoto-
wali przyk∏ad ko∏a w gromadzie Klesztów (powiat che∏mski), które sk∏ada∏o si´
z czternastu osób. TrzynaÊcie wstàpi∏o do za∏o˝onego przez miejscowego ksi´dza
kó∏ka ró˝aƒcowego, wszystkie nie wype∏ni∏y ankiety cz∏onkowskiej i odmówi∏y
przyj´cia legitymacji ZMP, a jedna podar∏a ten dokument89. Podobnie w Sitnikach
(powiat bialski) – miejscowy ksiàdz za∏o˝y∏ kó∏ko ró˝aƒcowe z cz∏onków trzech
kó∏ ZMP90. WUBP w Lublinie odkry∏ natomiast, ˝e organizatorem kó∏ka ró˝aƒco-
wego w miejscowym Gimnazjum im. Stanis∏awa Staszica by∏ cz∏onek Zwiàzku Ste-
fan Krukowski, a nale˝a∏o do niego pi´tnastu zetempowców91. 

Przynale˝noÊç do organizacji katolickich nie przeszkadza∏a uczniom braç
udzia∏u w pracach ZMP. Tak by∏o np. w lubelskiej szkole Wac∏awy Arciszowej,
a uczennice – jak mówiono na plenum ZW ZMP – by∏y Êwiadome, ˝e „taki stan
jest z∏y, ˝e kler opanowuje je dla celów politycznych”92. W powiecie lubelskim
wspomniany ju˝ Antoniowski z Borzechowa by∏ nie tylko ministrantem, lecz
równie˝ namawia∏ swoich kolegów do wstàpienia do kó∏ka ministrantów93.
Z dokumentów w∏adz bezpieczeƒstwa wynika, ˝e liczba cz∏onków m∏odzie˝o-

86 Ibidem, 20, Protokó∏ posiedzenia ZW ZMP w Lublinie, 2 I 1950 r., k. 1–6; ibidem, Protokó∏ po-
szerzonego posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 2 II 1950 r., k. 41–43. Wed∏ug danych
ZW ZMP do organizacji katolickich w powiecie kraÊnickim nale˝a∏o 10 tys. osób.
87 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim 1944–1990.
W Êwietle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 117. W likwidacji tych organizacji mia∏y pomóc
nowe zasady ich rejestracji. ˚àdano, by wniosek o rejestracj´ zawiera∏ dok∏adne dane cz∏onków, co
nara˝a∏o ich na inwigilacj´ ze strony UB. Szerzej na ten temat zob. T. Biedroƒ, Organizacje m∏odzie-
˝y katolickiej..., s. 187.
88 AP Lublin, ZW ZMP, 53, Sprawozdanie Zarzàdu Powiatowego ZMP w Hrubieszowie za styczeƒ
1950 r., k. 120.
89 Ibidem, 954, Notatka o wrogiej dzia∏alnoÊci wÊród m∏odzie˝y województwa lubelskiego, 1952 r.,
k. 7. 
90 Ibidem, 5, Notatka ZW ZMP w Lublinie o dzia∏alnoÊci wroga wÊród m∏odzie˝y, 30 IX 1952 r.,
k. 166.
91 AIPN Lu, 059/12, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Lublinie por. Zdzis∏awa
B∏achnio za styczeƒ 1950 r., Lublin, 14 II 1950 r., k. 7.
92 AP Lublin, ZW ZMP, 20, Protokó∏ posiedzenia poszerzonego Prezydium ZW ZMP w Lublinie,
2 II 1950 r., k. 46.
93 Ibidem, 748, Ocena pracy instancji i organów ZMP w Êwietle wytycznych XII Plenum ZG,
1953 r., k. 204.
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wych organizacji katolickich by∏a niewiele mniejsza ni˝ osób nale˝àcych do ZMP.
W powiecie radzyƒskim wed∏ug danych szefa WUBP w Lublinie pp∏k. Miko∏aja
Krupskiego w 1952 r. organizacje religijne skupia∏y 2 tys. osób, a ZMP mia∏
2450 cz∏onków94. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e Krupski nie poda∏ ca∏kowitej licz-
by m∏odzie˝y ani nie okreÊli∏, jaki jej procent dzia∏a∏ jednoczeÊnie w obu Êrodo-
wiskach. Szef WUBP w Lublinie uzna∏ te dane za „niekorzystnà dysproporcj´”95.

Sytuacja nie zmieni∏a si´ w latach nast´pnych. W 1954 r. w∏adze ZMP wcià˝
odnotowywa∏y przypadki zak∏adania kó∏ek ró˝aƒcowych przez duchownych,
którzy wykorzystywali do tego celu zebrania z m∏odzie˝à. Liczba cz∏onków tych
stowarzyszeƒ pozostawa∏a wysoka. Wed∏ug danych Zarzàdu Wojewódzkiego
w Lublinie z 1954 r. w samym powiecie lubartowskim skupia∏y one oko∏o 3620
osób – prawdopodobnie w tej liczbie byli równie˝ zetempowcy96. W tym samym
roku szef PUBP w Bi∏goraju por. Konstanty Lewczuk odnotowa∏, ˝e w gromadzie
Dzwola po zorganizowanej przez miejscowego organist´ zabawie do kó∏ka ró-
˝aƒcowego mia∏o zapisaç si´ oÊmiu cz∏onków Zwiàzku97. W ostatnim roku ist-
nienia ZMP w∏adze bezpieczeƒstwa odnotowa∏y natomiast przypadki znacznego
wzrostu liczebnoÊci chórów koÊcielnych. Powiatowy Urzàd do spraw Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w ZamoÊciu informowa∏, ˝e chór koÊcielny w parafii Mo-
krelipie (za∏o˝ony przez ks. Jana Maciàga) liczy∏ 45, a w Krasnobrodzie pi´çdzie-
si´ciu cz∏onków, wÊród których znalaz∏o si´ wielu zetempowców98. Z tego
powodu dosz∏o do za∏amania si´ pracy ko∏a ZMP w Mokremlipiu, a podj´te
przez zamojski Zarzàd Powiatowy starania o „odizolowanie m∏odzie˝y od wp∏y-
wów kleru” nie przynios∏y rezultatów. 

Istniejà „dwa oblicza m∏odzie˝y...”

Przynale˝noÊç zetempowców do katolickich organizacji Êwiadczy∏a o tym, ˝e
wielu m∏odych Polaków w swoich dzia∏aniach stara∏o si´ pogodziç dwie rzeczy-
wistoÊci99. Z jednej strony próbowali oni zachowaç dotychczasowe wartoÊci i styl
˝ycia, w którym znacznà rol´ odgrywa∏a religia. Z drugiej strony przyjmowali,
Êwiadomie lub nie, cz´Êç nowego sztafa˝u ideologicznego (mo˝na przypomnieç
cytowanà ju˝ wypowiedê uczennic szko∏y Wac∏awy Arciszowej). W aktach lubel-
skiego Zarzàdu Wojewódzkiego odnotowywano wiele przyk∏adów takich postaw.
Chór za∏o˝ony przy kole ZMP w Liceum Ogólnokszta∏càcym w Hrubieszowie na
akademii wyst´powa∏ z repertuarem „pieÊni m∏odzie˝owych i robotniczych”,

94 AIPN, MBP 332, Sprawozdanie miesi´czne szefa WUBP w Lublinie za kwiecieƒ 1952 r., Lublin,
24 V 1952 r., k. 56.
95 Ibidem.
96 Ibidem, 749, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie o pracy polityczno-wychowawczej na wsi po
XII Plenum ZG ZMP, 1953 r., k. 116. Wed∏ug tych danych kó∏ka ró˝aƒcowe mia∏y 2200 cz∏onków,
Sodalicja Mariaƒska – 720, chóry koÊcielne – 250, Krucjata KoÊcielna – 370, ministrantów by∏o 70.
97 AIPN Lu, 047/46, Sprawozdanie z pracy PUBP w Bi∏goraju za styczeƒ 1954 r., Bi∏goraj, 3 II
1954 r., k. 21. 
98 Ibidem, 08/251, t. 1, Pismo zast´pcy kierownika Referatu V PUdsBP w ZamoÊciu por. Alfreda
Goncerza do naczelnika Wydzia∏u III WUdsBP w Lublinie mjr. Boles∏awa Dudka, ZamoÊç,
11 X 1956 r., k. 161.
99 Zob. K. Kersten, Mi´dzy wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, Londyn 1993, s. 14.
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a póêniej Êpiewa∏ w koÊciele100. Cz∏onkowie ZW ZMP pisali m.in. o ∏àczeniu przez
studentów religijnoÊci z marksizmem, ale nie sprecyzowali dok∏adnie, na czym mia-
∏yby polegaç te dzia∏ania101. Prawdopodobnie chodzi∏o o zbiorowe uczestnictwo
w ˝yciu religijnym studentów, b´dàcych jednoczeÊnie cz∏onkami oficjalnej organi-
zacji m∏odzie˝owej. W czerwcu 1953 r. ZW ZMP w Lublinie informowa∏: „Stu-
denci paƒstwowych uczelni jak nigdy dotàd uczestniczà w nabo˝eƒstwach niedziel-
nych i majowych”102. Uzupe∏nia ten obraz notatka dotyczàca uczniów pu∏awskiej
szko∏y podstawowej, którà mo˝na odnieÊç tak˝e do zachowania zetempowców:
„Dzieci starajà si´ to pogodziç w ten sposób, ˝e raz zostajà na pracy poza lekcjami
w szkole, na drugi dzieƒ idà do domu harcerza, a na trzeci do ksi´dza”103. Podob-
ne zjawisko odnotowywa∏y w∏adze bezpieczeƒstwa w ca∏ym kraju. Autor jednego
z centralnych sprawozdaƒ dotyczàcych m∏odzie˝y zauwa˝y∏, ˝e wielu studentów
nale˝àcych do ZMP mieszka∏o w domach studenckich prowadzonych przez ksi´˝y
i zakonników, aktywnie uczestniczàc w ˝yciu religijnym104. Na Lubelszczyênie
cz∏onkowie wielu kó∏, zw∏aszcza wiejskich, przychodzili na zebrania dopiero po za-
koƒczeniu nabo˝eƒstw majowych. W jednej z lubelskich szkó∏ uczniowie na po-
czàtku lekcji Êpiewali hymn m∏odzie˝owy, a potem odmawiali modlitw´105. 

Czasem ta dwoistoÊç prowadzi∏a do doÊç dziwnych zachowaƒ, które Êwiad-
czy∏y albo o umiej´tnoÊci „palenia Êwieczki i ogarka”, albo o braku orientacji
m∏odzie˝y co do oczekiwaƒ w∏adz komunistycznych. Dzia∏acze ZMP z jednej
z gmin zamierzali np. w ramach czynu spo∏ecznego pomóc przy budowie koÊcio-
∏a106. Przyk∏adem ˝ycia w rozdwojonym Êwiecie by∏o równie˝ porzucenie cz∏on-
kostwa w ZMP przez jednego z „bojowych aktywistów” i wstàpienie do semina-
rium duchownego107. Opisujàc takie zachowania, jeden z dzia∏aczy stwierdzi∏
nawet, ˝e istniejà „dwa oblicza m∏odzie˝y – jedno dla organizacji ZMP-owskiej,
dla dyrekcji i dla wychowawców – drugie natomiast dla u˝ytku wewn´trznego
– dla rodziców i dla [...] najbli˝szych”108.

M∏odzi ludzie nale˝àcy do Zwiàzku stawali na granicy dwóch Êwiatów. Chcie-
li zachowaç cz´Êç dotychczasowych wartoÊci, wyniesionych z rodzinnego domu
i Êrodowiska. Przywiàzanie do wiary i KoÊcio∏a katolickiego dla cz´Êci m∏odzie˝y

100 AIPN Lu, 953, Sprawozdanie opisowe Zarzàdu Powiatowego ZMP w Hrubieszowie za paêdzier-
nik 1949 r., k. 214.
101 Ibidem, 58, Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej na wy˝szych uczelniach, 10 VI
1952 r., k. 9; ibidem, 30, Protokó∏ posiedzenia Prezydium Zarzàdu Powiatowego ZMP w Lublinie,
10 XI 1954 r., k. 173.
102 Ibidem, 968, Pismo ZW ZMP w Lublinie do Wydzia∏u M∏odzie˝y Studenckiej ZG ZMP w War-
szawie, Lublin, 2 VI 1953 r., k. 73.
103 Ibidem, 914, Sprawozdanie z pobytu w województwie lubelskim od 27 I do 2 II 1953 r., k. 7.
104 AIPN, MBP, 843, Wroga dzia∏alnoÊç wÊród m∏odzie˝y, Warszawa, 4 XI 1954 r., k. 11.
105 AP Lublin, ZW ZMP, 954, Telefonogram ZW ZMP w Lublinie do ZG w Warszawie, 20 V
1950 r., k. 75.
106 Ibidem, 20, Protokó∏ posiedzenia rozszerzonego Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 4 V 1950 r.,
k. 182.
107 Ibidem, 14, Protokó∏ plenum ZW ZMP w Lublinie, 11 V 1955 r., k. 56.
108 Ibidem, 27, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 2 IX 1953 r., k. 93. Inny „ak-
tywista” stwierdzi∏: „wÊród m∏odzie˝y szkolnej jest wiele dwulicowoÊci, m∏odzie˝ w szkole umie byç
ZMP-owcem i podszywaç si´ pod ZMP-owca” (ibidem, 14, Protokó∏ plenum ZW ZMP w Lublinie,
11 V 1955 r., k. 56).
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by∏o elementem uwarunkowanego aksjologicznie odrzucenia istniejàcego systemu
politycznego. Przynale˝noÊç tej samej grupy do ZMP le˝a∏a ju˝ w sferze konkret-
nych dzia∏aƒ, by∏a próbà przystosowania si´ do rzeczywistoÊci. Opisane zjawisko
nie oznacza∏o w wi´kszoÊci przypadków akceptacji istniejàcego systemu politycz-
nego, w którym przysz∏o ˝yç m∏odym Polakom. M∏odzie˝ szuka∏a bowiem sposo-
bu, jak umiej´tnie znaleêç si´ w Êwiecie oficjalnym, ukoƒczyç szko∏´ czy pójÊç na
studia, a jednoczeÊnie zachowaç cz´Êç swojej dotychczasowej to˝samoÊci.

Zmiany w mentalnoÊci

Proces przystosowywania si´ do ówczesnej rzeczywistoÊci przynosi∏, jak wy-
nika z dokumentów ZW ZMP w Lublinie, równie˝ pewne oczekiwane przez
w∏adze rezultaty. Przedstawienie zatem tylko tych zachowaƒ cz∏onków ZMP, któ-
re pokazujà ich pozytywny stosunek do KoÊcio∏a katolickiego, nie daje pe∏nego
obrazu sytuacji. W swoich sprawozdaniach wojewódzkie w∏adze Zwiàzku odno-
towywa∏y bowiem, ˝e cz´Êç zetempowców w∏àczy∏a si´ w deklarowane przemia-
ny i podj´∏a dzia∏ania zmierzajàce do laicyzacji ˝ycia codziennego. Trudno si´
jednak zgodziç z opinià cz∏onków Zarzàdu Wojewódzkiego w Lublinie, ˝e Êwia-
dectwem „wzrostu ideologicznego jest wzrost cz∏onków [organizacji]”109. Wyda-
je si´, ˝e m∏odzie˝, wst´pujàc do ZMP, w wi´kszoÊci przypadków kierowa∏a si´
bardzo pragmatycznymi celami, a nie ideologià.

W tej sytuacji wa˝nym Êwiadectwem „nowego myÊlenia” by∏y zdarzenia
utrwalone w sprawozdaniach w∏adz wojewódzkich, które wskazujà na zmiany
mentalnoÊci osób nale˝àcych do ZMP. W∏adze Zwiàzku cieszy∏ choçby fakt zdej-
mowania krzy˝y w szko∏ach i internatach, co uzna∏y za przejaw podniesienia si´
poziomu intelektualnego uczniów. Jedna z piel´gniarek, cz∏onkini ZMP, usun´∏a
krzy˝e ze szpitala miejskiego w Pu∏awach110. Zetempowcy z niektórych kó∏ lo-
kalnych po przeprowadzonych szkoleniach nie chodzili na nabo˝eƒstwa majowe
lub organizowali zabawy w poÊcie. Inni natomiast „uczyli si´ nowego spojrzenia
na kler”. Cz∏onkowie kó∏ w Kodniu i Opolu (powiat w∏odawski) „zdemaskowa-
li” w karykaturze miejscowych ksi´˝y, którzy odmówili podpisu pod apelem
sztokholmskim, „jako pacho∏ków amerykaƒskich imperialistów bioràcych dola-
ry do worka za to, ˝eby wraz z nimi dà˝yç do nowej rzezi”111.

W aktach Zwiàzku odnotowywano jednak przede wszystkim przemiany
w mentalnoÊci jego pojedynczych cz∏onków. Na przyk∏ad kierownik szkolenia
w Liceum Pedagogicznym w Lublinie udaremni∏ swoim kole˝ankom z ZMP
– dzi´ki donosowi innych cz∏onków – zorganizowanie Wigilii i Êpiewanie ko-
l´d112. W Jastkowie (powiat lubelski) miejscowy ksiàdz stara∏ si´ przekonaç
osob´ prowadzàcà szkolenia ideologiczne do omawiania na nich problematyki
zaczerpni´tej z wydawnictw religijnych, jednak jego propozycja spotka∏a si´ ze

109 Ibidem, 952, Protokó∏ plenarnego posiedzenia ZW ZMP w Lublinie, 6 II 1954 r., k. 112.
110 Ibidem, 53, Informacja ZW ZMP w Lublinie, 13 X 1950 r., k. 71.
111 Ibidem, 745, Ocena udzia∏u ZMP w akcji zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim,
1950 r., k. 75.
112 Ibidem, 971, Ocena sytuacji politycznej na odcinku szkolnym z województwa lubelskiego,
1949 r., k. 252.
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„zdecydowanà odprawà propagandzisty”113. W kraÊnickim Liceum Ogólno-
kszta∏càcym zetempowcy usun´li powieszony przez uczniów obraz Matki Boskiej
i przygotowali na koniec roku dekoracj´ „takà, jaka powinna byç”114.

W sprawozdaniach ZMP pojawi∏y si´ równie˝ dwie wzmianki o przygotowa-
niu przez cz∏onków Zwiàzku rezolucji w sprawie usuni´cia lekcji religii ze szkó∏,
pochodzàce z poczàtku lat pi´çdziesiàtych. Decyzj´ takà mieli podjàç uczniowie
z Liceum Mechaniki Rolnej w Janowicach (powiat pu∏awski) i Liceum Ogólno-
kszta∏càcego w Che∏mie, gdy˝ – jak informowano w sprawozdaniu – „pragnà, by
ich szko∏a by∏a bezwyznaniowa – Êwiecka”115. W latach póêniejszych cz∏onkowie
ZMP wielokrotnie próbowali doprowadziç w poszczególnych szko∏ach do g∏o-
sowania nad usuni´ciem lekcji religii. Warto jednak zaznaczyç, ˝e podobne za-
chowanie niektórych uczniów prowadzi∏o do wyraênych podzia∏ów wÊród m∏o-
dzie˝y, równie˝ w ∏onie samego Zwiàzku, na wierzàcych i niewierzàcych116.

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e dzia∏ania te by∏y inspirowane z góry. W cytowanym
sprawozdaniu WUBP pracownicy aparatu bezpieczeƒstwa odradzali sk∏adanie
zbiorowych deklaracji, proponujàc przedk∏adanie indywidualnych oÊwiadczeƒ
uczniów w tej kwestii. W przypadku ks. Stanis∏awa Pilchera z Liceum im. Jana
Zamoyskiego w Lublinie wiadomo, ˝e ju˝ w 1949 r. miejscowy WUBP planowa∏
wystàpienie z wnioskiem o usuni´cie go ze stanowiska prefekta i zastàpienie in-
nym duchownym, „który, jak wynika z zebranych danych, jest przychylnie usto-
sunkowany do Polski Ludowej”117. W aktach lubelskiego WUBP z marca 1954 r.
znajdujemy wzmiank´ o protestach cz∏onków ZMP z Liceum Ogólnokszta∏càce-
go w Wisznicach (powiat w∏odawski) przeciw wpisaniu ich na list´ uczestników
katechezy118. Pod koniec istnienia oficjalnej organizacji m∏odzie˝owej uda∏o si´
jej w∏adzom osiàgnàç ju˝ pewnà dyscyplin´ we w∏asnych szeregach. W 1955 r.
cz∏onkowie ZW ZMP w Lublinie z zadowoleniem odnotowali, ˝e zarzàdy szkol-
ne nie organizujà ju˝ zbiorowych wyjÊç na nauki rekolekcyjne119.

Na marginesie opisanych zachowaƒ m∏odzie˝y zetempowskiej warto równie˝
wspomnieç o wykorzystaniu „aktywu” do kontrolowania dzia∏aƒ ksi´˝y kateche-

113 Ibidem, 954, Ocena ZW ZMP w Lublinie o realizacji uchwa∏y ZG ZMP z 1952 r. w sprawie ma-
sowego szkolenia organizacyjnego, b.d., k. 261.
114 Ibidem, 954, Telefonogram Referatu Informacji ZW ZMP w Lublinie do ZG ZMP, Lublin, 25 VI
1950 r., k. 224.
115 Ibidem, 53, Informacja ZW ZMP w Lublinie, 21 XII 1950 r., k. 4. W Janowicach list podpisa∏o
77 osób (brakuje jednak ogólnej liczby uczniów), w Che∏mie uczyni∏o to osiem osób, w tym szeÊciu
zetempowców. Warto równie˝ przytoczyç poczàtek deklaracji uczniów che∏mskiego liceum: „S∏u-
chajàc wyk∏adów religii, spotykamy si´ niejednokrotnie z fa∏szywymi twierdzeniami, które mogà
nas wprowadziç na b∏´dnà drog´ idealistycznà, a˝eby uniknàç wrogiej dzia∏alnoÊci ksi´dza” (ibidem,
Informacja ZW ZMP w Lublinie, 1 XI 1950 r., k. 103).
116 AIPN Lu, 080/1, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za luty 1951 r., k. 18–19.
Podzia∏ na uczniów wierzàcych i niewierzàcych przebiega∏ w wielu szko∏ach Lubelszczyzny i rodzi∏
konflikty.
117 Ibidem, 059/9, Sprawozdanie Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lublinie z pracy po linii kateche-
tów od 12 VIII do 1 IX 1949 r., k. 157. Dodatkowym argumentem przemawiajàcym na korzyÊç
drugiego ksi´dza by∏y jego zatargi z lubelskà kurià biskupià.
118 Ibidem, 015/212, Doniesienie informatora „Korczagin”, 26 III 1954 r., k. 73.
119 AP Lublin, ZW ZMP, 751, Notatka o przebiegu akcji wiosennej w województwie lubelskim,
1955 r., k. 13.
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tów. Pomys∏ ten pojawi∏ si´ w sprawozdaniu Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lu-
blinie w 1949 r., a kilka miesi´cy póêniej znajdujemy potwierdzenie funkcjono-
wania tego systemu zdobywania informacji120. Powsta∏a wówczas „siatka kadro-
wa”, na którà sk∏ada∏ si´ „najbardziej wyrobiony i politycznie pewny aktyw ZMP
(wi´kszoÊç cz∏onków partii)”121. Pracowa∏a ona w ramach Referatu Kadr Zarzà-
du Miejskiego ZMP w Lublinie, którego kierownikiem zosta∏ oddelegowany
funkcjonariusz organów bezpieczeƒstwa, wczeÊniej pracownik prezydium tego
zarzàdu, Stanis∏aw Rutkowski. Na szczeblu poszczególnych szkó∏ do pracy zosta-
li wytypowani, w porozumieniu z w∏adzami partyjnymi, cz∏onkowie zarzàdów
szkolnych do spraw kadrowych. Osoby te zbiera∏y informacje oraz mia∏y obo-
wiàzek sk∏adaç do Referatu Kadr comiesi´czne sprawozdania na temat dzia∏aƒ
ksi´˝y, nauczania religii oraz ogólnej sytuacji w poszczególnych placówkach
oÊwiatowych. Prawdopodobnie by∏ to samodzielny pomys∏ pracowników WUBP
w Lublinie, którzy wyra˝ali nadziej´: „b´dziemy mogli przy umiej´tnym kiero-
waniu tà akcjà wykonaç jak najlepiej polecenie MBP w sprawie kontroli lekcji re-
ligii, jak i te˝ lekcji klerykalnych profesorów”122.

„Lewackie wypaczenia”

W∏adze Zwiàzku zamierza∏y doprowadziç do stopniowej oraz dobrowolnej
zmiany mentalnoÊci jego cz∏onków. Nie chcia∏y jednak dawaç powodów do sze-
rzenia si´ pog∏osek, ˝e paƒstwo walczy z KoÊcio∏em. Cz∏onek Biura Politycznego
i jeden z sekretarzy Komitetu Centralnego PZPR Roman Zambrowski zastrzega∏,
˝e w ramach ZMP „ostrze walki nale˝y kierowaç przeciwko tym, którzy nadu˝y-
wajà wiary dla celów politycznych”123. W∏adze zwiàzkowe niech´tnie widzia∏y
zatem zbyt radykalne zachowania, które mog∏y zaszkodziç wizerunkowi organi-
zacji. Dlatego w ich oczach nie znalaz∏o aprobaty publiczne oÊwiadczenie „akty-
wisty” z powiatu radzyƒskiego, ˝e do ZMP mogà nale˝eç tylko niewierzàcy124.
Za naganne uznano równie˝ zmuszenie przez zast´pc´ przewodniczàcego ZP ZMP
w Hrubieszowie Baranowskiego dwóch urz´dniczek Komendy Powiatowej „S∏u˝-
by Polsce” do rezygnacji z pracy z powodu uczestnictwa w ˝yciu religijnym125.
Obie kobiety broni∏y si´, odwo∏ujàc si´ do konstytucji. W odpowiedzi us∏ysza∏y, ˝e

120 AIPN Lu, 059/9, Sprawozdanie Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lublinie z pracy po linii kateche-
tów od 12 VIII do 1 IX 1949 r., k. 157; ibidem, 059/13, Sprawozdanie Sekcji VI Wydzia∏u V po
linii katechetów za okres sprawozdawczy za styczeƒ 1950 r., k. 339. Jak napisano w tym dokumen-
cie, Zarzàd Miejski ZMP w Lublinie by∏ obsadzony „przez ludzi ideowo pewnych (przewodniczà-
cym jest by∏y pracownik K[omitetu] M[iejskiego] PZPR specjalnie oddelegowany do pracy z m∏o-
dzie˝à)”.
121 Ibidem, 059/9, Sprawozdanie Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lublinie z pracy po linii kateche-
tów od 12 VIII do 1 IX 1949 r., k. 157.
122 Ibidem. 
123 Roman Zambrowski przestrzega∏, ˝e „zamiast stawiania przed m∏odzie˝à sprawy koniecznoÊci
przeciwstawiania si´ reakcyjnej dzia∏alnoÊci rozpolitykowanego kleru na terenie szkó∏, dopuszczo-
no do przesuni´cia dyskusji wÊród m∏odzie˝y na p∏aszczyzn´ sporów na temat wiary” (idem, O pra-
cy Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej, „Nowe Drogi” 1949, R. III, nr 1, s. 57).
124 AP Lublin, ZW ZMP, 20, Protokó∏ obrad Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 26 IV 1950 r., k. 116.
125 Ibidem, 914, Notatka z pobytu w powiecie hrubieszowskim, województwo lubelskie, w dniach
30 X – 1 XI 1952 r., k. 17–18. Zast´pca przewodniczàcego „bluêni∏ i obra˝a∏ uczucia religijne”.
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„w aparacie ZMP konstytucja nie obowiàzuje, bo jest to instytucja polityczna”.
Sprawa zakoƒczy∏a si´ usuni´ciem Baranowskiego z zajmowanej funkcji.

W∏adze zareagowa∏y równie˝ na skarg´ m∏odzie˝y z powiatu kraÊnickiego.
Przewodniczàcy ZP ZMP w KraÊniku Gorgol w celu udaremnienia cz∏onkom
Zwiàzku uczestnictwa w procesji Bo˝ego Cia∏a zorganizowa∏ w tym dniu wy-
cieczk´ do spó∏dzielni produkcyjnej. Z akt WUBP w Lublinie wynika, ˝e przed-
stawiciel Zarzàdu G∏ównego ZMP Marzec za∏atwi∏ t´ spraw´ po myÊli skar˝à-
cych i napi´tnowa∏ zachowanie przewodniczàcego, wnioskujàc o jego
zwolnienie126. W 1954 r. w Lublinie „dopuszczono si´ natomiast przegi´ç”, jak
Zarzàd Wojewódzki oceni∏ decyzj´ tamtejszego Zarzàdu Miejskiego ZMP – do
koÊcio∏ów zostali wys∏ani „aktywiÊci” w celu „Êledzenia uczestników rekolek-
cji”127. W tym samym roku cz∏onkowie w∏adz wojewódzkich mówili tak˝e o „le-
wackich wypaczeniach” na obozie w Klementowicach, gdzie jeden z kierowni-
ków zwróci∏ si´ do ch∏opca noszàcego krzy˝yk: „chodzisz jak na ∏aƒcuchu”128.
Inny przyk∏ad, Êwiadczàcy o specyficznym podejÊciu cz∏onków Zwiàzku do ha-
se∏ antyreligijnych, mo˝na znaleêç w sprawozdaniu Zarzàdu Wojewódzkiego
w Lublinie z 1949 r. Opisano w nim przypadek trzech zetempowców wys∏anych
na kurs do Dar∏owa, którzy zniszczyli znajdujàce si´ w kaplicy ewangelickiej fi-
gury oraz zabrali szaty i naczynia liturgiczne. Po powrocie do obozu parodiowa-
li nabo˝eƒstwo, a póêniej wywieêli ze sobà do Lublina skradzione sprz´ty129. Za
ten czyn Prezydium Zarzàdu Miejskiego ZMP w Lublinie postanowi∏o zawiesiç
ich w prawach cz∏onkowskich. Dwa lata póêniej starszy referent Referatu
V PUBP w Radzyniu Podlaskim Marian Janiczek przedstawi∏ kolejny przyk∏ad
podobnego zachowania. W Gimnazjum Ogólnokszta∏càcym w Mi´dzyrzecu
Podlaskim jeden z uczniów wyrzuci∏ przez okno szkolne krzy˝e, pracownicy
PUBP stan´li jednak po jego stronie, usprawiedliwiajàc jego dzia∏anie tym, „˝e
jest niewierzàcym, pochodzi z rodziny bliskiej nam klasowo i jest aktywnym
ZMP-owcem”130. Pob∏a˝liwoÊç wynika∏a nie tylko z przes∏anek ideowych i kla-
sowych, lecz równie˝ z tego, ˝e opisana sprawa nie sta∏a si´ szerzej znana miej-
scowej spo∏ecznoÊci.

Przedstawione przyk∏ady Êwiadczy∏y o swoistym rozumieniu metod walki
z KoÊcio∏em przez cz´Êç aktywu i cz∏onków ZMP. By∏y one równie˝ Êwiadec-
twem poziomu umys∏owego i ideologicznego przedstawionych osób, które dzia-
∏ania te pojmowa∏y w sposób jednoznaczny i otwarcie walczy∏y per fas et nefas.
Nie mo˝na równie˝ wykluczyç innego powodu oburzenia wojewódzkich w∏adz

126 AIPN Lu, 080/2, Sprawozdanie Sekcji IV Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za czerwiec 1951 r., Lu-
blin, 11 VII 1951 r., k. 140. Sposób rozstrzygni´cia tej sprawy wywo∏a∏ zdziwienie pracowników
UB.
127 AP Lublin, ZW ZMP, 971, Notatka ZW ZMP w Lublinie o przebiegu rekolekcji w szko∏ach Êred-
nich i podstawowych województwa lubelskiego, 1954 r., k. 94.
128 Ibidem, 749, Ocena obozów wypoczynkowo-szkoleniowych dla aktywu ZMP województwa lu-
belskiego organizowanych w ramach akcji letniej w lipcu 1954 r., b.d., k. 134.
129 Ibidem, 950, Uchwa∏a prezydium ZW ZMP w Lublinie z 5 IX 1949 r. w sprawie miejskiej orga-
nizacji ZMP w Lublinie, k. 245; AIPN Lu, 059/9, Charakterystyka obiektu ZMP, 5 XI 1949 r.,
k. 306.
130 AIPN Lu, 036/31, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Radzyniu Podlaskim po linii Sek-
cji IV za maj 1951 r., Radzyƒ Podlaski, 29 V 1951 r., k. 297.
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ZMP – naruszenie uczuç religijnych by∏o dla nich kwestià drugorz´dnà i pretek-
stem do pozbycia si´ kogoÊ, kto sta∏ si´ niewygodny z ca∏kiem innych przyczyn.

* * *

Powsta∏y w lipcu 1948 r. ZMP powinien – zgodnie z za∏o˝eniami jego twór-
ców – zjednoczyç m∏odzie˝ i przygotowaç jà do ˝ycia w nowym ustroju. Cz´Êç
cz∏onków organizacji mia∏a zasiliç szeregi PZPR. Dlatego jednym z wa˝niejszych
elementów dzia∏alnoÊci Zwiàzku by∏y prace prowadzàce do przemiany Êwiado-
moÊci jego cz∏onków – m.in. wyrzeczenia si´ przez nich katolicyzmu. By∏o to jed-
nak zadanie niezwykle trudne ze wzgl´du na znaczenie religii w ˝yciu ówcze-
snych Polaków. Dokonanie si´ jakichkolwiek przemian by∏o procesem
d∏ugotrwa∏ym i wymagajàcym mobilizacji ogromnych si∏ i Êrodków. W aktach
w∏adz wojewódzkich ZMP, PZPR oraz organów bezpieczeƒstwa w Lublinie od-
notowano pewne sukcesy tych dzia∏aƒ. Cz´Êç cz∏onków ZMP na Lubelszczyênie
zachowywa∏a si´ zgodnie z ˝yczeniem w∏adz zwiàzkowych i partyjnych. W swo-
ich wypowiedziach krytykowa∏a ksi´˝y, domaga∏a si´ usuni´cia symboli religij-
nych oraz katechezy ze szkó∏. Trudno jednak oceniç, czy zachowania te rzeczy-
wiÊcie by∏y spontaniczne, oznacza∏y zmiany w mentalnoÊci, czy raczej by∏y
re˝yserowane odgórnie. Pewne jednostki mog∏y bowiem przyjàç, ˝e nowa sytua-
cja pozwoli im na awans spo∏eczny i materialny. Dlatego, zajàwszy tzw. pozycj´
predestynujàcà, uzna∏y walk´ z KoÊcio∏em za odpowiedni sposób przypodobania
si´ w∏adzom131. Mo˝na zaryzykowaç twierdzenie, ˝e zakres tych zmian nie by∏
zbyt szeroki. Dokonywa∏y si´ one raczej w mentalnoÊci indywidualnej oraz
– prawdopodobnie – jedynie w ma∏ym stopniu wp∏ywa∏y na ewentualnà trans-
formacj´ zbiorowej mentalnoÊci m∏odzie˝y zorganizowanej. 

Nawet przypadek domagania si´ przez szkolne ko∏o ZMP usuni´cia symboli
religijnych nie oznacza∏ ewolucji poglàdów ca∏ej spo∏ecznoÊci uczniowskiej. By∏o
to raczej „masowe dzia∏anie indywidualne” pewnej grupy, gdy˝ inni cz∏onkowie
ZMP potrafili wyraziç swój sprzeciw. Pozostali zetempowcy byli raczej figuran-
tami, a ich udzia∏ wynika∏ jedynie ze swoistej gry pozorów – „dla Êwi´tego spo-
koju”. Zachowywali swojà dotychczasowà to˝samoÊç i sympati´ dla KoÊcio∏a ka-
tolickiego, a do Zwiàzku wst´powali z powodów koniunkturalnych. Niewielu
m∏odych ludzi mia∏o odwag´ powiedzieç tak jak Lech Olender lub Stefan Ko∏o-
dziej, uczeƒ Liceum Chmielarskiego w Krasnymstawie, który usprawiedliwia∏
cz´stà nieobecnoÊç na zebraniach s∏owami, „˝e w szkole jest zb´dna praca ideo-
logiczna”, a „organizacja go nie obchodzi, gdy˝ przyszed∏ do szko∏y tylko uczyç
si´ i nic poza tym jemu nie jest potrzebne”132. Dlatego wielu cz∏onków ZMP ˝y-
∏o w rozdwojonym Êwiecie, próbujàc pogodziç ideologi´ partyjno-zetempowskà
z systemem wartoÊci przyj´tym we w∏asnym Êrodowisku. By∏a to próba wyrobie-
nia w sobie umiej´tnoÊci ∏àczenia aksjologicznego sprzeciwu z pragmatycznym
przystosowaniem si´ do nowej rzeczywistoÊci. W tym przypadku mo˝na mówiç

131 P. Sztompka, Socjologia: analiza spo∏eczeƒstwa, Kraków 2002, s. 133. Zgodnie z definicjà „po-
zycja predestynujàca” obejmowa∏a zachowania majàce umo˝liwiç osiàgni´cie awansu.
132 AIPN Lu, 042/42, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Krasnymstawie za paêdziernik
1951 r., Krasnystaw, 27 X 1951 r., k. 89. Wypowiedê Ko∏odzieja przekaza∏ PUBP cz∏onek szkolnych
w∏adz ZMP.
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ju˝ o rozwini´tym zjawisku konformizmu zewn´trznego. Uczeƒ X klasy gimna-
zjum w Garwolinie Ryszard Butrymowicz w trakcie zebrania szkolnego ko∏a
ZMP tak scharakteryzowa∏ t´ postaw´: „ZMP-owiec, aczkolwiek mo˝e mieç
inne zapatrywania w g∏´bi duszy, myÊleç, co chce, tzn. duchowo mo˝e byç inny,
lecz powierzchownie powinien przedstawiaç wzorowego ZMP-owca”133.

Cz´Êç lokalnych dzia∏aczy pozostawa∏a – w ukryciu lub jawnie – praktykujà-
cymi katolikami, bra∏a Êluby koÊcielne i uczestniczy∏a w nabo˝eƒstwach. Powoli
dostosowywa∏a si´ do ówczesnej rzeczywistoÊci. Nie oznacza∏o to braku doÊç od-
wa˝nych wystàpieƒ zetempowców, umiejàcych wyraziç w w´˝szym lub szerszym
gronie swoje poglàdy, b´dàce reakcjà na wydarzenia lub komentarzem do stosun-
ków mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em. Jesienià 1949 r. w czasie zebrania ko∏a ZMP
w Szkole Zawodowej w Radzyniu uczeƒ Zygmunt Paszkiewicz tak skomentowa∏
ekskomunik´ Piusa XII na∏o˝onà na katolików b´dàcych cz∏onkami lub sympa-
tykami partii komunistycznych: „papie˝ nic nie jest winien, ˝e ba∏ si´ zabraniaç
Niemcom, a˝eby Niemcy nie mordowali Polaków, a obecnie on si´ nikogo nie
boi i dlatego rzuca na naród przekleƒstwa”134. Trzy lata póêniej zetempowiec ze
Êwidnickiej Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego przy okazji dyskusji nad za∏o˝e-
niami konstytucji stwierdzi∏ wprost, ˝e naruszajà one interesy KoÊcio∏a katolic-
kiego135. Nowak, cz∏onek ZMP z Zagród (powiat bi∏gorajski), powiedzia∏ wyraê-
nie, „˝e paƒstwo walczy z KoÊcio∏em, a Kaczmarek siedzi nie za wrogà robot´,
a za to, ˝e jest biskupem”136. 

W 1956 r., pod koniec istnienia ZMP, m∏odzi ludzie bardziej ju˝ otwarcie de-
monstrowali swojà niech´ç do organizacji: „m∏odzie˝ – czytamy w jednym ze
sprawozdaƒ – masowo chce sk∏adaç legitymacje oraz nie chce s∏yszeç w ogóle
o zwiàzku komunistycznym”137. W tym samym roku przy okazji komentarzy do
pewnego artyku∏u ze „Sztandaru M∏odych” na zebraniu w Milejowie (powiat lu-
belski) cz∏onkowie ZMP twierdzili: „komuniÊci równie˝ sà przekonani, i˝ Bóg
jest”138. JednoczeÊnie, b∏´dnie interpretujàc treÊç artyku∏u, cz´Êç zetempowców

133 Wed∏ug doniesienia informatora „Zenona” w trakcie tego zebrania jedna z uczennic zwróci∏a Bu-
trymowiczowi uwag´, ˝e „ZMP-owiec powinien byç duchowo i powierzchownie przesiàkni´ty ideo-
logià ZMP-owca”. Odpowiedzia∏ on kole˝ance, ˝e „19-letniego m∏odzieƒca nie da si´ przekonaç,
gdy˝ on ma swojà ideologi´ i swoje zapatrywania, których nie da si´ wykorzeniç” (ibidem, 041/37,
Charakterystyka obiektu ZMP, Pu∏awy, 26 II 1950 r., k. 19).
134 Ibidem, 059/9, Charakterystyka obiektu ZMP, Lublin, 5 XI 1949 r., k. 306.
135 AP Lublin, ZW ZMP, 747, Informacja o pracy ZW ZMP w województwie lubelskim, Lublin,
22 II 1952 r., k. 144.
136 Ibidem, 27, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 26 X 1953 r., k. 165. Podob-
ne opinie wyra˝a∏o wielu cz∏onków ZMP.
137 Ibidem, 33, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 17 X 1956 r., k. 142.
138 Ibidem, KW PZPR, 51/VII/11, t. 2, Notatka dotyczàca komentarzy nad artyku∏em w „Sztandarze
M∏odych” z 31 V 1956 r. Tylko dla g∏upców, k. 49–50; ibidem, ZW ZMP, 33, Sprawozdanie Zarzà-
du Powiatowego ZMP w ZamoÊciu z pracy z nowo wybranymi zarzàdami gromadzkimi kó∏ ZMP
oraz aktywistami, k. 34. Artyku∏ dotyczy∏ pog∏osek, ˝e jedna z cz∏onkiƒ ZMP w Olsztynie wros∏a
w ziemi´ za taniec z krzy˝em. Zadaniem publikacji by∏o nie tyle oÊmieszenie wiary w „cuda”, ile uka-
zanie, ˝e poza strukturami oficjalnymi nie mo˝na doprowadziç do zmian w kraju. Plotce towarzy-
szy∏ bowiem komentarz, ˝e wypadek ten by∏ „G∏osem pot´piajàcym jakieÊ tam XX Zjazdy, przyna-
le˝noÊç do partii i Êwiatopoglàd marksistowski”. Autor odpowiada∏ twierdzàco na pytanie, czy
wierzàcy mogà braç udzia∏ w ˝yciu politycznym. Pewne wyrwane z kontekstu, ironiczne zdania mo-
g∏y jednak spowodowaç opaczne zrozumienie tego przes∏ania. Dziennikarz polemizowa∏ bowiem 
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zamierza∏a wystàpiç ze Zwiàzku. W trakcie spontanicznie organizowanych w paê-
dzierniku 1956 r. wieców m∏odzie˝ ˝àda∏a m.in. przywrócenia religii w szko∏ach
oraz wolnoÊci sumienia, „aby wojskowi nie musieli po kryjomu braç Êlubów
i chrzciç dzieci”139.

Nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e uczestnictwo w ˝yciu religijnym, wykorzystywa-
nie symboli oraz hase∏ religijnych by∏o dla przedstawicieli spo∏eczeƒstwa swo-
istym manifestem niezale˝noÊci. Wi´kszoÊç emblematów patriotycznych zosta∏a
zaw∏aszczona przez w∏adze komunistyczne, dlatego dopiero zestawienie ich
z symbolikà religijnà pozwala∏o w pe∏ni zamanifestowaç w∏asne poglàdy.

Sàdzàc po wypowiedziach przedstawicieli w∏adz partyjnych i zwiàzkowych
oraz na podstawie zjawisk odnotowywanych w aktach organów bezpieczeƒstwa
mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e prowadzona przez czynniki oficjalne w wojewódz-
twie lubelskim akcja sekularyzacji ˝ycia codziennego i zmian w ÊwiadomoÊci
cz∏onków organizacji m∏odzie˝owej nie przynios∏a oczekiwanych rezultatów.
W 1949 r. w∏adze ZMP by∏y jeszcze pe∏ne wiary w mo˝liwoÊç dokonania zmian
mentalnoÊci m∏odego pokolenia. W czasie posiedzenia Prezydium Zarzàdu Wo-
jewódzkiego z sierpnia tego roku jego cz∏onkowie twierdzili: „gdy mo˝emy wy-
chowywaç, nale˝y uÊwiadamiaç ideologicznie”140. Stopniowo jednak ufnoÊç we
w∏asne si∏y mala∏a. Trzy lata póêniej w jednym ze sprawozdaƒ WUBP w Lublinie
odnotowano, ˝e ZP ZMP w Lubartowie mia∏ problemy ze zorganizowaniem
konferencji sprawozdawczych w poszczególnych gminach wobec ma∏ej frekwen-
cji m∏odzie˝y, która w tym samym czasie licznie uczestniczy∏a w rekolekcjach
wielkopostnych141. W tym przypadku zrzucenie winy za brak zebraƒ na ducho-
wieƒstwo s∏u˝y∏o usprawiedliwieniu s∏abej pracy organizacyjnej Zwiàzku.
W 1954 r. jeden z cz∏onków Prezydium Zarzàdu Wojewódzkiego w Lublinie
przed wyborami do rad narodowych radzi∏, aby w okresie adwentu nie organi-
zowaç taƒców, a akcj´ propagandowà ograniczyç jedynie do wieczornic i wyst´-
pów artystycznych142.

W ostatnim roku istnienia ZMP w aktach Zwiàzku oraz PZPR mo˝na znaleêç
stwierdzenia, których nieco histeryczny ton wskazuje na pesymistycznà ocen´
postaw cz∏onków oficjalnej organizacji m∏odzie˝owej. Wojewódzkie w∏adze
ZMP skar˝y∏y si´, ˝e w jego szeregach znalaz∏a si´ „du˝a liczba przypadkowego

z opinià: „Polaku, chrzeÊcijaninie. Nie daj si´ z∏apaç na lep rzekomej demokratyzacji, jawnoÊci i na-
prawy krzywd. Pami´taj o karze boskiej. Bóg jest silniejszy od komunistów” (Tylko dla g∏upców,
„Sztandar M∏odych”, 30 V 1956, s. 2). Niezrozumienie przes∏ania autora potwierdza choçby spra-
wozdanie z pracy Delegatury ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego w KraÊniku. Zadaniem ppor. Stanis∏a-
wa Panka, zast´pujàcego kierownika delegatury, artyku∏ „by∏ tak dwuznacznie i niezrozumiale zre-
dagowany, ˝e niektórzy czytelnicy odebrali go jako potwierdzenie zaistnia∏ego »cudu« przez pras´”
(AIPN Lu, 033/48, Sprawozdanie kierownika Powiatowej Delegatury ds. Bezpieczeƒstwa Publiczne-
go w KraÊniku z pracy w drugim kwartale 1956 r., KraÊnik, 6 VIII 1956 r., k. 30). 
139 AP Lublin, KW PZPR, 51/VII/11, t. 2, Notatka Komitetu Powiatowego PZPR w Hrubieszowie
dotyczàca wiecu w Hrubieszowie, 31 X 1956 r., k. 72–74.
140 Ibidem, ZW ZMP, 19, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 18 VIII 1949 r.,
k. 57.
141 AIPN Lu, 080/7, Sprawozdanie z pracy Sekcji IV Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za kwiecieƒ
1952 r., Lublin, 9 V 1952 r., k. 37.
142 AP Lublin, ZW ZMP, 30, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 1 XII 1954 r.,
k. 225.
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i zdemoralizowanego elementu, b´dàcego [...] pod wp∏ywem i na us∏ugach kle-
ru”143. Dzia∏acze Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie jeszcze ostrzej
twierdzili: „W ZMP nie mo˝e byç kleryka∏ów demonstracyjnie wyra˝ajàcych swe
uczucia religijne, takich nale˝y z ZMP usuwaç”144. W∏adze partyjne i zwiàzkowe
coraz cz´Êciej zdawa∏y sobie tak˝e spraw´, ˝e nie wystarczy doprowadziç do
odejÊcia m∏odzie˝y od religii, aby mog∏a nastàpiç konwersja na marksizm-leni-
nizm: „walka Êwiatopoglàdowa – czytamy w jednym ze sprawozdaƒ – sprowadza
si´ do sprawy religii, a to za ma∏o, bo cz∏owiek niewierzàcy nie jest jeszcze mark-
sistà”145. Chodzi∏o o to, aby m∏odzie˝ wierzy∏a nadal, ale ju˝ w nowà wiar´. Z cy-
towanych przyk∏adów wynika, ˝e w województwie lubelskim konwersji dokona-
li nieliczni cz∏onkowie oficjalnej organizacji m∏odzie˝owej, a wi´kszoÊç stara∏a
si´ oswoiç istniejàcà rzeczywistoÊç. Mo˝na jednak postawiç pytanie, czy dosz∏o-
by do g∏´bszych zmian mentalnoÊci indywidualnej i zbiorowej m∏odych miesz-
kaƒców Lubelszczyzny, gdyby stalinizm i ZMP istnia∏y d∏u˝ej.

Polityka zwalczania wp∏ywów KoÊcio∏a katolickiego wÊród m∏odzie˝y przy-
nios∏a pewne efekty. Dlatego na koniec warto przytoczyç znamienny przyk∏ad,
który Êwiadczy nie tyle o zmianie mentalnoÊci m∏odych Polaków, ile o skutecz-
nym zastraszeniu m∏odzie˝y i umiej´tnoÊci przystosowywania si´ do nowej rze-
czywistoÊci. Przypadek ten opisa∏ szef PUBP w Bia∏ej Podlaskiej kpt. Roman M∏y-
narczyk w sprawozdaniu ze stycznia 1954 r. Zgodnie z informacjà „kontaktu
poufnego C” w bialskim gimnazjum ˝eƒskim jedna z uczennic puÊci∏a wÊród ko-
le˝anek list´ osób ch´tnych do mówienia modlitwy przed porannym apelem146.
Inna mia∏a jej odpowiedzieç: „po co si´ nara˝aç, modlitw´ mo˝emy zmówiç
w domu”, a pomys∏ uzna∏a za sprzeczny z konstytucjà. Obie dosz∏y do wniosku,
˝e nale˝y z niego zrezygnowaç.

Przedstawionych przyk∏adów nie mo˝na uznaç za charakterystyczne dla ca∏e-
go kraju, dotyczà one tylko cz∏onków ZMP w województwie lubelskim. Trudno
jednoznacznie okreÊliç, które z omówionych zjawisk wyst´powa∏y wÊród m∏o-
dzie˝y najcz´Êciej. Odpowiedzià na to pytanie nie jest bowiem wykaz zachowaƒ
m∏odych ludzi w okreÊlonych sytuacjach. W∏adze ZMP i PZPR mog∏y Êwiado-
mie akcentowaç pewne zjawiska, a inne wyciszaç. Narzekania na dzia∏ania ksi´-
˝y oraz konfesyjne zachowania m∏odzie˝y stanowi∏y prawdopodobnie sta∏y rytu-
a∏ i obowiàzkowà cz´Êç ka˝dego sprawozdania z dzia∏alnoÊci ZW ZMP
w Lublinie. Nadmierne chwalenie si´ sukcesami w walce z wp∏ywami ducho-
wieƒstwa mog∏o byç êle odebrane oraz uznane przez central´ za przejaw „fa∏szy-
wego entuzjazmu”. Warto uwzgl´dniç równie˝ fakt, ˝e Zwiàzek nie by∏ organi-
zacjà masowà. W województwie lubelskim w 1952 r. jedynie oko∏o 14 proc.
m∏odzie˝y znalaz∏o si´ w jego szeregach. Dlatego artyku∏ jest jedynie próbà scha-
rakteryzowania mentalnoÊci m∏odych mieszkaƒców województwa lubelskiego,
którzy w latach 1948–1956 nale˝eli do ZMP.

143 Ibidem, KW PZPR, 51/VII/11, t. 2, Notatka dotyczàca narady aktywu ZMP z województwa lu-
belskiego, 26 IX 1956 r., k. 80–82.
144 Ibidem, 51/VII/18, t. 1, O pracy z m∏odzie˝à na wsi, k. 114.
145 Ibidem, ZMP 26, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 13 III 1953 r., k. 72.
146 AIPN Lu, 048/23, Sprawozdanie z pracy PUBP w Bia∏ej Podlaskiej za styczeƒ 1954 r., Bia∏a Pod-
laska, 3 II 1954 r., k. 10.
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JACEK WO¸OSZYN (ur. 1972) – historyk, doktor nauk humanistycznych, pra-
cownik Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Zajmuje si´
historià najnowszà Polski, w szczególnoÊci stosunkiem w∏adzy ludowej do
m∏odzie˝y szkolnej w latach 1948–1956 oraz problematykà Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Opublikowa∏: Charakterystyka niemieckiej i sowieckiej polityki
terroru wobec spo∏eczeƒstwa i podziemia zbrojnego na Lubelszczyênie w latach
1939–1947 [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyênie wobec dwóch totalitary-
zmów 1939–1956, red. S. Poleszak, A. Pu∏awski (2002); Reakcja prasy konspi-
racyjnej na wydarzenia w Zamojskiem z lat 1942–1942 („Pami´ç i Sprawiedli-
woÊç” 2002, nr 2). Przygotowuje prac´ poÊwi´conà konspiracji m∏odzie˝owej
na Lubelszczyênie w latach 1944–1956.

Members of the Union of Polish Youth (ZMP) in the Lublin province in relation to the
Catholic Church – a contribution to young people’s outlooks

One of the missions the communists set themselves was to change the outlook of the
young Poles. One of the ways they wanted to do this was by eliminating the influence
of the Catholic Church on them and trying to secularise them. The main role in the im-
plementing of this plan was to be played by the Union of Polish Youth (ZMP) created
in 1948, the only official youth organisation at the time. The aim of the article is to show
whether in the years 1948–1956 the members of the Union changed their attitude towards
the Catholic Church and if the possible change was a result of the ideological activity
of their organisation. This problem has been discussed based on the behaviour of the youth
in the Lublin province (województwo), where the majority consisted of a rural population
which was strongly attached to Catholicism.

The first part of the article describes the members of the Union’s behaviour, which
show their attachment to the Catholic Church. It presents, among others, their participa-
tion in the events of “Lublin miracle” in 1949. The Union activists participated in retre-
ats, Masses and received Sacraments. They participated in religion lessons organised in
school and in Church. They would defend the priests teaching them religion, who were be-
ing removed from the school. Some of them would belong to Catholic youth organisations
at the same time. On the other hand there was the behaviour of another part of the Union,
of those who had already gone through the mental transformation. They demanded the re-
moval of religion from schools and removed crucifixes. Some co-operated with the securi-
ty services, spying on catechists, teachers and classmates.

However, it needs to be said that changes in the mentality of particular members can-
not be seen as an evolution of the collective outlook of this group. The majority remained
believers and participated in religious life. They tried to combine the Union ideology with
values taken from the family home. Despite the hopes of the United Polish Workers’ Party
(PZPR) and the Union of Polish Youth there were no mass conversions to Marxism-Leni-
nism. In 1956, when it was possible to drop out of the Union, many people from the Lu-
blin region were prepared to do so.

Cz∏onkowie Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej w województwie lubelskim
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Bart∏omiej Noszczak 

Kryzys dzia∏alnoÊci
Departamentu VI KdsBP przeciwko
KoÊcio∏owi rzymskokatolickiemu

w Polsce i próby jego
przezwyci´˝enia (1954–1956)

Ucieczka pp∏k. Józefa Âwiat∏y na Zachód 5 grudnia 1953 r. wp∏yn´∏a na
proces reorganizacji struktur aparatu bezpieczeƒstwa w Polsce1. Decydujàcà
rol´ odegra∏y tu audycje nadawane od 28 wrzeÊnia 1954 r. przez Rozg∏oÊni´
Polskà Radia Wolna Europa, w których zbieg∏y wicedyrektor Departamentu X
Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego ods∏ania∏ sensacyjne kulisy pracy
swego resortu i PZPR, a tak˝e ˝ycia prominentnych przedstawicieli aparatu
w∏adzy2. Powszechnie s∏uchane, bulwersowa∏y opini´ publicznà w kraju, z cza-
sem wywo∏ywa∏y nastroje niepewnoÊci i krytycyzmu w MBP. Jeszcze we wrze-
Êniu 1954 r. dyrektor Departamentu V MBP p∏k Julia Brystygier (Brystiger)
i wicedyrektor Departamentu VII p∏k Józef Czaplicki przejrzeli kas´ pancernà
zawierajàcà dokumenty Departamentu X i ustalili, które z nich Âwiat∏o móg∏
zabraç lub sfotografowaç mikroaparatem. Ucieczka podpu∏kownika zaniepo-
koi∏a te˝ kierownictwo Departamentu XI MBP. 5 paêdziernika 1954 r. jego wi-
cedyrektor pp∏k Józef Dziemidok sporzàdzi∏ notatk´ dotyczàcà spraw zwiàza-
nych z pracà podleg∏ego mu pionu, które zna∏ Âwiat∏o3; z czasem podj´to
decyzj´ dotyczàcà ich zabezpieczenia4. Osobny protokó∏ w sprawie Âwiat∏y zo-
sta∏ z∏o˝ony 12 paêdziernika 1954 r., a dwa dni póêniej wiceminister bezpieczeƒ-
stwa publicznego gen. Roman Romkowski przekaza∏ I sekretarzowi Komitetu

1 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç w Êwietle doku-
mentów MSW, Warszawa 1997, s. 30–34, 112–116; A. Paczkowski, Aparat bezpieczeƒtwa w latach
odwil˝y: casus Polski, „Zeszyty Historyczne” 1995, nr 114, s. 13 i nast. 
2 Zob. Z. B∏a˝yƒski, Mówi Józef Âwiat∏o. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955, Warszawa
2003. 
3 AIPN, 0445/113, Notatka wicedyrektora Departamentu XI MBP pp∏k. Józefa Dziemidoka doty-
czàca spraw, które zna Âwiat∏o, Warszawa, 5 X 1954 r., k. 523–524. 
4 Ibidem, Uwagi wicedyrektora Departamentu XI MBP pp∏k. Józefa Dziemidoka dotyczàce zabez-
pieczenia spraw Departamentu XI, które mog∏y byç znane Józefowi Âwiat∏o, Warszawa, 5 X
1954 r., k. 525; ibidem, Sprawy Wydzia∏u IV Departamentu XI MBP przekazane do doraênego za-
∏atwienia (lub znane) by∏emu Departamentowi X MBP, Warszawa, 12 X 1954 r., k. 526–528. 
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Centralnego PZPR Boles∏awowi Bierutowi samokrytyk´ z powodu braku czuj-
noÊci wobec zbieg∏ego oficera5.

Dzia∏alnoÊç MBP zosta∏a poddana krytyce podczas narady KC PZPR 29 i 30 li-
stopada 1954 r.; sta∏o si´ to podstawà do likwidacji tego ministerstwa 7 grudnia
1954 r. W jego miejsce – wzorem radzieckim – utworzono dwa nowe urz´dy:
Komitet do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego przy Radzie Ministrów z W∏ady-
s∏awem Dworakowskim jako przewodniczàcym (od 30 marca 1956 r. pe∏ni∏ t´
funkcj´ Edmund Pszczó∏kowski) i Ministerstwo Spraw Wewn´trznych z W∏ady-
s∏awem Wichà na czele. Szef MBP gen. Stanis∏aw Radkiewicz zosta∏ przesuni´ty
na stanowisko ministra do spraw Paƒstwowych Gospodarstw Rolnych. Cz´Êç
jego podw∏adnych poddano weryfikacji, kilku aresztowano, wi´kszoÊç jednak
podj´∏a prac´ w strukturach KdsBP i MSW. 

Reorganizacja aparatu bezpieczeƒstwa obj´∏a te˝ jego pion wyznaniowy, zmia-
ny mia∏y jednak w rzeczywistoÊci charakter formalny. Sprawy wyznaniowe pod-
lega∏y w KdsBP Departamentowi XI, który 11 marca 1955 r. przemianowano na
Departament VI, pozostawiajàc w∏aÊciwie ten sam zakres dzia∏aƒ6. Powsta∏y te˝
wojewódzkie i powiatowe urz´dy do spraw bezpieczeƒstwa publicznego; funk-
cjonowa∏y w nich odpowiedniki Departamentu VI KdsBP w postaci wydzia∏ów
i referatów (lub sekcji). Z koƒcem maja 1955 r. odwo∏ano ze stanowiska dyrek-
tora departamentu p∏k. Karola Wi´ckowskiego. Nowym zwierzchnikiem pionu
wyznaniowego zosta∏ od 1 czerwca tego roku pp∏k Józef Dziemidok, jego zast´p-
cà mianowano mjr. Stanis∏awa Morawskiego. Departament do walki „z wrogà
dzia∏alnoÊcià reakcyjnego kleru” podlega∏ najpierw szefowi KdsBP Dworakow-
skiemu7, a z czasem Antoniemu Alsterowi i (najpewniej od paêdziernika 1956 r.)
p∏k. Janowi Ptasiƒskiemu8. Niema∏à rol´ w polityce wyznaniowej odgrywa∏a na-
dal Julia Brystygier – ówczesna dyrektor Departamentu III KdsBP.

Na poczàtku marca 1955 r. sporzàdzono dokument, w którym zawarto zada-
nia tego pionu zwiàzane z „walkà z dywersjà politycznà reakcyjnego kleru prowa-
dzonà w legalnych mo˝liwoÊciach dzia∏ania”. Mia∏o to zapewne zwiàzek z ówcze-
snà sytuacjà spo∏eczno-politycznà, wywo∏anà przez tzw. odwil˝, w tym
z widocznà od 1954 r. aktywizacjà duchowieƒstwa, g∏ównie zakonnego i ni˝sze-
go diecezjalnego9. W zwiàzku z tym funkcjonariusze KdsBP mieli najpierw do-
k∏adnie rozpoznaç poszczególnych ksi´˝y w terenie i instytucjach koÊcielnych dla
stwierdzenia, którzy z nich prowadzili dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà, a nast´pnie
skupiç uwag´ na najbardziej aktywnych. Celem by∏o tak˝e rozpoznanie metod

5 Ibidem, MSW II, 1689, Protokó∏ otwarcia kas zawierajàcych dokumenty pozosta∏e po Boles∏a-
wie Bierucie i dokumenty przekazane przez Jakuba Bermana, 12 X 1954 r., k. 41.
6 A. Biliƒska-Gut, Struktura i organizacja Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego w latach
1944–1954, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, nr 15, s. 112; H. Dominiczak, Organy bezpie-
czeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim 1944–1990. W Êwietle dokumentów MSW, Warsza-
wa 2000, s. 23; Zakres dzia∏ania i struktura Departamentu VI KdsBP, oprac. B. Noszczak, „Przeglàd
Powszechny” 2005, nr 4, s. 93–105; Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa wobec Ko-
Êcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 22–23. 
7 AIPN, KdsBP 1, Protokó∏ nr 1 posiedzenia KdsBP, 1 XII 1954 r., k. 1–3. 
8 Ibidem, Podzia∏ departamentów mi´dzy cz∏onków KdsBP, k. 272. 
9 B. Noszczak, Duchowieƒstwo wobec komunizmu. W Êwietle dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
z lat 1954–1956, cz. 1, „Przeglàd Powszechny” 2005, nr 5, s. 90–106; cz. 2, ibidem, nr 6, s. 52–70.
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i osób, którymi si´ pos∏ugiwa∏a ta cz´Êç duchowieƒstwa. Na podstawie tej wiedzy
nale˝a∏o budowaç sieç agenturalnà spoÊród osób, które mog∏y dok∏adnie infor-
mowaç aparat bezpieczeƒstwa o dzia∏alnoÊci i zamiarach ksi´˝y i ich najbli˝szych
wspó∏pracowników. Z kolei przy ró˝nego rodzaju akcjach paƒstwowych lub sy-
gna∏ach o antypaƒstwowej dzia∏alnoÊci zadaniem funkcjonariuszy aparatu bezpie-
czeƒstwa by∏o zwrócenie bacznej uwagi na zachowanie duchowieƒstwa uznanego
za wrogie10 i jego wspó∏pracowników. W por´ poinformowane podmioty admi-
nistracji paƒstwowej mia∏y uwzgl´dniaç w danej akcji mo˝liwoÊç wrogiego dzia-
∏ania ze strony duchowieƒstwa i przewidywaç przeciwko niemu odpowiednie
Êrodki. Postulowano te˝ mo˝liwoÊç przedstawiania materia∏ów do wyciàgania
wniosków administracyjnych (do usuni´cia z parafii w∏àcznie) wobec tych du-
chownych, którzy z ró˝nych wzgl´dów nie mogli zostaç pociàgni´ci do odpowie-
dzialnoÊci karnej, wzgl´dnie gdy nie pozwala∏a na to sytuacja polityczna. Zg∏oszo-
no te˝ potrzeb´ zbudowania odpowiedniej sieci informacyjnej w celu zapewnienia
resortowi bezpieczeƒstwa mo˝liwoÊci otrzymywania informacji o postawie nad-
rz´dnych instancji koÊcielnych wobec dzia∏aƒ podejmowanych przez paƒstwo
i dokumentowania wrogiej dzia∏alnoÊci wy˝szego duchowieƒstwa11. 

Marcowy dokument KdsBP Êwiadczy o tym, ˝e mimo symptomów wzgl´dnej
liberalizacji ˝ycia politycznego w kraju starano si´ utrzymaç kontrol´ aparatu bez-
pieczeƒstwa nad dzia∏alnoÊcià KoÊcio∏a, który nadal – mimo os∏abienia jego struk-
tur po 1944 r. na skutek represyjnego kursu polityki wyznaniowej – stanowi∏
w rozumieniu w∏adz oÊrodek zdolny do destabilizacji sytuacji polityczno-spo∏ecz-
nej i mobilizowa∏ aparat bezpieczeƒstwa do dzia∏ania. Metody tej kontroli zosta-
∏y jednak w wi´kszym stopniu dostosowane do sytuacji politycznej, determinowa-
nej w 1955 r. przez procesy odwil˝owe. W praktyce oznacza∏o to prowadzenie
bardziej zakamuflowanej w formach dzia∏alnoÊci operacyjnej, polegajàcej na roz-
poznawaniu duchowieƒstwa wrogiego wobec re˝imu Bermana, Bieruta i Minca,
a tak˝e na dzia∏aniach prewencyjnych, ograniczajàcych do minimum mo˝liwoÊç
podejmowania przez nie jakichkolwiek dzia∏aƒ antypaƒstwowych. 

W zwiàzku z poczuciem zagro˝enia ze strony KoÊcio∏a w maju 1955 r. pp∏k Jó-
zef Dziemidok zgodzi∏ si´ na za∏o˝enie tzw. teczki zagadnieniowej dotyczàcej Epi-
skopatu. Teczka zosta∏a zarejestrowana w Wydziale X Departamentu X KdsBP12.

10 U˝yte w tej pracy wielokrotnie bez cudzys∏owu przymiotniki „wrogi” i „reakcyjny” oddajà w sfe-
rze j´zykowej stanowisko w∏adz Polski Ludowej wobec tej cz´Êci duchowieƒstwa, która po 1944 r.
znajdowa∏a si´ wobec nich w opozycji. 
11 AIPN, 0445/116, Wykorzystywanie legalnych mo˝liwoÊci dzia∏ania przez reakcyjnà cz´Êç kleru do
prowadzenia dywersji politycznej przeciwko w∏adzy ludowej, Warszawa, 8 III 1955 r., k. 262–263.
12 W uzasadnieniu za∏o˝enia tzw. teczki zagadnieniowej zosta∏a podana ocena dzia∏alnoÊci Episkopa-
tu. Stwierdzano w charakterystycznym dla tamtych lat j´zyku: „wi´kszoÊç cz∏onków Episkopatu w po-
dejmowanych uchwa∏ach i zaleceniach dla ni˝szego duchowieƒstwa realizuje prowatykaƒski kierunek
polityki, cz´stokroç sprzeczny z interesem naszego paƒstwa, przeciwstawny posuni´ciom rzàdu i par-
tii. Za poÊrednictwem tej instytucji koÊcielnej przenoszone sà dyrektywy kó∏ watykaƒsko-kapitali-
stycznych do naszego kraju, jak te˝ przekazywane sà do Watykanu wiadomoÊci z kraju, z dziedziny
˝ycia KoÊcio∏a i paƒstwa. Dla ∏àcznoÊci w realizacji powy˝szych zadaƒ bardzo cz´sto wykorzystywane
sà placówki dyplomatyczne paƒstw kapitalistycznych oraz inne, bli˝ej nieustalone kana∏y ∏àcznoÊci.
Oprócz wymienionych wy˝ej form pod kierownictwem Episkopatu ko∏a klerykalne prowadzà walk´
na tle ideologicznym, do czego wykorzystujà formy dzia∏alnoÊci legalnej i nielegalnej” (ibidem,
01283/276, Postanowienie o za∏o˝eniu teczki zagadnieniowej, Warszawa, 4 V 1955 r., k. 1). 
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W ciàgu kolejnych lat gromadzono w jej ramach szczegó∏owà dokumentacj´ do-
tyczàcà szeroko poj´tej dzia∏alnoÊci Episkopatu oraz organizacji pracy kontrwy-
wiadowczej przeciwko biskupom. 

Kierownictwo aparatu bezpieczeƒstwa mia∏o ÊwiadomoÊç kryzysu polityki wy-
znaniowej i w zwiàzku z tym stara∏o si´ przeciwdzia∏aç zbytniej, jego zdaniem, li-
beralizacji stosunków na linii paƒstwo – KoÊció∏, wywo∏anej m.in. destabilizacjà
struktur pionu wyznaniowego KdsBP. W informacji sporzàdzonej 30 czerwca
1955 r. stwierdzono wiele niedociàgni´ç w pracy Departamentu VI KdsBP, przede
wszystkim zbyt ma∏e starania zarówno o g∏´bokie i systematyczne rozpoznawanie
wrogiego ni˝szego i wy˝szego duchowieƒstwa, jak i rozpracowanie metod jego
dzia∏alnoÊci. Wskazywano na brak zainteresowania wobec tych duchownych,
którzy w ocenie KdsBP stanowili zagro˝enie dla paƒstwa, na skutek czego aparat
bezpieczeƒstwa by∏ stale zaskakiwany przez nowe formy oddzia∏ywania na spo∏e-
czeƒstwo. Za b∏´dy uznano niezwracanie uwagi przez funkcjonariuszy Departa-
mentu VI na rozpracowywanie osób Êwieckich wspó∏pracujàcych z duchowieƒ-
stwem i zbyt cz´ste posàdzanie wi´kszoÊci ksi´˝y o szpiegostwo. Stwierdzano
w istocie brak zasadniczego kierunku pracy operacyjnej dotyczàcej duchowieƒ-
stwa. „W poszczególnych rozpracowaniach nie dà˝y si´ – pisano – do rozpraco-
wania ksi´dza czy grupy w powiàzaniu z kurià, skàd wychodzà nastawienia do
wrogiej dzia∏alnoÊci. Poszczególni ksi´˝a rozpracowani sà bez uwzgl´dnienia spe-
cyfiki Êrodowisk, w których prowadzà swojà wrogà dzia∏alnoÊç, co uniemo˝liwia
ustalenie kierunku i celu w∏aÊciwego tej dzia∏alnoÊci”13. Szczególnie du˝e zaleg∏o-
Êci widziano w rozpracowaniu agenturalnym seminariów duchownych. W wi´k-
szoÊci tych szkó∏ nie by∏o ˝adnej agentury, a tej, która by∏a, nie wykorzystywano
nale˝ycie. Potencjalne trudnoÊci w dotarciu do Êrodowisk seminaryjnych odstr´-
cza∏y pracowników Departamentu VI od ich rozpracowywania14. 

W zwiàzku z niedostatecznà pracà sekcji I i III wydzia∏ów VI wojewódzkich
i powiatowych urz´dów ds. bezpieczeƒstwa publicznego15 postawiono przed nimi
szereg zadaƒ. Nale˝a∏o do nich rozpoznanie ksi´˝y kurialistów, ich rodzin, przyja-
ció∏ i znajomych ze Êrodowisk, z których si´ wywodzili, w celu scharakteryzowa-
nia ich sylwetek bàdê znalezienie osób, przez które mo˝na by∏oby do nich dotrzeç
i odpowiednio „urabiaç i st´piaç” ich wrogi stosunek do paƒstwa. Nakazywano te˝
pe∏ne rozpoznawanie pozycji ka˝dego z ksi´˝y kurialistów w kurii i ich wp∏yw na
jej dzia∏alnoÊç. Istotnà rol´ mia∏o poznanie stosunku danego duchownego do kie-
rownictwa kurii dla ustalenia, czy nadaje si´ na kandydata do werbunku, prowa-
dzenie g∏´bokiego rozpoznania zarówno osób Êwieckich utrzymujàcych Êcis∏e kon-

13 Ibidem, 01283/903, Informacja Departamentu VI KdsBP, 30 VI 1955 r., k. 202. 
14 Ibidem, k. 203–204.
15 Sekcje I wydzia∏ów VI terenowych jednostek KdsBP ujawnia∏y, rozpracowywa∏y i zwalcza∏y
wszelkie formy uznanej za wrogà dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa diecezjalnego i wspó∏pracujàcych
z nim osób Êwieckich. Sekcje III zwalcza∏y dzia∏alnoÊç osób przebywajàcych w Polsce, prowadzonà
w powiàzaniu z zagranicznymi instytucjami koÊcielnymi i organizacjami katolickimi, aktywnymi
w dzialnoÊci antypolskiej. Rozpracowywa∏y tak˝e kontakty w kraju ksi´˝y i dzia∏aczy katolickich
przebywajàcych za granicà i prowadzàcych tam dzia∏alnoÊç antypolskà. Zajmowa∏y si´ wrogà dzia-
∏alnoÊcià Êwieckich dzia∏aczy katolickich, którzy nie mieli Êcis∏ych powiàzaƒ z duchowieƒstwem,
oraz prowadzi∏y walk´ z dzia∏alnoÊcià rewizjonistycznà duchowieƒstwa diecezjalnego (Zakres dzia-
∏ania i struktura Departamentu VI KdsBP..., s. 99–103). 
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takty z kierownictwem kurii, jak i ksi´˝y kurialistów w celu zdobycia wÊród nich
agentury zdolnej ujawniç kierunki i kana∏y wp∏ywów duchowieƒstwa na poszcze-
gólne grupy spo∏eczne. Wskazywano na potrzeb´ interesowania si´ wszystkimi
ksi´˝mi usuni´tymi ze stanowisk kurialnych i zwiàzanymi ÊciÊle z biskupami, szcze-
gólnie usuni´tymi za wrogà wobec paƒstwa dzia∏alnoÊç (upatrywano w nich inspi-
ratorów oporu przeciwko „post´powym” kierownictwom kurii i w∏adzom), wresz-
cie poddawania analizie wszelkich sygna∏ów Êwiadczàcych o powiàzaniach osób
rozpracowywanych z zagranicà – szczególnie z Watykanem. Agenturà nale˝a∏o tak
kierowaç, by mog∏a rozeznaç sytuacj´ i zamierzenia kierownictwa kurii. Zalecano,
by skrupulatnie i z uwagà analizowaç otrzymywane doniesienia dla ustalenia no-
wych form dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa i szybkiego im przeciwdzia∏ania, a tak˝e
zbieraç dane dla rozpoznania warunków panujàcych w kurii i wypracowania spo-
sobu wykorzystywania tam techniki operacyjnej resortu bezpieczeƒstwa16. 

W seminariach duchownych praca pionu wyznaniowego mia∏a z kolei prze-
biegaç dwutorowo. Po pierwsze – nale˝a∏o rozpoznawaç alumnów, którzy cieszy-
li si´ wzgl´dami prze∏o˝onych, w celu typowania spoÊród nich kandydatów do
werbunku i rozeznania Êrodowiska seminaryjnego. Po drugie – zak∏adano ustale-
nie wÊród kleryków „jednostek niezadowolonych i chwiejnych” w celu pozyski-
wania ich do rozpoznawania osób i stosunków panujàcych w seminariach i wy-
korzystywania niektórych z nich do siania defetyzmu i oporu wÊród pozosta∏ych
kandydatów na ksi´˝y17. 

Zamierzano tak˝e usprawniç prac´ operacyjnà w odniesieniu do ni˝szego du-
chowieƒstwa. Zalecano natychmiastowe reagowanie w przypadkach jego wrogiej
dzia∏alnoÊci, sprzecznej z dekretem o wolnoÊci sumienia i wyznania z 5 sierpnia
1949 r., a tak˝e w razie inspirowania masowych wystàpieƒ w zwiàzku z doma-
ganiem si´ nauki religii w szko∏ach, kolporta˝u tzw. listów bo˝ych i listów o cu-
dach, wrogich wystàpieƒ na ambonach lub w trakcie indywidualnych rozmów.
Przewidywano zak∏adanie tzw. teczek ewidencyjnych ksi´˝y i osób z nimi zwià-
zanych, zajmujàcych si´ zbieraniem i przekazywaniem wiadomoÊci stanowiàcych
tajemnic´ paƒstwowà i bioràcych udzia∏ we wszelkiej wrogiej agenturalnej dzia-
∏alnoÊci przeciwko paƒstwu. Miano przy tym zwracaç uwag´ na Êrodowisko spo-
∏eczne osoby rozpracowywanej; instruowano zarazem, by nie oddzielaç przy
rozpracowywaniu wrogich ksi´˝y równoleg∏ego rozpracowywania zwiàzanych
z nimi osób Êwieckich. Sekcje III wydzia∏ów VI mia∏y si´ te˝ bezwzgl´dnie w∏à-
czaç do rozpracowywania kradzie˝y, w∏amaƒ i napadów na koÊcio∏y, po∏àczo-
nych z profanacjà, które mog∏yby zostaç wykorzystane jako argument Êwiadczà-
cy o antykoÊcielnej polityce w∏adz18. 

W sierpniu 1955 r. pp∏k Józef Dziemidok sporzàdzi∏ notatk´ poÊwi´conà ana-
lizie sytuacji na linii paƒstwo – KoÊció∏ po aresztowaniu prymasa Stefana Wy-
szyƒskiego19. Stwierdza∏ w niej, ˝e powsta∏e wówczas sprzyjajàce warunki nowe-

16 AIPN, 01283/903, Informacja Departamentu VI KdsBP, 30 VI 1955 r., k. 205.
17 Ibidem, k. 206–207.
18 Ibidem, k. 207–208.
19 Ibidem, Notatka pp∏k. Józefa Dziemidoka, sierpieƒ 1955 r., k. 89. Notatka ta zosta∏a sporzàdzo-
na najpewniej w zwiàzku z planowanà na prze∏om sierpnia i wrzeÊnia 1955 r. krajowà odprawà re-
sortu bezpieczeƒstwa. 
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go etapu polityki wyznaniowej, któremu towarzyszy∏ l´k duchowieƒstwa przed
dalszymi represjami ze strony paƒstwa, a tak˝e niezrozumienie taktyki i linii kie-
rownictwa partyjnego przez ni˝sze duchowieƒstwo nie zosta∏y przez aparat bez-
pieczeƒstwa nale˝ycie wykorzystane. „Poza przesiedleniem zakonnic z terenów
zachodnich i upaƒstwowieniem internatów nie by∏o powa˝niejszych posuni´ç.
Fakt usuni´cia [ich] z terenu wsi na Ziemiach Odzyskanych bez ˝adnego oporu
i sprzeciwu ze strony episkopatu i kleru Êwiadczy, jak dalece [cz∏onkowie] hierar-
chii byli zal´knieni. Zamierzenie oczyszczenia w pierwszym rz´dzie z wrogich
elementów kurii i seminariów przez stosowanie dekretu [z 9 lutego 1953 r.]
o obsadzaniu [duchownych] stanowisk [koÊcielnych] nie zosta∏o zrealizowane.
WycofaliÊmy si´ z powzi´tych niektórych decyzji. Stosowanie dekretu przez te-
renowe w∏adze w stosunku do do∏owego kleru by∏o niekonsekwentne i nierów-
ne, cz´sto ma∏o przemyÊlane, formalistyczne”20.

Zdaniem Dziemidoka reorganizacja organów aparatu bezpieczeƒstwa i zbyt
dalekie wycofanie si´ go z pewnych pozycji pozbawi∏o walk´ z duchowieƒstwem
ofensywnoÊci. W ówczesnej sytuacji dyrektor Departamentu VI stwierdza∏ nie-
mal ca∏kowity brak kontroli KdsBP nad ni˝szym duchowieƒstwem i klasztorami.
Ocenia∏, ˝e na skutek biernoÊci ze strony w∏adz „reakcyjny kler uaktywni∏ si´,
rozzuchwali∏ si´, podjà∏, mo˝na rzec, ofensyw´”21.

Dziemidok negatywnie ocenia∏ prac´ instytucji prowadzàcych walk´ z ducho-
wieƒstwem i kierujàcych nià: „1) Komórki w Komitecie Centralnym i w Komite-
cie Wykonawczym nie sà dostatecznie rozbudowane i jakoÊciowo s∏abe. 2) Urzàd
do spraw Wyznaƒ nie wype∏nia w∏aÊciwych mu zadaƒ. Zarówno Urzàd, jak
i wydzia∏y w radach wojewódzkich kadrowo tak pod wzgl´dem iloÊciowym, jak
i jakoÊciowym nie odpowiadajà wymogom. Referenci w radach narodowych
w wi´kszoÊci sà nie na poziomie, stàd du˝o b∏´dów. 3) Departament VI Komite-
tu i wydzia∏y VI w terenie nie wype∏niajà zadaƒ zgodnie z potrzebami. Kadrowo
Departament stoi bardzo s∏abo, tak co do jakoÊci, jak i do iloÊci, szczególnie je-
Êli chodzi o kadrowych pracowników. Kierownicy urz´dów wojewódzkich i po-
wiatowych nie przywiàzujà nale˝ytej wagi do tych spraw. 4) Brak nale˝ytej
wspó∏pracy pomi´dzy tymi organami”22.

W cytowanych wy˝ej fragmentach notatki Dziemidoka stwierdzono wprost
kryzys polityki wyznaniowej, obejmujàcy w drugiej po∏owie 1955 r. nie tylko re-
sort bezpieczeƒstwa, lecz tak˝e pozosta∏e najwa˝niejsze organy administracji paƒ-
stwowej odpowiedzialne za kszta∏towanie stosunków mi´dzy paƒstwem a KoÊcio-
∏em. By∏a to sytuacja niekorzystna dla re˝imu, gdy˝ jednoczeÊnie zachodzi∏ coraz
silniejszy proces spo∏eczno-religijnej aktywizacji duchowieƒstwa, który przejawia∏
si´ m.in. w oporze przeciwko jednostronnym decyzjom w∏adz wobec KoÊcio∏a.

16 sierpnia 1955 r. w Departamencie VI KdsBP sporzàdzono informacj´ (jej
autorem by∏ najprawdopodobniej tak˝e Dziemidok) zawierajàcà bardziej rozbu-
dowanà analiz´ stosunków mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em po 25 wrzeÊnia 1953 r.
Stwierdzono w niej, ˝e resort bezpieczeƒstwa nie wykorzysta∏ w dostateczny spo-
sób korzystnej sytuacji, jaka zaistnia∏a po aresztowaniu prymasa Polski. Najwi´k-

20 Ibidem, k. 90. 
21 Ibidem, k. 91. 
22 Ibidem, k. 92–93. 
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szym niedociàgni´ciem by∏o niezrealizowanie szeroko zaplanowanej akcji egze-
kwowania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk koÊcielnych z 9 lutego
1953 r., która w pierwszym rz´dzie zak∏ada∏a usuni´cie z kurii i seminariów du-
chowieƒstwa uznanego za wrogie wobec paƒstwa, przede wszystkim biskupów.
We wrzeÊniu 1953 r. usuni´to tylko bp. Lucjana Bernackiego ze stanowiska su-
fragana i wikariusza generalnego diecezji gnieênieƒskiej i paru ksi´˝y kurialistów,
w stosunku do których decyzje w∏adz zosta∏y zresztà z czasem wycofane. Od la-
ta 1954 r., po akcjach wysiedleƒ duchowieƒstwa (przede wszystkim zakonnego)
i przej´ciu burs i internatów zakonnych, nie przeprowadzono ˝adnych wi´kszych
dzia∏aƒ przeciwko KoÊcio∏owi. Jak stwierdzono w dokumencie: „Od tego okre-
su, mo˝na rzec, problem walki z wrogim klerem zszed∏ z centrum uwagi kierow-
nictwa partyjnego, paƒstwowego, jak i naszego narodu”23.

Zachowawczà postaw´ resortu bezpieczeƒstwa pog∏´bi∏y reorganizacja MBP
i nowe ustalenie zakresu pracy organów bezpieczeƒstwa publicznego, które
wp∏yn´∏y na zmniejszenie si´ dop∏ywu informacji i znaczny spadek inicjatywy
pracowników resortu. Za szkodliwe uznano: wypuszczenie spod kontroli opera-
cyjnej oficjalnej dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa, prawie ca∏kowite wycofanie si´
z walki z jego „dywersjà ideologicznà”, brak Êledzenia zmian jego taktyki, zamie-
rzeƒ i organizowania nowych form oddzia∏ywania na spo∏eczeƒstwo. B∏´dy
w pracy resortu bezpieczeƒstwa by∏y spowodowane g∏ównie tym, ˝e powiatowe
urz´dy bezpieczeƒstwa prawie nie zajmowa∏y si´ pracà operacyjnà dotyczàcà du-
chownych, nie kontrolowano ni˝szego duchowieƒstwa (g∏ównie na wsiach) i pla-
cówek zakonnych, z oboj´tnoÊcià traktowano propagand´ koÊcielnà, rozpo-
wszechnianie nowych form ˝ycia sakramentalnego, próby organizowania
nowych punktów kultu i katechizacji tam, gdzie usuni´to nauk´ religii ze szkó∏,
wreszcie organizowanie przez duchowieƒstwo i „elementy klerykalne” ró˝nego
rodzaju petycji do w∏adz, m.in. w sprawie przywrócenia nauki religii w szko∏ach
czy budowy nowych koÊcio∏ów. Jak pisano, wÊród pracowników resortu utar∏o
si´ szkodliwe przekonanie, ˝e zagadnienia te nie nale˝a∏y do zakresu pracy apa-
ratu kontrwywiadu, jakim by∏y urz´dy bezpieczeƒstwa24. „Nie robiç za inne re-
sorty i instytucje – stwierdzano w informacji – nie znaczy nie zajmowaç si´, nie
interesowaç si´, nie informowaç o sprawach, za∏atwianie których, przeciwdzia-
∏anie którym nie le˝y w zakresie kompetencji organów kontrwywiadu. Niestety,
dzieje si´ inaczej”25.

W dokumencie podkreÊlono te˝ trudnoÊci, jakie towarzyszy∏y rozpracowywa-
niu duchownych. Tak je charakteryzowano: „Ci´˝ki element do werbunku
i wspó∏pracy, jako element w zasadzie wrogi. Trudne momenty od strony moral-
nej. Ci´˝ko zawerbowaç wierzàcego na rozpracowanie ksi´dza, a niewierzàcy nie
majà mo˝liwoÊci. TrudnoÊci kadrowe – pracownicy w wi´kszoÊci nie mogà spro-
staç wymogom”26. W zwiàzku z tym tak sformu∏owano zadania dla Departamen-
tu VI KdsBP: „1) Zdobyç êród∏a informacji z Watykanu – zorganizowaç wyjÊcia na
jego oÊrodki. 2) Zapewniç kontrol´ dzia∏alnoÊci kurii – opanowaç pod wzgl´dem

23 Ibidem, Informacja sporzàdzona w Departamencie VI KdsBP, Warszawa, 16 VIII 1955 r., k. 108. 
24 Ibidem, k. 110. 
25 Ibidem, k. 112. 
26 Ibidem, k. 114. 
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dop∏ywu informacji. 3) Rozszerzyç êród∏a dop∏ywu informacji z terenu zakonów.
4) Ustawiç na odpowiednim poziomie kontrol´ agenturalnà nad wrogim elemen-
tem spoÊród kleru parafialnego”27.

Mi´dzy 31 sierpnia a 1 wrzeÊnia 1955 r. w Warszawie odby∏a si´ krajowa od-
prawa resortu bezpieczeƒstwa. W jej trakcie przeanalizowano prac´ Departamen-
tu VI KdsBP w ciàgu ostatnich oÊmiu miesi´cy 1955 r., wytyczono mu g∏ówne
zadania, a tak˝e sposoby ich realizacji. Na odprawie byli obecni – oprócz pierw-
szego zast´pcy przewodniczàcego KdsBP Antoniego Alstera i sekretarza tego
komitetu p∏k. Zbigniewa Paszkowskiego – kierownicy Departamentu VI KdsBP
z pp∏k. Józefem Dziemidokiem na czele, a tak˝e naczelnicy i zast´pcy naczelni-
ków wydzia∏ów do spraw bezpieczeƒstwa publicznego oraz pracownicy opera-
cyjni departamentu.

W referacie wyg∏oszonym pierwszego dnia odprawy Dziemidok mówi∏
o sprawach, które zosta∏y zawarte w notatce oraz informacji z sierpnia 1955 r.
Zauwa˝y∏, ˝e po reorganizacji MBP na podstawowych odcinkach pracy podle-
g∏ego mu pionu (praca z agenturà, typowanie i werbunek nowej, rozpracowanie
wrogiego duchowieƒstwa i profilaktyka) dawa∏o si´ odczuç „jakàÊ bojaêƒ, dep-
tanie w ko∏o bez perspektyw, bez celów, bez nowych metod i sposobów, które
dajà nam w r´ce dokumenty Komitetu w sposobach pracy z agenturà i prowa-
dzenia spraw”28. Mówi∏: „Demobilizacja naszych towarzyszy trwa. Nie ma no-
wych werbunków, nowych spraw, nie ma informacji o zamierzeniach wroga, nie
ma profilaktycznych przedsi´wzi´ç z naszej strony”29. Stwierdzi∏ dalej, ˝e zarów-
no kierownictwo partii, jak i KdsBP ostro skrytykowa∏y ówczesny stan pracy De-
partamentu VI; wykazano m.in., ˝e wysi∏ki jego pracowników by∏y niedostatecz-
ne w walce z wrogim duchowieƒstwem, które potrafi∏o wykorzystywaç s∏aboÊç
resortu do realizacji w∏asnych, ofensywnych dzia∏aƒ. „Praca na tym odcinku wy-
maga szczególnej partyjnoÊci, wnikliwoÊci, powagi, przemyÊlenia ka˝dego szcze-
gó∏u, wymaga od nas sta∏ej czujnoÊci i umacniania naszej postawy moralno-poli-
tycznej. Wszystkie s∏abe punkty wróg stara si´ wykorzystaç i zdyskontowaç
w sposób dla niego wygodny” – mówi∏ Dziemidok30. Wed∏ug niego resort bez-
pieczeƒstwa nie by∏ przygotowany do tej akcji, a rozeznanie dzia∏alnoÊci Ko-
Êcio∏a by∏o nietrafne. Nie wykorzystano aktualnych obiektywnych danych, co
w znacznej mierze utrudni∏o wykonanie planów ograniczania skali oddzia∏ywa-
nia spo∏ecznego KoÊcio∏a – w tym przede wszystkim wprowadzenie w ˝ycie po-
stanowieƒ dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk koÊcielnych. „Stosowa-
nie dekretu przez terenowe w∏adze w stosunku do ni˝szego duchowieƒstwa by∏o
niekonsekwentne i zarówno cz´sto ma∏o przemyÊlane, formalistyczne. Aparat

27 Ibidem, k. 115. 
28 Ibidem, Referat wyg∏oszony na odprawie krajowej, Warszawa, 31 VIII 1955 r., k. 77. Dziemidok
nawiàzywa∏ tu do wydanych 11 III 1955 r. przez KdsBP instrukcji nr 03/55 i 04/55 dotyczàcych za-
sad prowadzenia rozpracowania agenturalnego, ewidencji operacyjnej i pracy z agenturà w apara-
cie bezpieczeƒstwa; zob. Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa 1945–1989, oprac.
T. Ruzikowski, Warszawa 2004, s. 47–68, 69–92.
29 AIPN, 01283/903, Referat wyg∏oszony na odprawie krajowej, Warszawa, 31 VIII 1955 r., k. 78.
30 Ibidem. Przyk∏adem rozk∏adu pracy w Departamencie VI KdsBP by∏a sprawa Wydzia∏u VI
WUdsBP w Poznaniu, gdzie m.in. za dekonspiracj´ i ∏apownictwo usuni´to z PZPR i organów bez-
pieczeƒstwa naczelnika, jego zast´pc´, kierownika sekcji i referenta tego wydzia∏u (ibidem, k. 79).
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nasz nie tylko ˝e nie wykorzysta∏ dogodnej sytuacji dla umocnienia agenturami
powa˝nych pozycji, ale straci∏ wiele cennych jednostek sieci, zmniejszy∏ stan po-
siadania agentury szczególnie w do∏owych ogniwach kleru”31 – twierdzi∏.

Dyrektor Departamentu VI KdsBP uzna∏ za s∏uszne, ˝e w centrum uwagi apa-
ratu bezpieczeƒstwa stan´∏a walka z agenturà obcych wywiadów i rozpracowa-
nie jej oÊrodków zagranicznych. Szkodliwe by∏o jednak, jego zdaniem, ca∏kowi-
te wycofanie si´ z przeciwdzia∏ania dywersji ideologicznej duchowieƒstwa; dla
Departamentu VI pole walki z wrogà agenturà mia∏a stanowiç w decydujàcej
mierze walka z „wrogimi watykaƒczykami” – biskupami, kurialistami i prowin-
cja∏ami, którzy rzekomo utrzymujàc szpiegowskie powiàzania z Watykanem,
otrzymywali stamtàd wytyczne w sprawie dywersyjno-politycznej dzia∏alnoÊci
przeciwko paƒstwu. W zwiàzku z tym Dziemidok postulowa∏ skoncentrowanie
dzia∏aƒ kontrwywiadowczych Departamentu VI na walce z „wrogà agenturà”
i „oÊrodkami dyspozycyjnymi” w KoÊciele. Mia∏o to polegaç przede wszystkim
na prowadzeniu kombinacji operacyjnych i werbunków, a tak˝e poznawaniu pla-
nów, taktyki i form penetracji spo∏eczeƒstwa przez duchowieƒstwo.

Mimo os∏abienia pracy pionu wyznaniowego KdsBP jego dyrektor rozwiewa∏
wàtpliwoÊci co do zahamowania procesu ust´pstw ze strony w∏adz czy te˝ reago-
wania na wrogà wobec paƒstwa postaw´ duchowieƒstwa. Jako przyk∏ad poda∏
za˝àdanie od bp. Micha∏a Klepacza, by opracowa∏ i wys∏a∏ do Watykanu list za-
wierajàcy krytyk´ dekretu papieskiego z 24 czerwca 1955 r. (pot´piajàcego ksià˝-
k´ Boles∏awa Piaseckiego Zagadnienia istotne i firmowany przez Stowarzyszenie
PAX tygodnik „DziÊ i jutro”) za to, ˝e rzekomo uderza∏ w interesy KoÊcio∏a
w Polsce. Oczekiwano, ˝e w liÊcie, który mia∏ zostaç rzeczywiÊcie napisany i wy-
s∏any32, przewodniczàcy Konferencji Episkopatu Polski przestrze˝e Watykan
przed tego rodzaju atakami i zaprzeczy propagandzie zachodniej, która g∏osi∏a,
˝e „w Polsce wi´ziono tysiàc ksi´˝y”33. Zdecydowano odmówiç proÊbie bp. Kle-
pacza o uznanie KoÊcio∏a za instytucj´ spo∏ecznà. Postanowiono te˝, ˝e nie b´dà
zak∏adane nowe punkty katechetyczne; pozostanà tylko te, których istnienie
by∏o uzasadnione ze wzgl´du na ich znaczne oddalenie od koÊcio∏a. „Ogólne od-
pr´˝enie – stwierdza∏ na koniec swojego wystàpienia Dziemidok – nie znaczy, ˝e
nastàpiç musi zmiana naszej walki z wrogiem. Wymaga to tylko od nas bardziej
wnikliwej i g∏´bokiej analizy w podchodzeniu do spraw, konkretnoÊci pracy
z agenturà, obiektywnego i na czas informowania kierownictwa”34.

Drugiego dnia odprawy, 1 wrzeÊnia 1955 r., zabierajàcy g∏os naczelnicy wydzia-
∏ów do spraw bezpieczeƒstwa publicznego i ich zast´pcy jednog∏oÊnie podkreÊlali
aktywizacj´ wrogiej wobec paƒstwa dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa, a tak˝e wskazy-
wali braki i b∏´dy resortu w jej przeciwdzia∏aniu. Po wys∏uchaniu tych sprawozdaƒ
pierwszy zast´pca przewodniczàcego KdsBP Antoni Alster stwierdzi∏: „Jest êle, to-
warzysze. Nasze kierownictwo partyjne zwraca nam uwag´ na sytuacj´ na tym od-
cinku, na powa˝nà demobilizacj´. Towarzysze nie zawsze rozumiejà, jak nale˝y
przestawiç si´ w pracy, nie rozumiejà zadaƒ, jakie na nich si´ nak∏ada. Boimy si´

31 Ibidem, k. 85. 
32 Ibidem, k. 92. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, k. 93. 
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Êmia∏oÊci w pracy do walki z wrogiem. Nasze kierownictwo partyjne da∏o w ciàgu
ostatnich miesi´cy szereg poleceƒ zwolnienia kleru. [...] Musimy sobie zdaç spra-
w´, ˝e to zwalnianie nie jest liberalizmem – nie mo˝emy ani na chwil´ zapomnieç,
˝e walka trwa”35. Alster udziela∏ swoim podw∏adnym wskazówek, których celem
by∏o usprawnienie dzia∏aƒ resortu bezpieczeƒstwa w walce z duchowieƒstwem.
„W najbli˝szym czasie – mówi∏ – przyjedziemy do was, b´dziemy badaç sieç [agen-
turalnà], badaç przyczyny, czemu nie ˝yjecie robotà bojowà. Musimy poprawiç na-
szà prac´, musimy znaleêç swoje miejsce na odcinku walki z klerem, musimy wie-
dzieç, gdzie jest êle, i musimy umieç to z∏o zlikwidowaç. [...] nasza praca wymaga
intensywnej, sta∏ej nauki. Trzeba coraz wi´cej umieç, wi´cej czytaç, wi´cej praco-
waç, bo nasz wróg jest sprytny, inteligentny i wyrafinowany”36.

Podstawowymi zadaniami walki z duchowieƒstwem postulowanymi podczas
krajowej odprawy resortu bezpieczeƒstwa by∏y aktywniejsza praca z agenturà
i bardziej efektywne prowadzenie spraw ewidencji operacyjnej. Zast´pca dyrek-
tora Departamentu VI mjr Stanis∏aw Morawski wskazywa∏ w swoim wystàpieniu
na niedostatecznà liczb´ pracowników operacyjnych resortu. PodkreÊla∏ koniecz-
noÊç zmiany w podejÊciu do typowania, opracowywania i werbunków nowej sie-
ci agenturalnej. Mia∏o si´ to dokonywaç nie wed∏ug starych, utartych wzorów,
ale – wobec nowej sytuacji politycznej – Êmielej, szybciej i z zastosowaniem no-
wych metod37.

Od poczàtku kwietnia do koƒca sierpnia 1955 r. komórki terenowe pionu
wyznaniowego zwerbowa∏y 57 wspó∏pracowników, co zdaniem Morawskiego
by∏o liczbà zbyt niskà, nie mówiàc ju˝ o jakoÊci agentów i ich przydatnoÊci dla
resortu bezpieczeƒstwa. Wicedyrektor pionu wyznaniowego stwierdzi∏, ˝e ma∏o
odpowiedzialnie i nieprawdziwie oceniano wartoÊç niektórych agentów, a ogól-
ny stan pracy z nimi by∏ niedostateczny; dotyczy∏o to zarówno jakoÊci doniesieƒ,
jak i braku informacji i aktywnoÊci agentury w sprawach b´dàcych przedmiotem
pracy Departamentu VI. By∏y te˝ przypadki dekonspiracji sieci agenturalnej z wi-
ny pracowników tego departamentu lub ca∏ego resortu. Przynosi∏o to nieobli-
czalne szkody – rozszyfrowanie metod pracy aparatu bezpieczeƒstwa i utrudnienie
pracy z siecià agenturalnà. W przypadku winy pracownika resortu bezpieczeƒ-
stwa powinien byç on pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci s∏u˝bowej i partyjnej
– do czasu odprawy sporzàdza∏ tylko raport wyjaÊniajàcy. Morawski uwa˝a∏, ˝e
prze∏omem winna byç przede wszystkim poprawa jakoÊci pracy z agenturà i sys-
tematycznoÊç dzia∏ania.

Sprawy ewidencyjno-operacyjne uzna∏ za podstawowy miernik pracy opera-
cyjnej. Z jednej strony odzwierciedla∏y one stan i nasilenie wrogiej dzia∏alnoÊci
duchowieƒstwa, a tak˝e formy, metody i kierunek jego zainteresowaƒ, z drugiej
– stopieƒ rozpoznania Êrodowiska koÊcielnego przez aparat bezpieczeƒstwa, ce-
lowoÊç i skutecznoÊç prowadzonej przez niego walki z duchowieƒstwem38. Na

35 Ibidem, 01283/899, Protokó∏ odprawy krajowej Departamentu VI 31 VIII i 1 IX 1955 r., War-
szawa, 2 IX 1955 r., k. 9, 10. 
36 Ibidem, k. 10. 
37 Ibidem, Departament VI, Sprawozdania, 01283/899, Ocena pracy wydzia∏ów VI za 1955 r. spo-
rzàdzona przez wicedyrektora Departamentu VI mjr. Stanis∏awa Morawskiego, k. 46. 
38 Ibidem, k. 57. 
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prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia 1955 r. Morawski zauwa˝y∏ ju˝ wi´cej aktywnych
spraw ewidencji operacyjnej. Dà˝ono w nich do rozpracowania i unieszkodliwie-
nia wrogiej dzia∏alnoÊci oko∏o siedmiuset osób, które znajdowa∏y si´ w kartote-
ce KdsBP39. Ta liczba, jego zdaniem, nie odzwierciedla∏a jednak faktycznego na-
silenia wrogiej dzia∏alnoÊci duchownych40.

W dalszej cz´Êci wystàpienia zaliczy∏ do b∏´dów podleg∏ego mu pionu: brak
obiektywnoÊci i wnikliwoÊci w ocenie i kwalifikacji podejmowanych spraw, me-
chaniczne przenoszenie starych poj´ç przy kwalifikowaniu starych spraw, brak kry-
tycyzmu, a nawet prymitywizm w prowadzeniu niektórych zagadnieƒ, niedocenia-
nie wagi walki z duchowieƒstwem, wreszcie brak dostatecznej koncentracji na
problemach najwa˝niejszych41. Postulowa∏ wzmo˝enie dzia∏aƒ resortu bezpieczeƒ-
stwa, obj´cie wrogich wobec paƒstwa hierarchów aktywnym rozpracowaniem
agenturalnym – zamiast zak∏adania przeciwko nim spraw ewidencyjno-operacyj-
nych. Odtàd celem rozpracowania biskupów lub innych wy˝szych duchownych
niekoniecznie musia∏o byç aresztowanie, lecz g∏´bsze rozpoznanie ich ˝ycia. „Sta-
wiajàc sobie zadanie wszechstronnego i g∏´bokiego rozeznania ich sylwetek, trybu
˝ycia, powiàzaƒ, cech charakteru, nastrojów, planów i zamierzeƒ oraz rozpracowu-
jàc i dokumentujàc fakty wrogiej dzia∏alnoÊci, winniÊmy – mówi∏ Morawski – po-
stawiç przed sobà ró˝ne cele, które b´dà realizowane w zale˝noÊci od sytuacji ope-
racyjnej i politycznej (zarówno uwzgl´dniç mo˝liwoÊci usuwania ze stanowisk, jak
i te˝ pozyskiwania i oddzia∏ywania na nich przez podstawionà agentur´)”42.

Bardzo powa˝ne znaczenie mia∏o, jego zdaniem, w∏aÊciwe kwalifikowanie
spraw, które wskazywa∏o kierunek g∏ównego uderzenia na duchowieƒstwo i zwi´k-
sza∏o odpowiedzialnoÊç pracowników resortu bezpieczeƒstwa za najwa˝niejsze
odcinki, a tak˝e opracowanie odpowiednich planów operacyjnych, Êmia∏ych
kombinacji, koncentrowanie wysi∏ku na sprawach wa˝nych i przydzielanie do
nich najbardziej odpowiedzialnych pracowników. Chodzi∏o przede wszystkim
o to, by sprawy operacyjne by∏y prowadzone ofensywnie i coraz szybciej43.

Morawski stwierdza∏ dalej, ˝e jednà z g∏ównych przyczyn niedostatecznych
wyników pracy operacyjnej pionu VI by∏a s∏aba sieç agenturalna, do tego w zbyt
ma∏ym stopniu umiejscowiona w konkretnych rozpracowaniach44. Hamulcem
w wykonywaniu zadaƒ operacyjnych by∏a niezaradnoÊç, niefrasobliwoÊç, a tak˝e
brak inicjatywy, poczucia odpowiedzialnoÊci i sta∏ej troski ze strony funkcjona-
riuszy resortu bezpieczeƒstwa. W zwiàzku z tym do najwa˝niejszych warunków
ogólnego podniesienia poziomu pracy pionu wyznaniowego zaliczono wi´kszà
operatywnoÊç, Êcis∏oÊç i sumiennoÊç przy wykonywaniu zadaƒ.

39 Ibidem, k. 60. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, k. 62–65. 
42 Ibidem, k. 65. 
43 Ibidem. 
44 W 1955 r. by∏o 170 aktywnych spraw ewidencji operacyjnej (bez Koszalina). Z ogólnej liczby
720 osobowych êróde∏ informacji (43 agentów, 627 informatorów, pi´ç osób rezerwowych) tylko
115 pracowa∏o w wy˝ej wymienionych sprawach aktywnych (29 agentów i 86 informatorów).
324 jednostki sieci agenturalnej (dziewi´ciu agentów, 315 informatorów) pracowa∏y w 499 spra-
wach ewidencyjno-obserwacyjnych; 281 jednostek (pi´ciu agentów, 271 informatorów, pi´ciu re-
zerwowych) nie by∏o wykorzystywanych do ˝adnych spraw (ibidem, k. 70–71).
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Wyraêne os∏abienie dzia∏alnoÊci operacyjnej pionu wyznaniowego aparatu bez-
pieczeƒstwa mi´dzy grudniem 1954 r. a prze∏omem sierpnia i wrzeÊnia 1955 r. wy-
maga∏o podj´cia szybkich i skutecznych dzia∏aƒ, których celem by∏o wykazanie
si´ przed kierownictwem resortu bezpieczeƒstwa, a przede wszystkim kierownic-
twem paƒstwowym sukcesami na drodze do kompleksowego rozpracowania
struktur KoÊcio∏a. Konferencja KdsBP stanowi∏a wi´c istotnà prób´ wzmocnienia
zdolnoÊci ofensywnych aparatu bezpieczeƒstwa w walce z tà instytucjà. Wypowie-
dziane w jej trakcie krytyczne uwagi o pracy Departamentu VI sta∏y si´ punktem
wyjÊcia do przedstawienia programu reform, obejmujàcego szeroki zakres jego
dzia∏alnoÊci ofensywnej. Próbà wyjÊcia z impasu, w jakim si´ znalaz∏ pion wyzna-
niowy KdsBP, by∏a te˝ planowana pod koniec 1955 r. akcja likwidacji zakonów.

W informacji o dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa w 1955 r. sporzàdzonej w Depar-
tamencie VI KdsBP odnotowywano kolejno nasilenie aktywnoÊci zakonów m´-
skich: jezuitów, redemptorystów, salezjanów, karmelitów bosych, werbistów,
palotynów, a wÊród zakonów ˝eƒskich: el˝bietanek, boromeuszek, urszulanek
i nazaretanek. Oceniano, ˝e zakony te mia∏y si´ podjàç obrony pozycji KoÊcio∏a
w obliczu kapitulanctwa Episkopatu i „zmaterializowania, wygodnictwa i s∏u˝al-
czoÊci” wobec paƒstwa cz´Êci ksi´˝y diecezjalnych45. W ocenie Departamentu VI
KdsBP dzia∏alnoÊç zakonów by∏a w 1955 r. skierowana w g∏ównej mierze prze-
ciwko ruchowi „post´powemu” wÊród duchowieƒstwa i wiernych. Zdawano so-
bie równoczeÊnie spraw´ z mo˝liwoÊci „niebezpieczeƒstwa” ze strony zakonów,
które k∏ad∏y silny nacisk zarówno na podniesienie dyscypliny w∏asnej, jak i ksi´-
˝y diecezjalnych, a tak˝e przyciàga∏y do KoÊcio∏a m∏odzie˝.

21 listopada 1955 r. odby∏o si´ zebranie kierownictwa KdsBP. Jego pierw-
szym punktem by∏a ocena sytuacji i pracy aparatu bezpieczeƒstwa skierowanej
przeciwko wrogiej dzia∏alnoÊci zakonów. G∏os zabra∏a p∏k Julia Brystygier, która
zwróci∏a uwag´ na podstawowy brak w pracy Departamentu VI: funcjonariusze
tego pionu nie znali celu i perspektyw wykonywanej przez nich pracy. Jej zda-
niem nale˝a∏o zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e inny musi byç stosunek resortu bez-
pieczeƒstwa do KoÊcio∏a, inny do zakonów. W zwiàzku z tym dyrektor Departa-
mentu III KdsBP stwierdza∏a: „Podczas gdy musimy liczyç si´ z tym, ˝e KoÊció∏
pozostanie jeszcze d∏ugo w systemie demokracji ludowej i naszym zadaniem jest
przeciwdzia∏aç rozszerzaniu jego wp∏ywów i przecinanie wrogiej dzia∏alnoÊci, to
nasz kurs w stosunku do zakonów winien mieç na celu ich likwidacj´. [...] Trze-
ba nam odró˝niaç ró˝ne zakony, zale˝nie od stopnia ich szkodliwoÊci, i skon-
centrowaç nasze wysi∏ki na rozpracowaniu kilku najbardziej wrogich zakonów.
W wielu zakonach istniejà powa˝ne fermenty i k∏ótnie wewn´trzne, które po-
winny byç wykorzystane dla rozbicia i roz∏o˝enia tych zakonów od wewnàtrz.
Wielkim sukcesem politycznym by∏oby doprowadzenie do samolikwidacji jakie-
goÊ zakonu, który uzna∏by si´ jako obecnie zb´dny”46.

Propozycja likwidacji zakonów zyska∏a uznanie uczestników odprawy. W toku
dyskusji zwrócono uwag´ na znacznà liczb´ zakonników w Polsce i p∏ynàce stàd

45 Ibidem, 01283/900, Informacja dotyczàca wrogiej dzia∏alnoÊç kleru, zakonów i sekt w 1955 r.,
Warszawa, 18 II 1956 r., k. 80–81. 
46 Ibidem, 01283/903, Wyciàg z protoko∏u zebrania KdsBP 21 XI 1955 r., ad 1: Ocena sytuacji
i pracy na odcinku rozpracowania wrogiej dzia∏alnoÊci zakonów, k. 274. 
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„zagro˝enia”. Stwierdzono, ˝e zakony sà problemem nie tylko organów bezpie-
czeƒstwa, lecz tak˝e paƒstwa, w zwiàzku z tym uzgodniono, ˝e walka z ich wro-
gà dzia∏alnoÊcià musi wyjÊç poza ramy Departamentu VI.

Antoni Alster, podsumowujàc zebranie, stwierdzi∏, ˝e polityka KdsBP w sto-
sunku do duchowieƒstwa musi si´ odznaczaç elastycznoÊcià. Jego zdaniem du˝à
trudnoÊç w pracy resortu bezpieczeƒstwa sprawia∏o s∏abe rozeznanie duchowieƒ-
stwa wynikajàce z tego, ˝e zainteresowania aparatu bezpieczeƒstwa cz´sto sz∏y
w niew∏aÊciwym kierunku – przyk∏adem by∏o poÊwi´canie znacznej uwagi Âwiad-
kom Jehowy. Stwierdza∏: „Sytuacji w zakonach wcale nie znamy. [...] Trzeba
ustawiç naszà prac´ w stosunku do zakonów stosownie do roli ka˝dego zakonu
i naszych w stosunku do niego perspektyw i zamierzeƒ. G∏ównà uwag´ nale˝y
poÊwi´ciç dotarciu operacyjnemu do kierowniczego centra [sic!] zakonu. [...]
Departament VI pracuje bez wiary w powodzenie swych wysi∏ków, w powodze-
nie sprawy zdobycia pozycji zakonów. Tego braku wiary nie mo˝na usprawiedli-
wiç. Nic nie da powo∏ywanie si´, ˝e kadry po linii Departamentu VI sà za m∏o-
de do tej pracy”47. Alster podkreÊla∏, ˝e problem zakonów przerasta∏ mo˝liwoÊci
Departamentu VI KdsBP i nie mo˝na si´ ograniczaç tylko do ram tego pionu.
„Walka z wrogà dzia∏alnoÊcià kleru musi staç si´ zadaniem ka˝dego departamen-
tu na jego odcinku pracy. Nie chodzi tu bynajmniej o udzielenie przez inne de-
partamenty pomocy Departamentowi VI, a o to, by ka˝dy departament robi∏
swojà robot´ po linii kleru”48.

Zwerbalizowana przez Alstera koniecznoÊç wzmo˝enia dzia∏aƒ antykoÊcielnych
nie tylko przez Departament VI KdsBP, lecz przez wszystkie piony resortu bezpie-
czeƒstwa, Êwiadczy∏a o wcià˝ istotnym znaczeniu problematyki dotyczàcej KoÊcio-
∏a i poczuciu zagro˝enia z jego strony dla bezpieczeƒstwa paƒstwa. Postulowana
mobilizacja si∏ KdsBP by∏a zarazem reakcjà na zachodzàcà coraz wyraêniej od prze-
∏omu lat 1954 i 1955 aktywizacj´ duchowieƒstwa, w której istotnà rol´ odgrywa-
∏y zakony. Odzwierciedla∏a zarazem w jakimÊ stopniu niewydolnoÊç Departamen-
tu VI, który sam nie by∏ w stanie przeciwstawiç si´ skutecznie temu procesowi.

Na listopadowej odprawie kierownictwo KdsBP postanowi∏o powo∏aç komi-
sj´, w której sk∏ad weszli p∏k Julia Brystygier, pp∏k Józef Dziemidok, p∏k Jan Pta-
siƒski i p∏k Karol Wi´ckowski. Do 5 grudnia 1955 r. mia∏a ona opracowaç dwa
dokumenty: o organizacji pracy operacyjnej skierowanej przeciwko wrogiej dzia-
∏alnoÊci zakonów oraz dokument dla kierownictwa PZPR przedstawiajàcy pro-
blem zakonów w Polsce i perspektywiczny plan ich likwidacji49.

Plan taki – o ile w ogóle w KdsBP powsta∏ (dokumenty o tym Êwiadczàce nie
zosta∏y dotàd odnalezione) – najpewniej nie zyska∏ w koƒcu aprobaty najwy˝szych
w∏adz partyjno-paƒstwowych w Polsce. Kierownictwo resortu bezpieczeƒstwa
podejmowa∏o jednak dalsze dzia∏ania zmierzajàce co najmniej do ograniczania
pracy zakonów i obj´cia ich bardziej skutecznà inwigilacjà. W ciàgu trzech kwar-
ta∏ów 1956 r. Wydzia∏ II Departamentu VI podjà∏ intensywne dzia∏ania ewiden-
cyjno- i agenturalno-operacyjne (typowanie kandydatów na werbunek, dotarcie
agentury do poszczególnych Êrodowisk zakonnych) w sprawach zagadnieniowych

47 Ibidem, k. 276. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, k. 277. Por. H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990..., s. 110–111.
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dotyczàcych w pierwszym kwartale tego roku zakonów jezuitów, franciszkanów
konwentualnych, redemptorystów, braci szkolnych; w drugim kwartale jezuitów,
dominikanów i franciszkanów; w trzecim kwartale jezuitów, albertynów, pauli-
nów, marianów, franciszkanów i karmelitów bosych50. W tym czasie prowadzono
te˝ prace zwiàzane z werbunkiem zakonnic, m.in. el˝bietanek.

Pomys∏ likwidacji zakonów by∏ próbà odrobienia strat KdsBP poniesionych
od grudnia 1954 r. w walce o ca∏kowite podporzàdkowanie KoÊcio∏a paƒstwu.
Paradoksalnie dzia∏ania te by∏y te˝ w jakimÊ stopniu wyrazem s∏aboÊci pionu wy-
znaniowego resortu bezpieczeƒstwa, który w∏aÊciwie od koƒca lat czterdziestych
nie by∏ zdolny do skutecznego rozpracowania operacyjnego zbyt hermetycznego
Êrodowiska zakonnego i – zamiast ubezw∏asnowolnienia – musia∏ si´ uciekaç do
ostatecznych planów ca∏kowitej likwidacji jego struktur.

Jak stwierdzono w ocenie pracy Departamentu VI KdsBP w 1955 r., bilans
wysi∏ków aparatu bezpieczeƒstwa majàcych na celu ograniczenie niezale˝nej
dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a i dalsze podporzàdkowanie jego struktur paƒstwu wypada∏
niekorzystnie. W tym roku prowadzono 1030 spraw ewidencyjno-operacyjnych,
w tym 131 aktywnego rozpracowania, co dla resortu by∏o liczbà niewystarczajà-
cà51. O s∏aboÊci pracy KdsBP Êwiadczy∏ te˝ fakt, ˝e spoÊród ogó∏u aresztowaƒ za
wrogà dzia∏alnoÊç prowadzonà „pod os∏onà kultu religijnego” tylko 7 proc. do-
tyczy∏o duchowieƒstwa katolickiego lub zwiàzanych z nim Êwieckich52; reszt´
stanowi∏y aresztowania Âwiadków Jehowy. W prowadzonych przez aparat bez-
pieczeƒstwa sprawach ewidencji operacyjnej uk∏ad ten kszta∏towa∏ si´ podobnie.
I tak np. agenturalnych rozpracowaƒ grupowych obejmujàcych duchowieƒstwo
katolickie i zwiàzane z nim osoby Êwieckie by∏o w 1955 r. osiem, a obejmujàcych
Âwiadków Jehowy – trzydzieÊci53. W zwiàzku z tym pisano: „Praktyka wskazuje,
˝e aparat [bezpieczeƒstwa] du˝o czasu traci na rozpracowania cz∏onków sekty
»Âwiadków Jehowy« – mimo i˝ pobie˝na analiza tych osób nie wskazuje na pro-
wadzenie przez nie wrogiej dzia∏alnoÊci. I odwrotnie – na wyraênà, wrogà dzia-
∏alnoÊç kleru katolickiego reaguje si´ bardzo s∏abo. Wytworzy∏a si´ swego rodzaju
dysproporcja pomi´dzy wzrastajàcà dzia∏alnoÊcià kleru katolickiego a przeciw-
dzia∏aniem organów bezpieczeƒstwa i z drugiej strony dzia∏alnoÊcià zakazanej
sekcji [sic!] »Âwiadków Jehowy« a wk∏adem pracy organów bezpieczeƒstwa w jej
rozpracowanie”54.

50 AIPN, 01283/900, Sprawozdanie kwartalne Wydzia∏u II Departamentu VI za I kwarta∏ 1956 r.,
Warszawa, 9 IV 1956 r., k. 21–26; ibidem, Sprawozdanie kwartalne (kwiecieƒ – czerwiec 1956 r.)
Wydzia∏u II Departamentu VI, Warszawa, 13 VII 1956 r., k. 97–98; ibidem, Sprawozdanie kwartal-
ne Wydzia∏u II Departamentu VI za III kwarta∏ 1956 r., Warszawa, 8 X 1956 r., k. 174–176. 
51 Ibidem, MBP, 4068, Departament X, KoÊció∏ rzymskokatolicki w Polsce. Ocena za 1955 r., [War-
szawa, 1955 r.], k. 17.
52 Wed∏ug danych paƒstwowych na poczàtku paêdziernika 1955 r. w wi´zieniach przebywa∏o oko-
∏o czterdziestu ksi´˝y. W trzecim kwartale 1955 r. z 39 z nich przeprowadzono rozmowy i zwerbo-
wano oÊmiu do pracy na rzecz aparatu bezpieczeƒstwa oraz przygotowano do tej wspó∏pracy na
wolnoÊci. Opracowano te˝ dwadzieÊcia wniosków o przedterminowe zwolnienie duchownych lub
o z∏agodzenie wymiaru ich kary (ibidem, 01283/900, Sprawozdanie Wydzia∏u I Departamentu VI
za III kwarta∏ 1955 r., Warszawa, 3 X 1955 r., k. 352).
53 Ibidem, MBP, 4068, Departament X, KoÊció∏ rzymskokatolicki w Polsce. Ocena za 1955 r., [War-
szawa, 1955 r.], k. 17. 
54 Ibidem, k. 17–18.
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Oceniano, ˝e podj´te przez aparat bezpieczeƒstwa w 1955 r. wysi∏ki w celu
agenturalnego dotarcia do kurii i prowincji zakonnych sà zbyt nieÊmia∏e, nie-
wspó∏mierne do potrzeb. Szczególnie s∏abo by∏a rozpoznana dzia∏alnoÊç zakonów,
zw∏aszcza jezuitów, redemptorystów, salezjanów, karmelitów, palotynów, a tak˝e
el˝bietanek, boromeuszek, urszulanek i nazaretanek. „Zakony te nie tylko ˝e sà
najliczniejsze, ale prowadzà najbardziej aktywnà dzia∏alnoÊç przeciwko w∏adzy lu-
dowej. Zakony – sà najs∏abszym odcinkiem w pracy agenturalno-operacyjnej apa-
ratu [bezpieczeƒstwa]” – podkreÊlano55. Wskazywano na niedostatecznà koncen-
tracj´ uwagi na ujawnianiu kana∏ów ∏àcznoÊci Watykanu i „central zakonnych”
znajdujàcych si´ za granicà z reakcyjnà cz´Êcià duchowieƒstwa w Polsce. Za na-
zbyt skromne uznano pierwsze kroki w kierunku rozpoznania w kraju rewizjoni-
stycznej dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa i religijnych oÊrodków rewizjonistycznych56.

W lutym 1956 r. mjr Stanis∏aw Morawski stwierdza∏, ˝e poziom pracy opera-
cyjnej w podleg∏ym mu pionie jednak wzrós∏. Odnosi∏o si´ to najpewniej do
ostatniego kwarta∏u 1955 r., a wi´c okresu po krajowej odprawie z 31 sierpnia
– 1 wrzeÊnia tr. Zdaniem Morawskiego poprawa jakoÊci pracy pionu wyznanio-
wego wynika∏a z koncentracji na najwa˝niejszych sprawach, bardziej celowego
doboru kandydatów i przygotowywania werbunków, podniesienia jakoÊci pracy
z agenturà, wnikliwego analizowania spraw i stosowania kombinacji operacyj-
nych. Znaczny wysi∏ek w∏o˝ono w pomoc jednostkom terenowym Departamen-
tu VI, czego wynikiem by∏ dop∏yw cenniejszych materia∏ów do prowadzonych
rozpracowaƒ. Pomoc ta by∏a jednak udzielana jedynie na szczeblu wojewódzkim,
a w bardzo ma∏ym stopniu na szczeblu powiatowym57.

W sporzàdzonym 9 kwietnia 1956 r. sprawozdaniu z pracy operacyjnej De-
partamentu VI od momentu reorganizacji aparatu bezpieczeƒstwa stwierdzono,
˝e w 1955 r. i do kwietnia 1956 r. przeprowadzono 184 aresztowania, w tym
dwadzieÊcia obejmujàcych duchownych, szeÊç osoby Êwieckie i 158 Âwiadków
Jehowy58. Do po∏owy 1955 r. znaczna ich cz´Êç by∏a jednak dokonywana przy-
padkowo i nie mia∏a dostatecznych podstaw poza religijnà dzia∏alnoÊcià areszto-
wanych. Zmiany pod tym wzgl´dem nastàpi∏y dopiero w koƒcu 1955 r. W la-
tach 1955–1956 na podstawie dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk
koÊcielnych usuni´to dwudziestu ksi´˝y katolickich. W porównaniu z 1954 r.
stwierdzono obni˝enie skali dzia∏aƒ, które nie zawsze by∏y przeprowadzane
konsekwentnie i natrafia∏y na opory, cz´sto te˝ odst´powano od stawianych
poprzednio wniosków i ˝àdaƒ. W licznych przypadkach nie dopuszczono wro-
giego wobec paƒstwa duchowieƒstwa do stanowisk koÊcielnych, przeprowa-
dzono wi´cej rozmów ostrzegawczych, a tak˝e powa˝nych dzia∏aƒ operacyjnych
w zwiàzku ze zwalnianiem ksi´˝y z wi´zieƒ, w wyniku czego wielu z nich zwerbo-
wano. Rozszerzono te˝ stan sieci agenturalnej i podniesiono jakoÊç pracy jej cz´-
Êci, majàcej dotarcie do kurii i prowincji zakonnych, dokonano kilku werbunków

55 Ibidem, k. 18.
56 Ibidem. 
57 Ibidem, 0445/113, t. 1, Informacja wicedyrektora Departamentu VI KdsBP mjr. Stanis∏awa Mo-
rawskiego, Warszawa, 18 II 1956 r., k. 138.
58 Ibidem, Sprawozdanie z pracy operacyjnej Departamentu VI od okresu reorganizacji aparatu bez-
pieczeƒstwa publicznego, Warszawa, 9 IV 1956 r., k. 238. 
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w seminariach duchownych, w których stwierdzono najbardziej wrogà wobec
paƒstwa atmosfer´.

Po okresie reorganizacji aparatu bezpieczeƒstwa i realizacji instrukcji 03/55
i 04/55 z marca 1955 r. stwierdzono wiele pozytywnych rezultatów. Dotyczy∏o to
g∏ównie pozbycia si´ spraw prowadzonych bezpodstawnie, rozpoznania osób dzia-
∏ajàcych rzeczywiÊcie wrogo i uj´cia ich w ewidencji operacyjnej59. Efektem prowa-
dzonych rozpracowaƒ by∏y aresztowania, przedsi´wzi´cia profilaktyczne i sankcje
administracyjne. Wiele materia∏ów wykorzystano do pozbawienia duchownych sta-
nowisk koÊcielnych lub niewyra˝enia zgody na nowe nominacje. Dane o zamierze-
niach, taktyce i planach hierarchii, uzyskane w wyniku intensywniejszego rozpraco-
wania „ogniw kierowniczych KoÊcio∏a”, wykorzystywane by∏y przez w∏adze do
wprowadzenia zakazów i administracyjnych ograniczeƒ dzia∏alnoÊci tej instytucji.

Nadal jednak wskazywano braki i niedociàgni´cia w pracy operacyjnej Depar-
tamentu VI. Niedostatecznie koncentrowano si´ nad aktywnymi rozpracowania-
mi Episkopatu, a w prowadzonych sprawach brakowa∏o powa˝nej agentury. Ma-
∏o uwagi poÊwi´cano Êwieckim powiàzanym z osobami rozpracowywanymi,
czyny zakwalifikowane jako szpiegostwo nie zawsze odpowiada∏y w pe∏ni temu
terminowi; w wielu przypadkach stwierdzono te˝ wrogà dzia∏alnoÊç „figuranta”,
która nie mia∏a jednak charakteru szpiegostwa. Liczba spraw aktywnego rozpra-
cowania i uj´tych w nich osób nie odzwierciedla∏a w pe∏ni faktycznego nasilenia
wrogiej dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa i nie by∏a wspó∏mierna do rzeczywistej licz-
by wrogo dzia∏ajàcych i podejrzanych osób. W sprawach aktywnego rozpraco-
wania w niedostatecznym stopniu bra∏o udzia∏ zarówno kierownictwo Departa-
mentu VI, jak i wydzia∏ów wojewódzkich. Powa˝nym niedociàgni´ciem by∏a
niew∏aÊciwa kwalifikacja spraw agenturalnego sprawdzania, polegajàca na
sprawdzaniu wrogiej dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa w ogóle, a nie konkretnych jej
faktów. Monopolizacja rozpracowaƒ przez wojewódzkie wydzia∏y VI spowodo-
wa∏a niedostateczne w∏àczenie si´ powiatów w konkretne sprawy. Zbyt jedno-
stronnie podchodzono do formy zakoƒczenia rozpracowania, b∏´dnie zak∏ada-
jàc, ˝e areszt powinien byç stosowany jako zasada. W niedostatecznym stopniu
realizowano przedsi´wzi´cia agencyjno-operacyjne i administracyjne, zmierzajà-
ce do przerwania wrogiej dzia∏alnoÊci osób rozpracowywanych60.

Odnotowano te˝ wiele uchybieƒ w pracy agenturalno-operacyjnej Departa-
mentu VI. Przede wszystkim w zbyt ma∏ym zakresie ograniczano wrogà dzia∏al-
noÊç duchowieƒstwa w terenie, a wysi∏ek koncentrowano na aktywnym rozpra-
cowaniu kierownictwa KoÊcio∏a; nie dawa∏o to pe∏nego obrazu antypaƒstwowej
dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa. Rozpracowania realizowano pasywnie, g∏ównie na
skutek zaniechania kombinacji operacyjnych i techniki, niedostateczny by∏ te˝
bezpoÊredni udzia∏ kierownictwa Departamentu VI KdsBP i jego odpowiedni-
ków w wojewódzkich, a zw∏aszcza powiatowych urz´dach do spraw bezpieczeƒ-
stwa publicznego. W sposób niezadowalajàcy ujawniano wrogà dzia∏alnoÊç du-
chowieƒstwa wÊród m∏odzie˝y, g∏ównie akademickiej. Poziom pracy z agenturà
wÊród ksi´˝y by∏ nadal zbyt niski61.

59 Ibidem, k. 240–241. 
60 Ibidem, k. 242–243. 
61 Ibidem, k. 243–244. 
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Jak pisa∏ Morawski, w celu usuni´cia braków i podniesienia poziomu pracy
agenturalno-operacyjnej pionu wyznaniowego nale˝a∏o przy bezpoÊrednim udzia-
le kierownictwa Departamentu VI KdsBP i jego wojewódzkich struktur zorgani-
zowaç powa˝nà sieç agenturalnà, skoncentrowaç wysi∏ek na rozpracowaniu wro-
giego kierownictwa Episkopatu, kurii, zakonów, innych KoÊcio∏ów i sekt, ustawiç
pracowników powiatowych do rozpracowania ni˝szego duchowieƒstwa i syste-
matycznie ich szkoliç, wzmóc wysi∏ek w rozpracowywaniu zagranicznych oÊrod-
ków koÊcielnych, przyspieszyç przygotowanie przerzutu agentury na sta∏e do
Watykanu i koÊcielnych oÊrodków niemieckich, usprawniç koordynacj´ pomocy
aparatowi terenowemu i udzielaç praktycznego wsparcia podczas wyjazdów
w konkretnych sprawach, sporzàdzaç aktualne informacje dla jednostek tereno-
wych uwzgl´dniajàce nowà sytuacj´ i metody duchowieƒstwa, zwi´kszyç liczb´
etatów wydzia∏ów VI wojewódzkich urz´dów do spraw bezpieczeƒstwa publicz-
nego, zorganizowaç referaty VI w wielu powiatowych urz´dach do spraw bezpie-
czeƒstwa publicznego, zatrudniç w Departamencie VI KdsBP doÊwiadczonych
pracowników operacyjnych, stworzyç grupy instruktorów pomagajàcych pracow-
nikom terenowym, ustanowiç w departamencie etat t∏umacza z ∏aciny i j´zyka
w∏oskiego, a do wydzia∏ów VI w Katowicach, Olsztynie, Opolu i Wroc∏awiu przy-
dzieliç pracownika operacyjnego ze znajomoÊcià j´zyka niemieckiego62.

W 1956 r. w wyniku wydarzeƒ na scenie politycznej, a tak˝e zwiàzanej z ni-
mi narastajàcej krytyki mechanizmów funkcjonowania paƒstwa i dzia∏alnoÊci
PZPR duchowieƒstwo w Polsce zmieni∏o w sposób wyraêny taktyk´ post´powa-
nia, usztywniajàc swój stosunek do w∏adz. WiadomoÊci o tajnym referacie Niki-
ty Chruszczowa na XX Zjeêdzie Komunistycznej Partii Zwiàzku Radzieckiego
(14–25 lutego 1956 r.)63, w którym pot´pi∏ Józefa Stalina, i Êmierç Boles∏awa
Bieruta 12 marca tr. wzmog∏y nadzieje na popraw´ po∏o˝enia KoÊcio∏a. Jak wy-
nika z meldunków sk∏adanych przez resort bezpieczeƒstwa, UdsW i lokalne ogni-
wa partii, powszechnie oczekiwano na uwolnienie prymasa i innych biskupów,
przywrócenie nauki religii w szko∏ach i rozwiàzanie Komisji Duchownych
i Âwieckich Dzia∏aczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Naro-
dowego. Odnotowano w tym czasie m.in. lekcewa˝enie przez niektórych du-
chownych zarzàdzeƒ w∏adz wynikajàcych z ustaw i dekretów, poszerzanie przez
nich wp∏ywu na m∏odzie˝, domaganie si´ nauki religii w szko∏ach, tworzenie no-
wych punktów katechetycznych, budow´ koÊcio∏ów, kaplic, krzy˝y przydro˝-
nych, figurek. Stwierdzono te˝ zwi´kszonà liczb´ wizytacji biskupich i cz´stsze
– krytyczne wobec w∏adz – wystàpienia na ambonach; szczególnie aktywnie na
tym polu wyst´powa∏y zgromadzenia zakonne zarówno m´skie, jak i ˝eƒskie,
a tak˝e ni˝sze duchowieƒstwo diecezjalne. W tym czasie KoÊció∏ przygotowywa∏
uroczyste obchody trzechsetlecia obrony Jasnej Góry i Êlubów lwowskich Jana
Kazimierza, przypadajàcego w 1956 r.64

Tej wzmo˝onej aktywnoÊci KoÊcio∏a aparat bezpieczeƒstwa nie móg∏ si´ sku-
tecznie przeciwstawiç. W drugim kwartale 1956 r. w Departamencie VI KdsBP

62 Ibidem, k. 245–246. 
63 Referat zosta∏ omówiony 20 III 1956 r. podczas VI Plenum KC PZPR.
64 A. Dudek, KoÊció∏ katolicki w Polsce w 1956 r., „Polska 1944/45–1989. Studia i Materia∏y”
1997, t. 3: Polska 1956 – próba nowego spojrzenia. Materia∏y sesji naukowej zorganizowanej przez
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nie zlikwidowano ˝adnej prowadzonej przeciwko KoÊcio∏owi sprawy, nie doko-
nano te˝ nowych aresztowaƒ; przeprowadzono natomiast siedem werbunków
i zdobyto lokal kontaktowy65. Generalnie w pracy tego pionu nie zasz∏y wi´ksze
zmiany w porównaniu z poprzednim kwarta∏em66. Uporzàdkowano i zlikwido-
wano archiwum Departamentu VI. Cz´Êç zgromadzonych w nim materia∏ów
przekazano jednostkom terenowym pionu wyznaniowego, sprawy zaniechane,
materia∏y Êledcze i inne albo zdeponowano w archiwum Departamentu X KdsBP,
albo – najpewniej dokumenty bezwartoÊciowe pod wzgl´dem operacyjnym
– zniszczono w maju i czerwcu 1956 r.67

W drugim kwartale 1956 r. kierownictwo Departamentu VI, majàc na uwa-
dze lepszà organizacj´ pracy w podleg∏ym sobie pionie i w jego odpowiednikach
wojewódzkich, wystàpi∏o do szefostwa KdsBP z wnioskami w sprawie reorgani-
zacji pracy w departamencie. Stworzono grupy inspektorskie, których zadaniem
by∏a sta∏a pomoc pionom wyznaniowym w wojewódzkich i powiatowych urz´-
dach do spraw bezpieczeƒstwa publicznego przy rozpracowaniu duchowieƒstwa
diecezjalnego i zakonnego. Tak samo zreorganizowano prac´ w wojewódzkich
wydzia∏ach VI68. Mi´dzy kwietniem a czerwcem przeprowadzono inspekcje z ra-
mienia Departamentu VI w województwach bydgoskim, olsztyƒskim, poznaƒ-
skim, szczeciƒskim i warszawskim. Ponadto inspektorzy wyje˝d˝ali do woje-
wództwa kieleckiego, rzeszowskiego i zielonogórskiego, przeprowadzali tam
kontrole osobiÊcie lub przy pomocy innych pracowników pionu wyznaniowego
KdsBP. W stosunku do poprzedniego kwarta∏u przyczyni∏y si´ one do poprawy
jakoÊci pracy jednostek terenowych aparatu bezpieczeƒstwa69.

W drugim kwartale 1956 r. odby∏y si´ trzy narady s∏u˝bowe. Z naczelnikami
wydzia∏ów VI wojewódzkich urz´dów do spraw bezpieczeƒstwa publicznego
przedyskutowano wnioski dotyczàce reorganizacji pracy w pionie wyznanio-
wym, a tak˝e przekazano im informacje i wytyczne w zwiàzku z mo˝liwoÊcià le-
galizacji wspólnoty Âwiadków Jehowy. Dwie pozosta∏e narady poÊwi´cono zada-
niom w walce z reakcyjnym duchowieƒstwem, a tak˝e typowaniu i opracowaniu
agentury na podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ70.

Co najmniej do koƒca czerwca 1956 r. nie odnotowano ˝adnych powa˝niej-
szych symptomów poprawy jakoÊci pracy operacyjnej pionu wyznaniowego KdsBP.
W sporzàdzonym 29 czerwca tr. piÊmie do naczelnika Wydzia∏u VI WUdsBP w Ka-

Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Studiów Politycznych PAN w War-
szawie w dn. 21–22 paêdziernika 1996 r., s. 103–110; R. Gryz, Paƒstwo a KoÊció∏ w Polsce
1944–1956 na przyk∏adzie województwa kieleckiego, Kraków 1999, s. 373–384; K. Kowalczyk,
W walce o rzàd dusz. Polityka w∏adz paƒstwowych wobec KoÊcio∏a katolickiego na Pomorzu Zachod-
nim w latach 1945–1956, Szczecin 2003, s. 279–287; P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa
1993, s. 32, 49, 60–63; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa
2003, s. 157–164. 
65 AIPN, 0445/113, t. 1, Sprawozdanie z pracy Departamentu VI za II kwarta∏ 1956 r., b.d., k. 278. 
66 Por. ibidem, Sprawozdanie z pracy Departamentu VI za I kwarta∏ 1956 r., Warszawa, kwiecieƒ
1956 r., k. 271–272. 
67 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Departamentu VI za II kwarta∏ 1956 r., b.d., k. 281. 
68 Ibidem, k. 282. 
69 Ibidem, k. 281–282. 
70 Ibidem. 
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towicach (podówczas Stalinogrodzie) pp∏k Dziemidok pisa∏: „Walka kleru z ustro-
jem w ró˝nych formach nie znajduje nale˝ytej reakcji ze strony naszych organów.
Wydzia∏y VI cz´sto przechodzà nad wrogimi faktami do porzàdku dziennego, nie
zawsze je nawet rejestrujà i sprawdzajà. Âwiadczy to o braku aktywnoÊci w pracy
agenturalnej wydzia∏ów VI, o braku nale˝ytej oceny istniejàcej sytuacji”71.

Wydzia∏y VI nie informowa∏y na bie˝àco departamentu o tym, co si´ dzieje,
lub podawa∏y same fakty, bez sprawozdania o swych dzia∏aniach i wnioskach
operacyjnych. Niektóre przysy∏a∏y w odpisie informacje przekazane instytucjom
partyjnym, co nie by∏o zgodne z trybem operacyjnym meldowania przyj´tym
w KdsBP. Dyrektor Departamentu VI pisa∏ w zwiàzku z tym: „Przypominam
powtórnie o obowiàzku szybkiego meldowania do Departamentu o przejawach
wrogiej dzia∏alnoÊci reakcyjnego kleru oraz o wnioskach wyciàganych z zaistnia∏ej
sytuacji. W meldunkach podawaç fakty ustalone tak˝e drogà agenturalnà, co win-
no stanowiç g∏ównà treÊç meldunków. Niektóre wydzia∏y informujà tylko o wro-
gich oficjalnych, publicznych poczynaniach kleru, co nasuwa przypuszczenie, ˝e
nie ma tam nale˝ytej pracy agenturalnej. Na zadanie obserwacji i kontroli obec-
nej dzia∏alnoÊci reakcyjnego kleru nale˝y k∏aÊç du˝y wysi∏ek celem ustalenia pra-
wid∏owej oceny i przedsi´wzi´cia prawid∏owych Êrodków przeciwdzia∏ania”72.

W trzecim kwartale 1956 r. w sprawach prowadzonych przez Departament VI
przeciwko hierarchii i ni˝szemu duchowieƒstwu diecezjalnemu nie osiàgni´to
wi´kszych rezultatów73. W polityce wobec zakonów Wydzia∏ II Departamentu VI
KdsBP pracowa∏ nad doborem kandydatów na wspó∏pracowników. Wytypowano
kandydatów do spraw zagadnieniowych w zakonach jezuitów, franciszkanów, ma-
rianów, paulinów, albertynów i karmelitów. Cz´Êç kandydatów mia∏a zostaç wys∏a-
na do zagranicznych centralnych oÊrodków zakonnych. Mi´dzy lipcem a wrzeÊ-
niem 1956 r. Wydzia∏ II nie dokona∏ jednak ˝adnych nowych werbunków. W tym
samym czasie przeprowadzono inspekcje w województwach: bia∏ostockim, opol-
skim, warszawskim i zielonogórskim, przeanalizowano post´py w pracy tamtej-
szych wydzia∏ów VI. Ponadto zorganizowano narad´ operacyjnà wydzia∏ów VI
wojewódzkich urz´dów do spraw bezpieczeƒstwa publicznego w Koszalinie,
Szczecinie i Zielonej Górze w zwiàzku z tym, ˝e obejmowa∏y w swojej pracy die-
cezj´ gorzowskà. Omówiono koniecznoÊç wspó∏pracy mi´dzy tymi jednostkami
w celu aktywniejszego rozpracowania zarówno tej diecezji, jak i kurii.

W trzeciej dekadzie 1956 r. przyby∏o do Departamentu VI KdsBP pi´tnastu
pracowników operacyjnych; liczono na to, ˝e dop∏yw nowych kadr usprawni
prac´ operacyjnà tego pionu. Jednak odnotowano nastroje rozgoryczenia wÊród
jego funkcjonariuszy, wyra˝ajàce si´ w dyskusjach na temat stosunku spo∏eczeƒ-
stwa do pracowników organów bezpieczeƒstwa publicznego. „Daje si´ zauwa˝yç
pewien spadek moralnoÊci i bojowoÊci wÊród pracowników jako odbicie ogólnej

71 Pismo dyrektora Departamentu VI KdsBP do naczelnika Wydzia∏u VI WUdsBP w Stalinogrodzie
dotyczàce przekazywania informacji o dzia∏alnoÊci „reakcyjnego kleru”, Warszawa, 29 VI 1956 r.
[w:] Metody pracy..., s. 207. Dokument ten zosta∏ najprawdopodobniej wys∏any do naczelników
wszystkich wydzia∏ów VI w wojewódzkich urz´dach ds. bezpieczeƒtwa publicznego. 
72 Ibidem, s. 208. 
73 AIPN, 0445/113, t. 1, Sprawozdanie pp∏k. Stanis∏awa Morawskiego z pracy Departamentu VI za
III kwarta∏ 1956 r., Warszawa, 20 X 1956 r., k. 292. 
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sytuacji w kraju” – pisa∏ pp∏k Morawski74. Nie osiàgni´to te˝ w tym czasie wi´k-
szych sukcesów75.

Do koƒca trzeciej dekady 1956 r. nie zachodzi∏y istotne zmiany w polityce wy-
znaniowej. Dla PZPR problem ten nie odgrywa∏ w∏aÊciwie wi´kszej roli i nic jesz-
cze nie wskazywa∏o na jakiekolwiek powa˝ne zmiany w tej dziedzinie. Potwierdza-
∏o to stanowisko kierownictwa partii, które mimo istniejàcych w nim podzia∏ów
utrzymywa∏o niezmieniony, restrykcyjny kurs polityki wyznaniowej. Tak˝e na ∏a-
mach prasy, w której wiele pisano o nieprawid∏owoÊciach w polityce w∏adz i ko-
niecznoÊci zmian, rzadko pojawia∏y si´ postulaty zrewidowania stosunków mi´dzy
paƒstwem a KoÊcio∏em76. W czerwcu 1956 r. w Departamencie VI KdsBP zosta∏a
sporzàdzona notatka, w której pisano o koniecznoÊci dalszego internowania pry-
masa Wyszyƒskiego77. Innym przejawem sta∏ej polityki wyznaniowej by∏y sprawy
internowanych biskupów Êlàskich: Stanis∏awa Adamskiego, Herberta Bednorza
i Juliusza Bieƒka78, a tak˝e bp. Czes∏awa Kaczmarka79; im wszystkim odmawiano
prawa powrotu do prawowitych diecezji i pe∏nienia tam pos∏ugi w nieskr´powanej
formie. Wiele wskazuje na to, ˝e by∏y to jednak mimo wszystko dzia∏ania pozba-
wione szerszej strategii; faktycznie nie sta∏o za nimi nic poza dà˝eniem do utrzy-
mania obowiàzujàcego status quo w stosunkach paƒstwo – KoÊció∏. Mimo tego, ˝e
aparat bezpieczeƒstwa prowadzi∏ dzia∏ania operacyjne przeciwko biskupom spraw-
nie i skutecznie, w drugiej po∏owie 1956 r. mia∏y one ju˝ charakter pó∏Êrodka.

Powa˝ne zmiany w polityce wyznaniowej na korzyÊç KoÊcio∏a przynios∏y do-
piero wypadki zwiàzane z prze∏omem polityczno-spo∏ecznym w paêdzierniku
1956 r. Coraz bardziej Êmia∏e manifestowanie spo∏ecznych nastrojów opozycyj-
nych wobec paƒstwa (narastajàce szczególnie od po∏owy 1956 r.), a tak˝e rosza-
dy personalne na najwy˝szych szczeblach w∏adz w czasie VIII Plenum KC PZPR
(19–21 paêdziernika 1956 r.) stworzy∏y mo˝liwoÊç modyfikacji polityki wyzna-
niowej, której manifestacyjnym wyrazem by∏o uwolnienie prymasa Polski i jego
powrót do Warszawy. Inna rzecz, ˝e Wyszyƒski pos∏u˝y∏ w∏adzom jako swego ro-
dzaju narz´dzie do realizacji ich pragmatycznych celów politycznych. Wzgl´dna
liberalizacja polityki wyznaniowej w paêdzierniku 1956 r. by∏a kamufla˝em po-
litycznym sui generis, pod którym ukrywano rzeczywiste, niezmienione wrogie
stanowisko wobec KoÊcio∏a i religii. Ten kontrolowany przez w∏adze proces mia∏
oddaliç zarówno niebezpieczeƒstwo interwencji radzieckiej, jak i eskalacji prote-
stów spo∏ecznych, które mog∏y doprowadziç do utraty sterownoÊci rzàdów i po-
g∏´biç proces destabilizacji aparatu paƒstwowego. W pochodzàcej z 1958 r. no-
tatce, poÊwi´conej analizie stosunków mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em w latach
1945–1958, napisano wprost: „Kompromisy, jakie zosta∏y dokonane [w 1956 r.]
by∏y – rzecz prosta – przemianami taktycznymi, a nie ust´pstwami ideologiczny-

74 Ibidem, k. 294.
75 Ibidem, k. 292. 
76 A. Dudek, KoÊció∏ katolicki w Polsce w 1956 r..., s. 106. 
77 Idem, Paƒstwo i KoÊció∏ w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 41. 
78 Zob. A. Grajewski, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, Katowice 2002,
s. 193–213. 
79 Zob. J. Âledzianowski, Ksiàdz Czes∏aw Kaczmarek, biskup kielecki 1895–1963, Kielce 1991,
s. 196–197. 
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mi. Sà pomyÊlane jako metody skuteczniej ni˝ dotychczas zbli˝ajàce nasze spo∏e-
czeƒstwo do laicyzacji”80. W tym kontekÊcie uwolnienie, powrót do Warszawy
i obj´cie „na nowo” funkcji prymasowskich przez Wyszyƒskiego by∏y umiej´tnie
animowanymi i wykorzystanymi przez paƒstwo wydarzeniami, które uros∏y do
rangi symboli firmujàcych zmiany na scenie politycznej i znamionujàcych odci´-
cie si´ w∏adz od kompromitujàcego je okresu „b∏´dów i wypaczeƒ”. W ten spo-
sób przekonywano spo∏eczeƒstwo o woli normalizacji stosunków polityczno-
-spo∏ecznych, w tym tak˝e normalizacji stosunków z KoÊcio∏em. Odrzucajàc
baga˝ przesz∏oÊci, w∏adze rozpoczyna∏y swój „rok pierwszy”.

Na fali przemian polskiego Paêdziernika 13 listopada 1956 r. zlikwidowano
KdsBP, a wraz z nim Departament VI. Jego kompetencje przejà∏ jednak Wydzia∏
V Departamentu III MSW. W ten sposób – niejako na przysz∏oÊç – zapewniono
sobie mo˝liwoÊç skutecznej realizacji polityki wyznaniowej.

* * *

Znamiona kryzysu w dzia∏alnoÊci pionu wyznaniowego aparatu bezpieczeƒ-
stwa by∏y widoczne jeszcze przed likwidacjà MBP81. Sytuacja ta nie polepszy∏a si´
po utworzeniu KdsBP i przekszta∏ceniu Departamentu XI MBP w Departament
VI KdsBP. Kryzys pionu wyznaniowego aparatu bezpieczeƒstwa zosta∏ po 1954 r.
dodatkowo pog∏´biony przez post´pujàce zmiany polityczne, wcià˝ niedostatecz-
ne przygotowanie kadr KdsBP i brak nale˝ytej wspó∏pracy mi´dzy poszczególny-
mi strukturami Departamentu VI (centrala, wojewódzkie i powiatowe urz´dy do
spraw bezpieczeƒstwa publicznego). Na zahamowanie jego dzia∏alnoÊci wp∏yn´-
∏y tak˝e jego reorganizacja i nowe ustalenie zakresu pracy (1954–1955). Wszyst-
ko to by∏o zwiàzane z destabilizacjà ca∏ego aparatu bezpieczeƒstwa, wyst´pujàcà
co najmniej od po∏owy 1954 r.82

80 Zob. AAN, UdsW, 74/11, Stosunki mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em, b.d. i m., k. 159. 
81 Dla przyk∏adu, w grudniu 1954 r. lub na poczàtku 1955 r. w Departamencie VI KdsBP sporzàdzo-
no ocen´ pracy w 1954 r. by∏ych wydzia∏ów XI wojewódzkich urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego,
podlegajàcych Departamentowi XI MBP. Odnotowano, ˝e ich praca by∏a nierówna w poszczególnych
województwach; obok wydzia∏ów pracujàcych w 1954 r. lepiej (w Krakowie, Lublinie, Opolu, Pozna-
niu i Rzeszowie) by∏y te˝ takie, które nie odnotowa∏y prawie ˝adnych sukcesów lub mia∏y pora˝ki.
W dokumencie oprócz osiàgni´ç wskazano b∏´dy w pracy wydzia∏ów wojewódzkich: brak rezultatów
rozpracowaƒ wst´pno-agenturalnych, do których nie pozyskano nowej, g∏´bokiej agentury; rezygna-
cja z kombinacji operacyjnych na rzecz spraw oficjalnych; w wi´kszoÊci przypadkowy i formalny do-
bór kandydatów do werbunków; powierzchowna, formalna i nieprzygotowana praca z agenturà (brak
wyznaczania jej konkretnych zadaƒ lub wprowadzania do konkretnej sprawy); niedostateczne stara-
nia o zdobycie agentury w kuriach i prowincjach zakonów; lekcewa˝enie niebezpieczeƒstwa wrogiej
dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa zakonnego – szczególnie zakonów ˝eƒskich; pomijanie wrogiej dzia∏alno-
Êci duchowieƒstwa na wsi. W zwiàzku z tym stwierdzono, ˝e wydzia∏y i kierownictwo wojewódzkich
urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego niedostatecznie wciàga∏y swe powiatowe odpowiedniki do pra-
cy przeciwko duchowieƒstwu, co powodowa∏o brak nale˝ytego wykorzystywania aparatu tych ostat-
nich. Praca urz´dów wojewódzkich sprowadza∏a si´ do rejestrowania faktów i reagowania dopiero po
przypadkach wrogiej dzia∏alnoÊci ze strony duchowieƒstwa. Odnotowano, ˝e wi´ksze i konkretne wy-
niki zosta∏y osiàgni´te tam, gdzie organizowano systematycznà pomoc poszczególnych wydzia∏ów XI
nie tylko w konkretnych rozpracowaniach, lecz tak˝e w werbunku i pracy z agenturà (AIPN,
01283/903, Ocena pracy wydzia∏ów wojewódzkich Departamentu VI KdsBP, k. 172–173). 
82 A. Paczkowski, Aparat bezpieczeƒtwa w latach odwil˝y: casus Polski, „Zeszyty Historyczne”
1995, nr 114, s. 3 i nast.
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Kryzys w pionie wyznaniowym aparatu bezpieczeƒstwa w latach 1954–1956
przejawia∏ si´ na wielu polach jego dzia∏alnoÊci operacyjnej skierowanej przeciw-
ko KoÊcio∏owi, m.in. w niekonsekwentnym i nierównym stosowaniu dekretu
o obsadzaniu duchownych stanowisk koÊcielnych z 9 lutego 1953 r. (zw∏aszcza
wobec biskupów, kurii i seminariów duchownych), braku skonkretyzowanego
kierunku pracy operacyjnej wobec duchowieƒstwa, zbyt s∏abym zdobywaniu no-
wej sieci agenturalnej (zw∏aszcza bezpoÊrednio w Êrodowisku koÊcielnym), jej
przypadkowym doborze i zbyt powierzchownej z nià pracy, nik∏ym rozpoznaniu
dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa zarówno wy˝szego, jak i ni˝szego (tego ostatniego
g∏ównie na wsiach), niedostatecznym rozpoznaniu Êrodowisk zakonnych, nad-
miernej intensyfikacji dzia∏aƒ operacyjnych skierowanych przeciwko Âwiadkom
Jehowy. Swoistym, lecz znaczàcym wyrazem kryzysu pionu wyznaniowego KdsBP
by∏a te˝ likwidacja w drugim kwartale 1956 r. cz´Êci jego archiwum i przekaza-
nie reszty zasobów do dyspozycji Departamentu X.

Regres dzia∏alnoÊci Departamentu VI wp∏ynà∏ bezpoÊrednio na zmniejszenie
zakresu, a przede wszystkim efektywnoÊci polityki wyznaniowej, co wynika∏o
z pierwszorz´dnej roli KdsBP w stosunku do innych paƒstwowych instytucji
w realizacji jej za∏o˝eƒ. Kryzysowi aparatu bezpieczeƒstwa towarzyszy∏o os∏abie-
nie pozosta∏ych instytucji odpowiedzialnych za realizacj´ polityki wyznaniowej
(przede wszystkim UdsW). W tym czasie zmala∏ te˝ stopieƒ jej represyjnoÊci, co
wynika∏o nie tyle ze s∏aboÊci aparatu bezpieczeƒstwa, ile z braku koniecznoÊci
stosowania tego typu metod, zw∏aszcza w nowej sytuacji politycznej po 25 wrzeÊ-
nia 1953 r., gdy w znacznym stopniu spacyfikowane i podporzàdkowane (przy-
najmniej formalnie) dyrektywom w∏adz struktury KoÊcio∏a nie by∏y w stanie sku-
tecznie si´ przeciwstawiç re˝imowi, a przez to zapewnia∏y rzàdowi PRL realizacj´
jego d∏ugofalowych celów politycznych83.

KoÊció∏ wykorzysta∏ po 1954 r. destabilizacj´ aparatu w∏adzy (w pierwszej ko-
lejnoÊci KdsBP) w celu wzmocnienia w∏asnej pozycji. W ówczesnej sytuacji poli-
tycznej Polski nasta∏a dla tej instytucji koniunktura, dzi´ki której sta∏o si´ mo˝li-
we wymuszanie na w∏adzach PRL liberalizacji polityki wyznaniowej i walka
o utracone pozycje. Kryzys organów bezpieczeƒstwa paƒstwa generowa∏ pro-
cesy odwil˝owe, a w nich wzrost aktywnoÊci – zw∏aszcza w latach 1955–1956
– zarówno osób Êwieckich przywiàzanych do wiary i KoÊcio∏a, jak i duchowieƒ-

83 W Êwietle danych paƒstwowych po 1953 r. represyjnoÊç polityki paƒstwa wobec KoÊcio∏a, mie-
rzona liczbà aresztowanych i wi´zionych duchownych, zmala∏a. W latach 1945–1955 aresztowano
siedmiuset ksi´˝y, zakonników i zakonnic, z tej liczby 270 do 1949 r., 405 w latach 1950–1953
i 25 w latach 1954–1955. W 1953 r. zatrzymano za ró˝ne przest´pstwa polityczne (szpiegostwo,
dywersja polityczna, wspó∏praca z nielegalnà organizacjà oraz z podziemiem, wroga propaganda)
ogó∏em 22 duchownych, z czego zwolniono jedenastu. Zatrzymano te˝ trzynastu zakonników
– czterech z nich zwolniono, i trzynaÊcie zakonnic – z których zwolniono dziesi´ç. W sierpniu
1955 r. przebywa∏o w wi´zieniach oko∏o osiemdziesi´ciu duchownych; z tej liczby planowano zwol-
niç oko∏o po∏owy. Aresztowania przeprowadzone w latach 1950–1953 by∏y na tyle liczne i skuteczne,
˝e okresowo (zw∏aszcza w latach 1953–1954) doprowadzi∏y de facto do spacyfikowania wszelkich
powa˝niejszych antypaƒstwowych wystàpieƒ duchowieƒstwa – zarówno wy˝szego, jak i ni˝szego.
Inna rzecz, ˝e cz´Êç zwalnianych z wi´zieƒ by∏a wczeÊniej werbowana przez resort bezpieczeƒstwa
do wspó∏pracy, a ci, którzy odzyskali wolnoÊç, cz´sto z∏amani psychicznie i fizycznie, nie byli w sta-
nie podjàç jakichkolwiek dzia∏aƒ przeciwko re˝imowi.
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stwa84. W∏adzom nie uda∏o si´ ograniczyç religijnoÊci w sposób widoczny, lecz
odwrotnie – nastàpi∏o jej wzmocnienie85. Wyrazem tego by∏y m.in. uroczysto-
Êci odnowienia Êlubów lwowskich Jana Kazimierza na Jasnej Górze (26 sierpnia
1956 r.), które – wed∏ug danych paƒstwowych – zgromadzi∏y 600–700 tys.
osób86. Kryzys dzia∏alnoÊci pionu wyznaniowego aparatu bezpieczeƒstwa w la-
tach 1954–1956 pozwoli∏ wi´c KoÊcio∏owi na stopniowe, systematyczne wzmac-
nianie jego nadwàtlonych struktur i zdobywanie pola w walce o „rzàd dusz”.

Stopniowo post´pujàcej „ofensywie” KoÊcio∏a paƒstwo stara∏o si´ przeciwsta-
wiç – przede wszystkim przez zwi´kszenie skutecznoÊci i zakresu dzia∏alnoÊci
operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa, g∏ównie (lecz nie wy∏àcznie) Departamentu
VI KdsBP. W zwiàzku z tym mniej wi´cej od po∏owy 1955 r., a szczególnie od
wrzeÊnia 1955 r. (od czasu krajowej odprawy pracowników KdsBP) do paêdzier-
nika 1956 r. uczyniono zwrot w kierunku powstrzymania kryzysu i stopniowe-
go zaostrzania restrykcyjnego kursu polityki wyznaniowej. Na tym etapie polity-
ki paƒstwa wobec KoÊcio∏a Departament VI KdsBP mia∏ m.in. zdecydowanie
reagowaç na wrogà dzia∏alnoÊç duchowieƒstwa – co charakterystyczne – na pod-
stawie obowiàzujàcych aktów normatywnych (przede wszystkich dekret o wol-
noÊci sumienia i wyznania z sierpnia 1949 r., Konstytucja PRL z lipca 1952 r.
i dekret o obsadzie duchownych stanowisk koÊcielnych z lutego 1956 r.), bar-
dziej wnikliwie podchodziç do dzia∏alnoÊci operacyjnej przeciwko KoÊcio∏owi,
wzmóc prac´ zwiàzanà z agenturà i prowadzenie spraw ewidencji operacyjnej,
zwi´kszyç werbunek tajnych wspó∏pracowników, zapewniç dog∏´bnà kontrol´
operacyjnà nad Episkopatem, kuriami i seminariami duchownymi, rozszerzyç
êród∏a dop∏ywu informacji z zakonów, ustawiç na odpowiednim poziomie kon-
trol´ agenturalnà nad duchowieƒstwem parafialnym, wnikliwie opracowywaç
plany i kombinacje operacyjne, podnieÊç kwalifikacje swoich pracowników.
Swoistym wyrazem antykoÊcielnej kontrofensywy KdsBP by∏ tak˝e zamys∏ likwi-
dacji zakonów – ostatecznie niezrealizowany.

Wobec odwil˝y do koƒca trzeciego kwarta∏u 1956 r. pracownikom Departa-
mentu VI KdsBP nie uda∏o si´ jednak w pe∏ni pokonaç panujàcego w jego struk-
turach kryzysu. Stopniowa poprawa jakoÊci pracy tego pionu, widoczna od koƒ-
ca 1955 r., zosta∏a zahamowana przez zmiany na scenie spo∏eczno-politycznej
paƒstwa, których kulminacja nastàpi∏a w paêdzierniku 1956 r. Niezwyk∏a dla
w∏adz koniunktura na ca∏kowite podporzàdkowanie sobie struktur KoÊcio∏a, ja-
ka powsta∏a po aresztowaniu prymasa Wyszyƒskiego, nie zosta∏a przez nie osta-
tecznie wykorzystana. Zabrak∏o nie tylko czasu, lecz tak˝e si∏ i Êrodków. W tym
sensie polityka wyznaniowa zakoƒczy∏a si´ pora˝kà. Powrót po 1956 r. do prze-
Êladowania KoÊcio∏a w tej skali, jak w latach 1944–1954, by∏ ju˝ niemo˝liwy.

84 Ibidem, 01283/276, Informacja dotyczàca sytuacji na odcinku kleru katolickiego w Polsce, War-
szawa, 4 III 1956 r., k. 158–170.
85 Por. J. ˚aryn, Sacrum i profanum. Uwagi o religijnoÊci Polaków w latach 1945–1955, „Polska
1944/45–1989. Studia i Materia∏y” 2001, t. 5: ˚ycie codzienne w Polsce 1945–1955, s. 273 i nast.
86 Ibidem, 0445/113, t. 2, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u I Departamentu VI KdsBP za III kwar-
ta∏ 1956 r., Warszawa, [b.d.], k. 196; ibidem, Sprawozdanie z pracy Departamentu VI za III kwarta∏
1956 r., Warszawa, 20 X 1956 r., k. 285. Wed∏ug danych koÊcielnych na Jasnej Górze by∏o w tym
czasie blisko milion wiernych (J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 160). 

Kryzys dzia∏alnoÊci Departamentu VI KdsBP przeciwko KoÊcio∏owi
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BART¸OMIEJ NOSZCZAK (ur. 1976) – historyk, pracownik Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN w Warszawie. Laureat Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. Zaj-
muje si´ historià najnowszà Polski.

Crisis in the activities of Department VI of the Public Safety Committee aimed against
the Roman Catholic Church in Poland and attempts to overcome it (1954–1956)

The symptoms of a crisis in the religious beliefs’ sector of the security apparatus were
apparent even before the abolition of the Ministry of Public Safety (MBP). The situation
did not improve on forming the Public Safety Committee (KdsBP) and the transformation
of Department XI of the Ministry of Public Safety into Department VI of the Public Safe-
ty Committee. The crisis in this sector in the security apparatus was intensified after 1954
as a result of the thaw processes, the fact that the Committees workers were under prepa-
red and the lack of necessary cooperation between the different structures within Depart-
ment VI. The Department’s work was also hampered and destabilised by its reorganisation
and new specifications concerning their scope of work (1954–1955).

The crisis was apparent in many of the Committee’s operational fields of activity against
the Church in the years 1954–1956. It reduced the scope and even more so the effectiveness
of religious policy, due to the fact that the Committee had a more important role than any
other state institution in implementing the policy’s basic principles.

After 1954 the Catholic Church used the disintegration of the power apparatus to
strengthen its own position. Poland’s political situation at the time made it possible to force
the Polish People’s Republic authorities to liberalise their religious policy and to fight
for the recovery of the ground that had been lost. The State tried to oppose the Churches
“offensive” by enhancing the security apparatus’s efficiency and scope of activity, firstly
(but not only) that of Department VI of the Committee. For this reason as from Septem-
ber 1955 to October 1956 a turn towards counteracting the crisis in this sector and the
intensification of a restrictive course of the religious policy took place.

Due to the political thaw then in train the workers of Department VI of the Public Sa-
fety Committee did not manage to overcome the crisis by the end of the third quarter of
1956. The gradual improvement of this sector’s work quality visible from the end of 1955,
was hampered by the socio-political changes in Poland, which reached their climax in
October 1956. The extraordinary circumstances, which arose after the arrest of Cardinal
Stefan Wyszyƒski, when the authorities could have totally subordinated the Church, were
not used properly. They not only ran out of time but also of strength and resources. In this
context the authorities religious policy ended in defeat. After 1956 a return to the perse-
cution of the Church on a scale comparable the years 1944–1956 was impossible.

Bart∏omiej Noszczak
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Ryszard Gryz

„Na masowe budownictwo
sakralne nie pójdziemy”.

Ekipa Gierka wobec budowy
katolickich Êwiàtyƒ (1970–1980)1

Polityka wobec KoÊcio∏a katolickiego realizowana przez gomu∏kowskie kie-
rownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1956–1970 nie do-
prowadzi∏a do pe∏nego osiàgni´cia ˝adnego z zak∏adanych celów. JednoczeÊnie
prawdà jest, ˝e zdo∏ano pozbawiç duchowieƒstwo wielu instytucji, uszczuplono
jego stan majàtkowy oraz ograniczono powi´kszanie infrastruktury materialnej
przez wstrzymanie budownictwa sakralnego. W ogólnym bilansie strategia ko-
munistów, obliczona na ograniczanie wp∏ywów KoÊcio∏a g∏ównie metodami ad-
ministracyjnymi, przynios∏a im znikome korzyÊci. W dodatku spowodowa∏a po-
wstanie licznych konfliktów spo∏ecznych, jak np. wydarzenia kraÊnickie czy
nowohuckie, rozwiàzywanych metodami si∏owymi2. Nie zdo∏ano w ten sposób
zahamowaç dynamiki rozwoju KoÊcio∏a, która by∏a widoczna m.in. w systema-
tycznym wzroÊcie liczby ksi´˝y3. Zjawisko to mia∏o podstawowe znaczenie dla
rozwoju sieci parafialnej i nowych inwestycji sakralnych. Utrzymanie takiej ten-
dencji lub jej wzrost zapowiada∏o jeszcze powa˝niejsze problemy dla rzàdzàcych,
gdy˝ pozwala∏o KoÊcio∏owi na tworzenie nowych placówek duszpasterskich,
a co za tym idzie, utrudnia∏o indoktrynacj´ komunistycznà.

Obj´cie stanowiska I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR przez Edwarda
Gierka po raz kolejny obudzi∏o du˝e nadzieje w polskim spo∏eczeƒstwie, rów-
nie˝ wÊród duchowieƒstwa. Ufano, ˝e wieloletni pobyt we Francji i Belgii wy-
kszta∏ci∏ w przywódcy komunistycznej partii bardziej tolerancyjne nastawienie do
spraw religijnych. Podobnie jak w 1956 r., tak i u progu lat siedemdziesiàtych

1 Praca naukowa finansowana ze Êrodków Komitetu Badaƒ Naukowych w latach 2003–2006 jako
projekt badawczy.
2 A. Dudek, Paƒstwo i KoÊció∏ w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 98–106; J. Gorzelany, Gdy
nadszed∏ czas budowy Arki. Dzieje budowy koÊcio∏a w Nowej Hucie, Paris 1988, s. 65–73; A. Ko-
z∏owska, Dwa dni z dziejów PRL. Wydarzenia z kwietnia 1960 roku w Nowej Hucie [w:] Stosunki
mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em rzymskokatolickim w czasach PRL, red. A. Chojnowski, M. Kula,
Warszawa 1998, s. 127–184.
3 Po kolejnych kilkunastu latach upowszechniania Êwiatopoglàdu materialistycznego, u progu lat sie-
demdziesiàtych by∏o ich w Polsce ponad 14 100, co oznacza∏o wzrost w ciàgu kilkunastu lat o ponad
czterystu duchownych (E. Jarmoch, W. Zdaniewicz, Ksi´˝a diecezjalni [w:] KoÊció∏ katolicki w Polsce
1918–1990. Rocznik statystyczny, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Warszawa 1991, s. 133).
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za szczególnie wa˝ny wskaênik szczeroÊci nowych w∏adz uznano ich stosunek
do nabrzmia∏ej kwestii budownictwa sakralnego. Wobec bardzo niestabilnej sy-
tuacji spo∏eczno-politycznej przedstawiciele w∏adz partyjno-paƒstwowych do-
strzegali koniecznoÊç wykonania kilku pojednawczych gestów wobec KoÊcio∏a4.

W tych okolicznoÊciach podstawowego znaczenia nabiera∏a odpowiedê na
pytanie: czy hegemoniczna partia z nowym kierownictwem by∏a otwarta na
wprowadzenie w ˝ycie pe∏nej wolnoÊci religijnej? Podj´cie takiej decyzji ∏àczy∏o
si´ z podwa˝eniem kanonu wynikajàcego z ideologicznych podstaw systemu
opartego na ateizmie. Z oczywistych wzgl´dów nie przeprowadzono debaty na
ten temat. W zamian zaproponowano mglistà doÊç i propagandowà, jak si´ szyb-
ko okaza∏o, normalizacj´ stosunków paƒstwowo-koÊcielnych.

Do planowanych dzia∏aƒ tego typu zaliczono wydanie kilkunastu zezwoleƒ na
budow´ lub odbudow´ koÊcio∏ów w rejonach, gdzie „problem ten wywo∏uje
ostre konflikty z ludnoÊcià”5. W KC PZPR panowa∏o przekonanie, i˝ nadmierna
liberalizacja mog∏aby zostaç odczytana przez stron´ koÊcielnà jako przejaw s∏a-
boÊci systemu. Sekretarz KC Stanis∏aw Kania, przemawiajàc we wrzeÊniu 1971 r.
na naradzie w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych, oÊwiadczy∏: „nie zap∏acili-
Êmy i nie zap∏acimy tak wysokiej ceny, jakà zap∏acono w 1956 r. za pozyskanie
KoÊcio∏a. By∏a to cena wysoka: masowy powrót religii do szkó∏ i masowe sakral-
ne budownictwo”6.

W niniejszym szkicu przedmiotem zainteresowania sà budowle o charakterze
kultowym, które istnia∏y przed 1970 r., a w omawianym okresie by∏y rozbudo-
wywane lub poddawane generalnym remontom, nadajàcym im nowy kszta∏t
i wyglàd. Uwag´ skoncentrowano jednak na nowych obiektach sakralnych wzno-
szonych w latach siedemdziesiàtych, które ze wzgl´du na sposób umiejscowienia
i technik´ budowy mo˝na podzieliç na dwie grupy. Do pierwszej nale˝à te, któ-
re zosta∏y zaprojektowane i zbudowane od fundamentu jako nowe, a do drugiej
– powsta∏e w wyniku adaptacji obiektów pochodzenia sakralnego lub Êwieckie-
go. Do nowych zalicza si´ te˝ obiekty przeniesione z innych parafii i zrekonstru-
owane na nowym miejscu7.

W∏adze partyjno-paƒstwowe zastosowa∏y w∏asny, zasadniczy podzia∏ ze
wzgl´du na – propagandowo u˝ywane – kryterium zgodnoÊci z prawem. By∏y to
wi´c obiekty legalne i nielegalne. Tak˝e wszelkie czynnoÊci budowlane przy
obiektach sakralnych kwalifikowano jako legalne lub nielegalne. Jak wiadomo,
w komunistycznym systemie prawo by∏o instrumentem polityki PZPR, której za-
le˝a∏o na maksymalnym zaw´˝eniu pola legalnych czynnoÊci przy wznoszeniu
obiektów s∏u˝àcych utrwaleniu religii8.

4 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 278–279.
5 Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzieƒ 1970, oprac. P. Domaƒski, Londyn 1991,
s. 211–212, 215.
6 Cyt. za: H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç w Êwie-
tle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 302. 
7 M. Rudnicka, Budownictwo sakralne misjà trudnych czasów [w:] Ksi´ga jubileuszowa 25 lat pa-
sterskiego pos∏ugiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, red. J.F. Adamski, M. Rudnicka, Brzozów
– Stalowa Wola 1991, s. 89.
8 H. Szareyko, Budownictwo sakralne w PRL jako forma wspó∏dzia∏ania spo∏ecznego (na przyk∏a-
dzie diecezji przemyskiej), „Wi´ê” 1993, cz. 12, s. 115–116.
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Partia w centrum

Partyjne kierownictwo PRL po cz´Êci trafnie ocenia∏o, jeÊli pominie si´ jego
teologiczne i duszpasterskie motywacje, dotychczasowe przedsi´wzi´cia Episko-
patu w dziedzinie budownictwa sakralnego. W analizie polityki wyznaniowej mi-
jajàcej dekady, przygotowanej w Wydziale Administracyjnym KC PZPR latem
1970 r., napisano wprost: „Kierownictwo Episkopatu przyk∏ada te˝ du˝à wag´
do zwi´kszenia sieci koÊcio∏ów i kaplic, upatrujàc w rozbudowie sieci obiektów
sakralnych jeden ze sposobów przeciwdzia∏ania procesom laicyzacyjnym”9. Stra-
tedzy z Wydzia∏u Administracyjnego po latach stosowania metod administracyj-
nych konkludowali, ˝e mi´dzy prymasem Stefanem Wyszyƒskim a pozosta∏ymi
biskupami jest zgodnoÊç w tak zasadniczych sprawach, jak budownictwo sakral-
ne czy rozbudowa sieci parafialnej. Zarzucali sobie zbyt ma∏à konsekwencj´
w sk∏ócaniu biskupów i niewykorzystywanie takich instrumentów, jak zgoda na
erygowanie parafii w miejscowoÊciach posiadajàcych koÊció∏ czy na remonty, od-
budow´ i budow´ koÊcio∏ów10. Zalecali wi´c, aby wnioski dotyczàce budownic-
twa sakralnego by∏y rozpatrywane indywidualnie i „za∏atwiane pozytywnie tylko
wówczas, gdy biskup przez d∏u˝szy czas daje dowody swej lojalnoÊci wobec paƒ-
stwa. Decyzje odnoÊnie budowy nowych obiektów sakralnych powinny byç po-
dejmowane centralnie przez zespó∏ w sk∏adzie: Wydzia∏ Administracyjny KC,
Urzàd do spraw Wyznaƒ i MSW, na wniosek zespo∏ów wojewódzkich, dzia∏ajà-
cych pod przewodnictwem I sekretarzy KW. W sprawach remontów lub przebu-
dowy obiektów sakralnych i budowy obiektów niesakralnych dla instytucji ko-
Êcielnych decyzje podejmuje zespó∏ wojewódzki”11.

Istniejàcy od kilkunastu lat Wydzia∏ Administracyjny KC PZPR zapewni∏
sobie nadal kluczowà rol´ w procesie decyzyjnym, który oznacza∏ zgod´ na bu-
dow´ Êwiàtyni lub najcz´Êciej sprzeciw wobec niej. Do funkcji opiniodawczej
i nadzorczej sprowadzone by∏y ni˝sze gremia partyjno-paƒstwowe na poziomie
województw, miast, dzielnic czy powiatów – zlikwidowanych w 1975 r. W ra-
mach komitetów partyjnych i wydzia∏ów administracyjnych istnia∏y organy ko-
legialne, opiniujàce wnioski wydzia∏ów do spraw wyznaƒ przy prezydiach rad
narodowych, zwane trójkami politycznymi. By∏ to termin umowny i doÊç pojem-
ny, gdy˝ sk∏ad tego zespo∏u nie ogranicza∏ si´ do trzech osób, tj. przedstawiciela
partii, kierownika Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ (tzw. wyznaniówki) i S∏u˝by Bez-
pieczeƒstwa.

Dla ilustracji mo˝na wskazaç przyk∏ad dyskusji nad wnioskiem w sprawie usta-
lenia lokalizacji dla koÊcio∏a w rejonie osiedli mieszkaniowych w Nowej Hucie
Mistrzejowicach. W posiedzeniu „trójki dzielnicowej ds. kleru”, zorganizowanym
w 1973 r. w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie, wzi´∏o
udzia∏ a˝ osiem osób – poczàwszy od I sekretarza Komitetu Dzielnicowego PZPR
w Nowej Hucie, a skoƒczywszy na kierowniku Oddzia∏u Urbanistyki Zarzàdu

9 Analiza polityki wyznaniowej w latach szeÊçdziesiàtych w PRL sporzàdzona w czerwcu 1970 r.
przez Wydzia∏ Administracyjny KC PZPR [w:] Tajne dokumenty paƒstwo – KoÊció∏ 1960–1980,
Londyn 1996, s. 318.
10 Ibidem, s. 323.
11 Ibidem, s. 332.
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Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Ârodowiska w Krakowie12. Nie wiadomo,
dlaczego zabrak∏o przedstawiciela SB. Byç mo˝e jego nieobecnoÊç by∏a usprawie-
dliwiona wa˝nymi powodami lub wcale nie by∏a konieczna, gdy˝ tego rodzaju na-
rad´ zakwalifikowano jako posiedzenie wst´pne tzw. zespo∏u roboczego.

Zamiast decentralizacji decyzji w sprawach budownictwa sakralnego, czego
spodziewali si´ przedstawiciele w∏adz wojewódzkich m.in. na Âlàsku13, nastàpi∏o
utrwalenie status quo. Ju˝ 23 kwietnia 1971 r. powo∏ano w KC szesnastoosobo-
wy Zespó∏ do spraw Polityki Wyznaniowej, który zastàpi∏ dawnà Komisj´ KC do
spraw Kleru. Przewodniczy∏ mu z ramienia Biura Politycznego KC PZPR Stani-
s∏aw Kania, a do wa˝niejszych person w jego sk∏adzie nale˝eli: Wincenty KraÊko
(zmieniony potem przez Józefa Tejchm´) – wicepremier nadzorujàcy Urzàd do
spraw Wyznaƒ, Wies∏aw Ociepka – zast´pca kierownika Wydzia∏u Administra-
cyjnego KC, Bogus∏aw Stachura – wiceminister spraw wewn´trznych, Stanis∏aw
Morawski – dyrektor Departamentu IV MSW i Aleksander Skar˝yƒski – dyrek-
tor UdsW. Do najwa˝niejszych zadaƒ zespo∏u zaliczono koordynacj´ m.in. poli-
tyki w zakresie budownictwa sakralnego i tworzenia nowych parafii14. Zespó∏
by∏ silnie powiàzany z wy˝szymi urz´dnikami UdsW i strukturami Departamen-
tu IV MSW, w tym z Samodzielnà Grupà „D”, realizujàcà od 1973 r. specjalne
zadania dezintegracyjne dotyczàce KoÊcio∏a15.

Na jednym z pierwszych spotkaƒ zespo∏u zapad∏a decyzja sugerujàca argu-
mentacj´, którà miano wykorzystywaç w przysz∏ych kontaktach z Episkopatem.
Sprowadzono jà do dyrektywy, ˝e „iloÊç zezwoleƒ na budow´ koÊcio∏ów nie mo-
˝e byç miernikiem post´pu normalizacji stosunków z KoÊcio∏em”. W tym kon-
tekÊcie stwierdzano wprost: „nie staç nas na du˝à iloÊç zezwoleƒ w obecnej 5-lat-
ce; elastycznoÊç w wydawaniu zezwoleƒ nie oznacza masowego budownictwa
sakralnego”16. W czasie kolejnych dysput pojawi∏y si´ konkrety co do wielkoÊci
rocznych limitów zezwoleƒ. By∏y one dalekie od tak cz´sto wymienianej „maso-
woÊci”, gdy˝ mia∏y oscylowaç wokó∏ czterdziestu szczegó∏owo badanych przy-
padków. Zastanawiano si´ nad wydawaniem pozwoleƒ na budow´ w miejscowo-
Êciach zagro˝onych wybuchem konfliktu spo∏ecznego na tym tle. Andrzej
Werblan sugerowa∏, aby bardziej liberalnie podchodziç do postulatów p∏ynà-
cych ze wsi ni˝ z miast. Przysz∏à taktyk´ wobec budownictwa sakralnego propo-

12 AP Kraków, Urzàd Miasta Krakowa – Wydzia∏ do spraw Wyznaƒ [dalej: UMKr – WdsW], 280,
t. 2, Notatka s∏u˝bowa, 14 II 1973 r., k. 281. W powiecie rzeszowskim miejscowa SB wspomina
o posiedzeniu „piàtki” (AIPN Rz, 053/109, t. 5, Meldunek specjalny cz. 041/73 Komendy Powia-
towej MO w Rzeszowie, 19 XI 1973 r., k. 344).
13 W. Skworc, Budownictwo koÊcio∏ów w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 1996,
s. 20–21.
14 Uchwa∏a Wydzia∏u Administracyjnego KC PZPR o powo∏aniu Zespo∏u ds. Polityki Wyznaniowej,
24 IV 1971 r. [w:] Tajne dokumenty paƒstwo – KoÊció∏..., s. 350.
15 Informacja o dzia∏alnoÊci komórek „D” pionu IV by∏ej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, „Biuletyn Instytu-
tu Pami´ci Narodowej” 2003, cz. 1, s. 37–56; O metodach walki z KoÊcio∏em przez peerelowskie
s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Z Antonim Dudkiem, Janem ˚arynem i prok. Andrzejem Witkowskim rozma-
wia Barbara Polak, ibidem, s. 16–18; M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji poÊwi´conym Samo-
dzielnej Grupie „D” w MSW, ibidem, s. 29–34; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce
(1944–1989), Warszawa 2003, s. 348–349.
16 Protokó∏ posiedzenia Zespo∏u KC ds. Polityki Wyznaniowej, 14 X 1971 r. [w:] Tajne dokumen-
ty paƒstwo – KoÊció∏..., s. 378.
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nowa∏ podporzàdkowaç nast´pujàcej prawid∏owoÊci: „nie iloÊç kaplic b´dzie de-
cydowaç o post´pach laicyzacji, lecz dop∏yw kadry kleru”17. Byç mo˝e dlatego
nowa ekipa rzàdzàca nie zdecydowa∏a si´ na rezygnacj´ z powo∏ywania kleryków
do zasadniczej s∏u˝by wojskowej18.

U progu lat siedemdziesiàtych sta∏o si´ oczywiste, ˝e w∏adzom nadal zale˝a∏o
na zamro˝eniu koÊcielnego stanu posiadania w zakresie liczby obiektów sakral-
nych, a nawet ich powierzchni. Utrzymano praktyk´, i˝ akceptacja najwa˝niej-
szych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych nale˝y do w∏adz centralnych. Tajne zarzà-
dzenie z czerwca 1958 r., pozwalajàce UdsW na administracyjnà kontrol´ nad
podejmowaniem decyzji w sprawach budownictwa koÊcielnego, obowiàzywaç
mia∏o nadal19. Zachowano pe∏ny monopol warszawskiej centrali w tej dziedzinie,
starajàc si´ wykluczyç lub przynajmniej ograniczyç bardziej liberalnà postaw´ jej
terenowych odpowiedników.

W rzeczywistoÊci nadzór nad wszystkimi sprawami konfliktowymi, decyzjami
zezwalajàcymi na budow´ nowych koÊcio∏ów i kaplic oraz remontami, przebu-
dowà i odbudowà ze zniszczeƒ wojennych sprawia∏ bardzo du˝e problemy. DoÊç
szybko okaza∏o si´, ˝e centrala nie by∏a w stanie ogarnàç wszystkich spornych
kwestii z tym zwiàzanych. Przekona∏ si´ o tym tak˝e Aleksander Merker, spra-
wujàcy wtedy funkcj´ naczelnika Wydzia∏u Rzymskokatolickiego w UdsW, a po
latach okreÊlony przez abp. Ignacego Tokarczuka mianem „czynnika sta∏ego”
w tym urz´dzie20. Ju˝ w lipcu skierowa∏ on do Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ przy
Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa pismo aprobujàce stanowisko kra-
kowskich w∏adz w sprawach konfliktowych rozgrywajàcych si´ na tle budownic-
twa sakralnego wraz z sugestià, aby do UdsW nie kierowaç spraw zwiàzanych
z budownictwem koÊcielnym i remontami, które nie zwi´kszajà liczby obiektów
sakralnych ani ich powierzchni21. Praktyka rozwiàzywania tego typu problemów
zale˝a∏a jednak od tego, czy strona koÊcielna aprobowa∏a decyzje w∏adz woje-
wódzkich, gdy˝ w przeciwnym wypadku sprawa wraca∏a do UdsW22. Âwiadczy-
∏y o tym monity m.in. metropolity krakowskiego kard. Karola Wojty∏y, który
w ten sposób anga˝owa∏ wiele osób i instytucji23.

17 Protokó∏ posiedzenia Zespo∏u KC ds. Polityki Wyznaniowej, 19 XI 1971 r. [w:] ibidem, s. 383–384.
18 Praktyka ta, zapoczàtkowana w 1959 r., by∏a kontynuowana do koƒca dekady Edwarda Gierka,
nie majàc wp∏ywu na redukcj´ kap∏aƒskich powo∏aƒ i wyÊwi´ceƒ (K. Pawlicka, Polityka w∏adz wo-
bec KoÊcio∏a katolickiego (grudzieƒ 1970 – paêdziernik 1978), Warszawa 2004, s. 123–136).
19 A. Dudek, Paƒstwo i KoÊció∏ w Polsce..., s. 97.
20 Autoryzowana relacja abp. Ignacego Tokarczuka, 15 VI 2004 r., w zbiorach autora, s. 2.
21 AP Kraków, UMKr – WdsW, 280, t. 1, Pismo Aleksandra Merkera do WdsW Prezydium Rady
Narodowej m. Krakowa, 21 VII 1971 r., k. 121.
22 Ibidem, Pismo kurii metropolitalnej w Krakowie do UdsW, 4 VIII 1971 r., s. 127. W UdsW roz-
wa˝ano mo˝liwoÊç stopniowej dekoncentracji systemu decyzyjnego, polegajàcej na przekazaniu
wi´kszych uprawnieƒ do województw. Utrzymywanie dotychczasowej sytuacji mia∏o potrwaç tylko
przez okres przejÊciowy. KC PZPR nie zaaprobowa∏ tych propozycji, nie chcàc nadmiernej liberali-
zacji polityki wyznaniowej (A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 284–285).
23 AP Kraków, UMKr – WdsW, 280, t. 2, Pismo kard. Karola Wojty∏y do WdsW Prezydium Rady
Narodowej m. Krakowa, 21 XII 1972 r., k. 303; ibidem, Pismo kard. Karola Wojty∏y do Jerzego P´-
kali, przewodniczàcego Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa i pos∏a na Sejm PRL, 27 III
1972 r., k. 353–357; ibidem, Pismo kard. Karola Wojty∏y do Józefa Klasy, I sekretarza KW PZPR
w Krakowie i pos∏a na Sejm PRL, 27 III 1972 r., k. 399–403.
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Prymas Stefan Wyszyƒski i inni biskupi wierzyli poczàtkowo, ˝e obiecywana
normalizacja oznaczaç b´dzie wzajemne porozumiewanie si´ w „problemach
goràcych”, wÊród których pierwsze miejsce zajmowa∏o budownictwo sakralne.
Stosownym forum do dyskusji mia∏a byç zawieszona w 1967 r. Komisja Wspól-
na24. Niestety, do jesieni 1980 r. nie uda∏o si´ jej wskrzesiç. W∏adze Êwieckie
znowelizowa∏y natomiast obowiàzujàce od 1961 r. prawo budowlane. Projekt
ustawy, wniesiony 6 maja 1974 r. pod obrady komisji sejmowych, zawiera∏ wie-
le przepisów i restrykcji, cz´sto sprzecznych z innymi dzia∏ami prawa, które
mia∏y utrudniç wznoszenie nowych koÊcio∏ów25. Reakcjà Episkopatu Polski by∏
s∏ynny memoria∏ z 16 sierpnia 1974 r., w którym wy∏uszczono profesjonalne
uwagi i zastrze˝enia26.

Centralne w∏adze partyjne broni∏y deklarowanego stanowiska, ˝e sprawa bu-
downictwa sakralnego jest sztucznie wyolbrzymiana przez hierarchi´. Rozdra˝-
nione zosta∏y akcjà petycyjnà podj´tà przez biskupa cz´stochowskiego Stefana
Bare∏´. Krytykowa∏y Episkopat za brak reakcji wobec samowoli budowlanych
animowanych przez biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka, nienale˝ytà
dba∏oÊç o istniejàce obiekty nara˝one na po˝ary (ten wàtek by∏ szczególnie silnie
eksponowany w latach osiemdziesiàtych). Emocje wzbudzi∏o te˝ powo∏anie do
˝ycia podczas obrad 129. Konferencji Episkopatu 9–10 lutego 1972 r. Nadzwy-
czajnej Komisji Episkopatu Polski do spraw Budowy KoÊcio∏ów, na której czele
stanà∏ biskup katowicki Herbert Bednorz, zastàpiony w 1974 r. przez bp. Jerze-
go Modzelewskiego. Wszystko to dzia∏o si´ w czasie, gdy w∏adze koncentrowa-
∏y si´ na innych problemach, w tym na przeprowadzeniu przedterminowych
wyborów do Sejmu PRL, zaplanowanych na 19 marca 1972 r. Inicjatywom Epi-
skopatu nadawano dlatego charakter polityczny i wrogi, zamierzajàc wykorzy-
staç to jako argumenty podczas rozmów polsko-watykaƒskich: „Domagamy si´
– napisano w partyjnej notatce z wrzeÊnia 1972 r. – by Episkopat wykaza∏ re-
alizm w ocenie sytuacji [w budownictwie sakralnym – R.G.] i by Watykan sk∏o-
ni∏ go do tego”27.

Próby narzucenia KoÊcio∏owi w∏asnej polityki, po konfrontacji z autentyczny-
mi pragnieniami spo∏eczeƒstwa, spe∏z∏y na niczym. W∏adzom partyjno-paƒstwo-
wym pozosta∏o r´czne sterowanie kwestiami zwiàzanymi z szeroko rozumianym
budownictwem sakralnym. Realizowano to przez wydawanie Êladowej liczby ze-
zwoleƒ, pokr´tne uzasadnianie ograniczeƒ i tuszowanie prawdy, zapobieganie
„dzikim” budowom i represje wobec ich organizatorów.

24 List prymasa Polski do premiera rzàdu PRL, 7 IX 1971 r. [w:] Tajne dokumenty paƒstwo – Ko-
Êció∏..., s. 359; P. Raina, Rozmowy z w∏adzami PRL. Arcybiskup Dàbrowski w s∏u˝bie KoÊcio∏a i na-
rodu, t. 1: 1970–1981, Warszawa 1995, s. 97.
25 J. Pater, Administracja koÊcielna i budownictwo sakralne na Dolnym Âlàsku w latach 1945–1995
[w:] KoÊció∏ katolicki na Dolnym Âlàsku w powojennym 50-leciu, red. I. Dec, K. Matwijowski, Wro-

c∏aw 1996, s. 60.
26 Memoria∏ Episkopatu Polski w sprawie projektu ustawy o prawie budowlanym, 16 VIII 1974 r.

[w:] P. Raina, KoÊció∏ w PRL. KoÊció∏ katolicki a paƒstwo w Êwietle dokumentów 1945–1989, t. 2:

Lata 1960–1974, Poznaƒ 1995, s. 664–676.
27 Notatka Wydzia∏u Administracyjnego KC PZPR w sprawie rozmów polsko-watykaƒskich, wrze-

sieƒ 1972 r. [w:] Tajne dokumenty paƒstwo – KoÊció∏..., s. 402.
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Komu zezwoliç?

Komisja Episkopatu do spraw Budowy KoÊcio∏ów na bie˝àco Êledzi∏a infor-
macje o stanie budownictwa sakralnego w poszczególnych diecezjach. Regional-
ne ró˝nice nie wynika∏y z odmiennej polityki poszczególnych w∏adz wojewódz-
kich. Rokrocznie wszystkie kurie formu∏owa∏y wnioski o zgod´ na kilkaset
inwestycji. W 1971 r. przed∏o˝ono ich 680. PrzemyÊlana taktyka warszawskiej
centrali zaowocowa∏a wydaniem tylko 28 zezwoleƒ, co zaspokaja∏o zaledwie
4 proc. potrzeb. W dodatku mo˝na by∏o przystàpiç do budowy tylko dwóch no-
wych Êwiàtyƒ, a reszt´ stanowi∏y pozwolenia na kontynuacj´ prac uprzednio
przerwanych, odbudow´ zniszczonych obiektów lub budowle zast´pcze. Z roku
na rok nasila∏a si´ presja hierarchii koÊcielnej na tym tle i mno˝y∏y si´ nowe
punkty zapalne, gro˝àce wybuchem niepokojów spo∏ecznych. W tej sytuacji licz-
ba akceptowanych wniosków wolno wzrasta∏a: w 1972 r. by∏o ich 31, w 1973 r.
znacznie wi´cej, bo 58, a w 1974 r. – 5928.

W ten sposób nie mo˝na by∏o sprostaç wieloletnim zaleg∏oÊciom i nadà˝yç za
rosnàcymi potrzebami. Z diecezji cz´stochowskiej przed∏o˝ono wnioski o budo-
w´ w 1971 r. dziesi´ciu koÊcio∏ów, które uznano za „dla duszpasterstwa niezb´d-
nie konieczne”. Autentyczne potrzeby si´ga∏y wtedy 78 koÊcio∏ów, 25 kaplic
oraz rozbudowy oÊmiu koÊcio∏ów i dwunastu kaplic. Tymczasem po siedmiu
miesiàcach oczekiwaƒ w∏adze wyrazi∏y zgod´ na budow´ oficyny przy kurii. Na
skutek odwo∏aƒ prawo budowy koÊcio∏a otrzyma∏a niewielka podcz´stochowska
parafia, chocia˝ – jak pisa∏ tamtejszy ordynariusz – mia∏a obiekt sakralny i „nie
by∏a umieszczona w planie. Parafia 25-tysi´czna [m.in. w dzielnicy Tysiàclecia
w Cz´stochowie], nie majàca ˝adnego oparcia, zamieszczona w planie, pozwole-
nia nie otrzyma∏a”29. Niektóre parafie tej diecezji czeka∏y na zezwolenie ponad
dwadzieÊcia lat. Wa˝ne jest te˝ podkreÊlenie, ˝e w pierwszej fazie udzielanych ze-
zwoleƒ pomini´to zupe∏nie prymasowskie archidiecezje, tj. warszawskà i gnieê-
nieƒskà30. W diecezji przemyskiej mo˝na by∏o odbudowaç spalonà Êwiàtyni´
w Ulanicy i wznowiç prace przy koÊciele w Stalowej Woli31.

Najwy˝sze w∏adze w paƒstwie by∏y doskonale zorientowane w koÊcielnych
potrzebach. Z analizy dostarczonej w styczniu 1973 r. na posiedzenie Biura Po-
litycznego KC PZPR wynika∏ wniosek, który mo˝na skojarzyç z potocznym po-
wiedzeniem o apetycie rosnàcym w miar´ jedzenia. „Napi´ç nie da si´ tak˝e roz-
∏adowaç – napisano w tym dokumencie – przez wydanie zezwoleƒ nawet na setki
obiektów, poniewa˝ wiernych staç na budow´ tysi´cy, a hierarchia b´dzie to pod-
sycaç i tworzyç coraz nowe punkty zapalne, wysuwajàc coraz dalej idàce ˝àdania
i zach´cajàc ludnoÊç do ich realizacji bez wzgl´du na stanowisko w∏adz”32. Kie-
rownictwo partii nie zamierza∏o reagowaç na – jak to ocenia∏o – eskalacj´ ˝àdaƒ

28 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 311.
29 M. Miko∏ajczyk, W∏adza ludowa a diecezja cz´stochowska, Cz´stochowa 2000, s. 128–130.
30 J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 296.
31 AP Rzeszów, Wydzia∏ ds. Wyznaƒ, 21057, Pozwolenie Wydzia∏u Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury Prezydium WRN w Rzeszowie na budow´ koÊcio∏a w Stalowej Woli, 13 XI 1971 r.,
k. 281; M. Rudnicka, Budownictwo sakralne..., s. 89.
32 Cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 312.
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biskupów. Takà polityk´ definitywnie okreÊli∏ Stanis∏aw Kania w 1974 r. w jed-
nej z rozmów z sekretarzem Episkopatu: „B´dziemy dalej dawaç pozwolenia, ale
na masowe budownictwo sakralne nie pójdziemy”33. Partyjna dyrektywa z 1973 r.,
o kapitalnym znaczeniu dla koÊcielnych planów zbli˝enia obiektów kultu do
wiernych, brzmia∏a: „Wydawanie zezwoleƒ ograniczyç do wypadków wyjàtko-
wych, jak odbudowa obiektu spalonego, zu˝ytego technicznie i innych podob-
nych okolicznoÊci”. Drugim warunkiem wydania zezwolenia by∏a lojalna wobec
systemu w∏adzy postawa miejscowego ordynariusza34.

Koncesjonowanie pozwoleƒ na inwestycje sakralne, którym nadawano cha-
rakter kary i nagrody, by∏o jednym z wa˝nych instrumentów oddzia∏ywania na
hierarchów i kap∏anów35. Polityk´ wobec budownictwa sakralnego nadal ∏àczo-
no z personalnymi ocenami aktualnych postaw kleru wobec rzeczywistoÊci spo-
∏eczno-politycznej. Nie by∏o tutaj jednak prostego prze∏o˝enia, oznaczajàcego
automatyczne nagradzanie „pozytywnych” ksi´˝y zezwoleniami na budow´ ko-
Êcio∏a lub kaplicy. W wi´kszoÊci cz∏onkowie kó∏ ksi´˝y przy Zrzeszeniu Kato-
lików „Caritas”, stanowiàcy kilka procent ogó∏u duchowieƒstwa, mieli spore
szanse na za∏atwienie konkretnej sprawy. Przypadek ks. Józefa Gorzelanego, zna-
nego budowniczego koÊcio∏a w Nowej Hucie, jest bardzo znamienny36.

Trzy g∏ówne przyczyny le˝a∏y u podstaw staraƒ o zbudowanie koÊcio∏a czy ka-
plicy. Pierwszà by∏o powstanie osiedla mieszkaniowego bez koÊcio∏a, drugà zbyt
du˝a odleg∏oÊç od koÊcio∏a parafialnego, trzecià nieadekwatnoÊç powierzchni ist-
niejàcego obiektu sakralnego do rosnàcej liczby mieszkaƒców wsi lub miasta.
Szczególnie silna fala petycji i delegacji w tych sprawach skierowa∏a si´ do w∏adz
paƒstwowych, poczàwszy od poziomu powiatów, a skoƒczywszy na w∏adzach
centralnych, ju˝ w pierwszych miesiàcach rzàdów ekipy Edwarda Gierka. Wnioski
o pozwolenia na budow´ nowych koÊcio∏ów i erygowanie parafii najcz´Êciej uzu-
pe∏niano podpisami du˝ej liczby zainteresowanych wiernych. Mieszkaƒcy Ko∏o-
brzegu, KraÊnika Fabrycznego, Pu∏aw, Rzeszowa, Starachowic, Âwidnika i Warsza-
wy (osiedle Szosa Krakowska) sk∏adali wtedy petycje zaopatrzone w kilka lub
kilkanaÊcie tysi´cy podpisów37. W∏adze by∏y przekonane o inspirowaniu tych staraƒ
przez biskupów. Potwierdzaç je mia∏y przecieki z konferencji dekanalnych ducho-
wieƒstwa. Biskup Wilhelm Pluta mia∏ powiedzieç 4 lutego 1971 r. do szczeciƒskich
ksi´˝y: „˚àdajcie, bo teraz jest dogodna sytuacja. Gdy za dwa lub trzy miesiàce ko-
muniÊci usiàdà twardo w siodle, to nie dadzà nam niczego. My mo˝emy budow´
rozpoczàç za dwa lub 3 lata, ale teraz niech dadzà zezwolenie. IÊç i kategorycznie
˝àdaç”38. Bardzo szybko jednak okaza∏o si´, ˝e sytuacja z 1956 r. si´ nie powtórzy.

Wnioski, podania, petycje, listy i odwo∏ania w sprawach budownictwa sakral-
nego formu∏owa∏y wszystkie mo˝liwe zainteresowane podmioty. W tych ró˝no-

33 P. Raina, Rozmowy z w∏adzami..., s. 149.
34 AAN, KC PZPR, V/111, k. 688.
35 K. Pawlicka, Polityka w∏adz..., s. 74.
36 J. ˚urek, Kim byli „ksi´˝a-patrioci”, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2003, cz. 1, s. 70.
Wydaje si´, ˝e sprawa ks. Józefa Gorzelanego by∏a doÊç skomplikowana i wymaga odr´bnej anali-
zy. Zob. AP Kraków, Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa, tjn 27/76, teczka 5, k. 13; AIPN Kr,
009/6908, t. 1–3.
37 K. Pawlicka, Polityka w∏adz..., s. 74.
38 Cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 286.
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rodnych inicjatywach szczegó∏owe kwestie podejmowali biskupi, urz´dy para-
fialne, proboszczowie, cz∏onkowie komitetów budowy koÊcio∏ów i grupy wier-
nych. Pos∏ugiwano si´ bardzo rzeczowà, interesujàcà i bogatà argumentacjà. Dla
zwi´kszenia skutecznoÊci postulatów stosowano odpowiedni, korespondujàcy
z frazeologià tamtych czasów styl redagowania pism. Wydaje si´, ˝e w wi´kszo-
Êci zespó∏ Êrodków j´zykowych by∏ dobierany Êwiadomie przez autora tekstu,
chcàcego osiàgnàç konkretny cel.

Niezliczonà iloÊç pism do w∏adz w sprawach budowlanych wnosili sami pro-
boszczowie. O nowy koÊció∏ w Jastrz´biu Zdroju pisali do Edwarda Gierka ksi´-
˝a jastrz´bskich parafii. Zbiorowym listem popar∏o ich pi´tnastu proboszczów
parafii z tego˝ dekanatu, broniàcych kaplicy zbudowanej nielegalnie dlatego, ˝e
przez szereg lat wierzàcym górnikom odmawiano prawa do budowy39. Admini-
strator parafii w Bronowicach Wielkich w sierpniu 1974 r. prosi∏ Wydzia∏ do
spraw Wyznaƒ o zgod´ na remont i przebudow´ koÊcielnej nawy dotychczaso-
wego, drewnianego baraku. Oprócz szczup∏oÊci miejsca chcia∏ pozbyç si´ „urà-
gajàcych warunków u˝ytkowania w zagrzybionej, nieocieplanej i zaciekajàcej
przybudówce [koÊcio∏a – R.G.], przy stale istniejàcym zagro˝eniu przeciwpo˝a-
rowym”40. Posiada∏ stosownà ekspertyz´ komisji Wydzia∏u Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Ârodowiska Urz´du Miasta Krakowa, potwierdzajàcà bardzo
z∏y stan obiektu41.

Wiele problemów do pokonania nadal mia∏ ks. Stanis∏aw Truszkowski, repre-
sjonowany w latach szeÊçdziesiàtych proboszcz pobliskiej parafii w Bronowicach
Ma∏ych. Przedstawi∏ on odpowiednie plany i prosi∏ w 1972 r. o pozytywnà decy-
zj´ w sprawie rozbudowy koÊcio∏a o drugà naw´. Powo∏ywa∏ si´ na presj´ parafian
oraz krzywdy, jakich zaznali oni w ciàgu minionych lat – odebranie placu pod bu-
dow´ nowego koÊcio∏a przy ulicy Bronowickiej, rekwizycj´ zebranych ofiar pie-
ni´˝nych. „Ze wzgl´du na zbli˝ajàce si´ wybory – napisa∏ na koniec – najlepszà
propagandà wyborów by∏oby og∏oszenie, ˝e plan rozbudowy koÊcio∏a parafialne-
go zosta∏ przez w∏adze zatwierdzony”42. Argumenty nie przekona∏y adresata. Ze-
zwolenie na dobudow´ wschodniej nawy wydano po d∏ugiej zw∏oce, we wrzeÊniu
1978 r., formalnie na podstawie okólnika cz. 3 UdsW z 27 marca 1957 r. i art. 31
ust. 1 prawa budowlanego z 24 paêdziernika 1974 r. (DzU cz. 38, poz. 229)43.

Dopiero w 1977 r., po dramatycznej zapowiedzi strajku g∏odowego przez
proboszcza ks. pra∏ata Karola KoÊciowa, wi´ênia obozu koncentracyjnego w Da-
chau, w∏adze wyda∏y pozwolenie na budow´ koÊcio∏a w Radomsku. Budow´
Êwiàtyni NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa mo˝na by∏o rozpoczàç po up∏ywie kil-
kunastu lat od uzyskania pierwszego pozwolenia (1959 r.), które po roku cofni´-
to44. W konfrontacji z takim przypadkiem wniosek ks. Stefana Wójcika z parafii

39 W. Skworc, Budownictwo..., s. 94.
40 AP Kraków, UMKr – WdsW, 148, Pismo administratora parafii w Bronowicach Wielkich o. Eu-
geniusza Krajewskiego do WdsW Urz´du Wojewódzkiego w Krakowie, 21 VIII 1974 r., k. 81.
41 Ibidem, Pismo zast´pcy g∏ównego architekta Krakowa do WdsW Urz´du Wojewódzkiego w Kra-
kowie, 14 VIII 1974 r., k. 83.
42 Ibidem, Pismo administratora parafii w Bronowicach Ma∏ych ks. Stanis∏awa Truszkowskiego do
kierownika WdsW Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa Mieczys∏awa Stypy, 18 II 1972 r., k. 238.
43 Ibidem, Decyzja prezydenta Krakowa, 23 IX 1978 r., k. 275.
44 M. Miko∏ajczyk, W∏adza..., s. 137–138.
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Êw. Ducha we Wroc∏awiu o paszport na wyjazd do Moskwy, aby wyprosiç zezwo-
lenie na budow´ koÊcio∏a, traci swój anegdotyczny dziÊ charakter45.

Wspó∏dzia∏anie duchowieƒstwa i katolików Êwieckich by∏o niezwykle wa˝ne
dla budowy ka˝dego obiektu sakralnego. Jednà z jego form by∏o wysy∏anie pism
i organizowanie delegacji wiernych, dostarczajàcych w∏adzom petycje w sprawie
budowy koÊcio∏ów. Listy kierowano do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka
i premiera Piotra Jaroszewicza, piszàc w nich o utrudnianiu praktyk religijnych46.
Do wojewody kieleckiego wp∏yn´∏o w 1979 r. pismo, w którym mieszkaniec wsi
Mirzec sprzeciwia∏ si´ decyzji naczelnika gminy w sprawie legalizacji kaplicy
w jego budynku gospodarczym w Osinach. Zmian´ przeznaczenia budynku ar-
gumentowa∏ rezygnacjà z hodowli owiec. „Dziwi nas – pisa∏ w imieniu swoim
i ˝ony – zbytnia troska w∏adz administracyjnych o zwierz´ta (barany), gdy tym-
czasem ludzie, a w tym znaczna grupa dzieci, starców, chorych, inwalidów, jako
ludzi wierzàcych i praktykujàcych, co niedziel´ i Êwi´to musi udawaç si´ do ko-
Êcio∏a parafialnego oddalonego o 8–12 km”. Leon Stachowicz przypomina∏ tak-
˝e fakty z historii, nawiàzujàc do narodzenia Jezusa w stajence betlejemskiej. Za-
przecza∏ twierdzeniu naczelnika gminy, ˝e „obiekt sakralny nie mo˝e byç
przedmiotem w∏asnoÊci osobistej”, zwracajàc uwag´ na istnienie w przesz∏oÊci
kaplic pa∏acowych47.

Do w∏adz przybywa∏y delegacje wiernych z∏o˝one z mieszkaƒców du˝ych,
miejskich osiedli, ale tak˝e bardzo ma∏ych wsi. Z diecezji katowickiej, oprócz in-
dywidualnych osób, z petycjami udawali si´ górnicy w galowych strojach oraz
Êlàscy powstaƒcy. Niepowtarzalnym Êrodkiem nacisku sta∏a si´ w latach siedem-
dziesiàtych pielgrzymka m´˝czyzn i m∏odzieƒców do Piekar Âlàskich, która tra-
dycyjnie odbywa∏a si´ ka˝dego roku w ostatnià niedziel´ maja. W 1974 r. piel-
grzymi skandowali za katowickim ordynariuszem nazwy miejscowoÊci i osiedli,
w których najbardziej brakowa∏o Êwiàtyni48. Od 1957 r. mieszkaƒcy wsi Rojca
w diecezji katowickiej s∏ali petycje, proszàc o zgod´ na wybudowanie koÊcio∏a.
W po∏owie stycznia 1980 r. proÊb´ w tej sprawie u wojewody katowickiego pod-
pisa∏o czterysta dzieci49.

W∏adze partyjno-paƒstwowe pragn´∏y, aby szybko rozwijajàce si´ w dekadzie
Gierka mieszkaniowe osiedla du˝ych miast by∏y typowo socjalistyczne, tzn. wol-
ne od koÊcio∏ów. Casus Nowej Huty nie wró˝y∏ dla nich nic dobrego. Istotnie ju˝
w 1971 r. pozwolono, by w Stalowej Woli, która mia∏a byç „czerwonym mia-
stem”, katolicy kontynuowali prace przy budowie Êwiàtyni pod wezwaniem
Matki Bo˝ej Królowej Polski, przerwane dziesi´ç lat wczeÊniej50. Biskupi wprost
pisali o tym w memoria∏ach. Mo˝liwoÊç uzyskania korzyÊci przewy˝szajàcej ce-
n´ doraênego ust´pstwa wp∏yn´∏a na wydanie w 1975 r. pozwolenia na budow´

45 J. Pater, Administracja koÊcielna..., s. 60.
46 A. Kopiczko, KoÊció∏ warmiƒski a polityka wyznaniowa po II wojnie Êwiatowej, Olsztyn 1996,
s. 146.
47 AIPN, 0416/1353, Odpis pisma Leona Stachowicza do wojewody kieleckiego, 19 IX 1979 r.,
k. 152–153.
48 W. Skworc, Budownictwo..., s. 17, 25, 53–59.
49 Ibidem, s. 131.
50 J. Kopeczek, Stalowa Wola Bogiem silna [w:] SolidarnoÊç z KoÊcio∏em. Stalowa Wola 1980–1991,
red. E. Kuberna, Sandomierz 2003, s. 7–10.
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koÊcio∏a na Osiedlu XV-lecia PRL w Radomiu. Ewentualna interwencja czynni-
ków koÊcielnych w tej sprawie u Luigiego Poggiego popsu∏aby misternie budo-
wany wizerunek poprawnych stosunków paƒstwowo-koÊcielnych w PRL51.

Zasadniczy problem pozosta∏ i wkrótce biskup cz´stochowski Stefan Bare∏a
wr´czy∏ stosowne pro memoria z 13 maja 1976 r. abp. Luigiemu Poggiemu – de-
legatowi Stolicy Apostolskiej do spraw sta∏ych kontaktów roboczych z PRL.
W samej diecezji cz´stochowskiej wymieni∏ kilkanaÊcie osiedli mieszkaniowych
bez koÊcio∏ów w takich miastach jak: Cz´stochowa, Sosnowiec, B´dzin, Dàbro-
wa Górnicza, Czeladê, Zawiercie, Myszków. Irytacj´ ordynariusza wywo∏a∏ brak
pozwoleƒ na budow´ jakichkolwiek obiektów sakralnych, odnotowany w dwóch
poprzednich latach52.

Szczególnie ostro problemy te ujawni∏y si´ w wielkich aglomeracjach miej-
skich, zw∏aszcza na Âlàsku, gdzie w granicach diecezji katowickiej znajdowa∏o
si´ kilka okr´gów przemys∏owych. Migracja i przyrost naturalny spowodowa∏y
istotny wzrost liczby ludnoÊci. W latach siedemdziesiàtych w diecezji katowickiej
przyby∏o oko∏o 400 tys. wiernych53. Wiele nowych osiedli nie mia∏o koÊcio∏ów.
Stàd prawie ka˝dego roku bp Herbert Bednorz pisa∏ listy pasterskie przed dniem
modlitw o budow´ nowych koÊcio∏ów, tj. przed uroczystoÊcià Êw. Jadwigi – pa-
tronki budownictwa sakralnego. Podobnie jak w czasie rozmów z w∏adzami,
w tych listach wymieniano kilkudziesi´ciotysi´czne osiedla w Jastrz´biu, Bielsku-
-Aleksandrowicach, a nast´pnie Katowicach (osiedle Tysiàclecia) czy Tychach.
W odró˝nieniu od diecezji cz´stochowskiej, biskup katowicki zdo∏a∏ wywalczyç
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Do wa˝niejszych zdobyczy nale˝a∏o po-
zwolenie na budow´ koÊcio∏a w Jastrz´biu Zdroju z 1974 r. Przyczynà dalszych
pomyÊlnych dla KoÊcio∏a decyzji by∏o m.in. wykorzystanie nowego podzia∏u ad-
ministracyjnego kraju w 1975 r.54

Polityczne stanowisko w∏adz partyjnych owocowa∏o mno˝eniem przeszkód
formalno-prawnych. Nale˝a∏o do nich nieujmowanie budowy koÊcio∏ów w szcze-
gó∏owych planach zagospodarowania przestrzennego miast. Prezydent Cz´sto-
chowy pisa∏ o tym bez ogródek do dyrektora WdsW w koƒcu 1974 r.: „Program
osiedli przeznaczony zosta∏ wy∏àcznie do budownictwa mieszkaniowego wielo-
rodzinnego i us∏ug podstawowych. W zwiàzku z powy˝szym nie ma mo˝liwoÊci
zlokalizowania koÊcio∏a, który wymaga znacznych powierzchni zabudowy”55.
Takie praktyki stosowano nagminnie, chocia˝ jeszcze w liÊcie do premiera Jaro-
szewicza w sprawie budowy Êwiàtyƒ z 1 kwietnia 1971 r. Eiskopat postulowa∏, by
w ka˝dym osiedlu mieszkaniowym obejmujàcym od 10 tys. do 15 tys. mieszkaƒców

51 K. Pawlicka, Polityka w∏adz..., s. 80.
52 M. Miko∏ajczyk, W∏adza..., s. 131–132.
53 Dane koÊcielne i paƒstwowe sà na ten temat rozbie˝ne m.in. dlatego, ˝e ksi´˝a zani˝ali liczb´ pa-
rafian, chcàc p∏aciç ni˝sze podatki. W 1979 r. liczba uznawanych przez paƒstwo parafii w diecezji
katowickiej wzros∏a z 261 do 351. Poprawi∏ si´ wskaênik liczby wiernych przypadajàcych na jednà
parafi´ – o ile w 1971 r. wynosi∏ on 6130 osób, o tyle w 1979 r. obni˝y∏ si´ do nieca∏ych 5700 osób
(W. Skworc, Budownictwo..., s. 33–35, 175; obliczenia w∏asne).
54 W. Skworc, Budownictwo..., s. 43–47, 92–104, 164; E. Witak, Budowa koÊcio∏a w Jastrz´biu
a zaanga˝owanie si´ w nià Êwieckich katolików. Studium historyczno-pastoralne, Kraków 1980, mps
w Bibliotece Wy˝szego Âlàskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
55 Cyt. za: M. Miko∏ajczyk, W∏adza..., s. 131.
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zosta∏a ustalona lokalizacja koÊcio∏a i plebanii oraz zagwarantowana dzia∏ka pod
ich budow´ o powierzchni od oko∏o 0,7 do 1,5 ha gruntu56.

By∏y jednak˝e i sytuacje odwrotne. W∏adze miejskie i gminne, znajàce najle-
piej lokalne realia, podejmowa∏y decyzje korzystne dla koÊcielnego inwestora.
Urz´dnicy paƒstwowi i resortowi udzielali pomocy w za∏atwianiu ró˝nego rodza-
ju uzgodnieƒ. W wielu przypadkach by∏o to ewidentnà protekcjà. Zakres tej po-
mocy jest trudny do okreÊlenia, ale ksi´˝a budowniczowie wspominajà o takich
faktach. Nale˝y do nich przydzielenie przez prezydenta Rybnika w kwietniu
1976 r. dzia∏ki pod budow´ koÊcio∏a o powierzchni 1500 m kwadratowych
– wbrew wyraênej instrukcji WdsW Urz´du Wojewódzkiego w Katowicach, we-
d∏ug której nale˝a∏o przyznaç dzia∏k´ liczàcà 1200 m kwadratowych57.

Tego typu wyjàtki nie przeczy∏y regule, jakà by∏o mno˝enie problemów bu-
dowlanych we wszystkich diecezjach. O tym, jak trudno by∏o coÊ wymusiç na
w∏adzach, Êwiadczà próby omijania procedur i stawiania w∏adz przed faktami
dokonanymi – organizowanie tzw. samowoli budowlanych. Mo˝na postawiç tez´,
˝e do 1980 r. ˝adne zezwolenie na budow´ koÊcio∏a nie zosta∏o udzielone bez
presji zainteresowanej spo∏ecznoÊci. Tylko wobec niebezpieczeƒstwa zamieszek
w∏adze ust´powa∏y i wyra˝a∏y zgod´ na budow´ pojedynczych obiektów.

Episkopat zmuszony by∏ do og∏aszania komunikatów i listów adresowanych do
wiernych, uwzgl´dniajàcych proÊby o modlitwy w intencji wolnoÊci budowania
Êwiàtyƒ. W paêdzierniku ka˝dego roku Komisja Episkopatu do spraw Budowy Ko-
Êcio∏ów og∏asza∏a komunikat o stanie budownictwa sakralnego. „Biskupi polscy
wzywajà do modlitwy w obronie wiary Êwi´tej w Ojczyênie” – taki tytu∏ nosi∏ doku-
ment wydany przez Episkopat 8 wrzeÊnia 1976 r. w Cz´stochowie. Po Czerwcu ’76
obarczono w∏adze paƒstwowe odpowiedzialnoÊcià za ∏amanie praw i wolnoÊci oby-
watelskich, do których nale˝y wolnoÊç sumienia i wyznania. Biskupi zwracali uwa-
g´ na nieporozumienie polegajàce na tym, ˝e w kraju o wi´kszoÊci katolickiej za po-
mocà Êrodków publicznych tworzonych tak˝e przez wierzàcych podejmuje si´ walk´
z religià w ramach programu ateizacji narodu. WÊród niebezpieczeƒstw zagra˝ajà-
cych rozwojowi katolicyzmu w Polsce wymieniono instrumentalne wykorzystywa-
nie przepisów prawa budowlanego. Biskupi krytykowali polityk´ w∏adz, cz´ste
i d∏ugoletnie odmowy „zezwoleƒ na budow´ koÊcio∏ów i kaplic, koniecznych szcze-
gólnie w nowych osiedlach miast i skupisk przemys∏owych”. Sprzeciwiali si´ nagan-
nym nast´pstwom takiej taktyki, polegajàcym na tym, ˝e gdy „ludnoÊç zniecierpli-
wiona ciàg∏ymi odmowami wznosi prowizoryczne kaplice, by móc spe∏niaç religijne
obowiàzki w bliskoÊci swego zamieszkania, jest surowo karana i szykanowana”58.

Budownictwo socjalne i mieszkaniowe przede wszystkim

Jeszcze w pierwszej po∏owie lat siedemdziesiàtych w∏adze partyjne pragn´∏y
nasiliç prac´ o charakterze politycznym, skierowaç jà w rejony zagro˝one inte-

56 List Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski do premiera Piotra Jaroszewicza w sprawie budowy
Êwiàtyƒ, 1 IV 1971 r. [w:] P. Raina, KoÊció∏ w PRL..., s. 568–569.
57 W. Skworc, Budownictwo..., s. 134.
58 „Biskupi polscy wzywajà do modlitwy w obronie wiary Êwi´tej w Ojczyênie”, list Episkopatu
z 8 IX 1976 r. [w:] Listy pasterskie prymasa Polski oraz Episkopatu 1975–1981, Paris 1988, s. 269.
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gracjà ludzi wokó∏ budowy kaplicy czy koÊcio∏a. Socjotechnicznym zabiegiem
by∏a próba zaanga˝owania aktywnych katolików w czynach spo∏ecznych59. Przy-
j´te stanowisko w sprawie dorocznych zezwoleƒ na inwestycje sakralne i koÊciel-
ne przekazywano drogà korespondencyjnà lub podczas aran˝owanych spotkaƒ.
W negatywnych odpowiedziach na petycje wiernych i duchownych oficjalnie po-
dawano wymijajàce argumenty, np. budownictwo socjalne.

Odmowy udzielenia zezwoleƒ uzasadniano w ró˝ny sposób. Najcz´Êciej u˝y-
wano nast´pujàcej formu∏y: „wobec niezaspokojonych jeszcze podstawowych
potrzeb ludnoÊci w zakresie budownictwa mieszkaniowego i socjalnego [wnioski
– R.G.] nie mog∏y byç uwzgl´dnione”60. Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej w Braniewie pisa∏o o „g´stoÊci” koÊcio∏ów61. Dyrektor olsztyƒskiego WdsW
stwierdzi∏ w piÊmie do biskupa warmiƒskiego, ˝e w 1978 r. „nie mo˝e uwzgl´d-
niç planu budowlanego Êwiàtyƒ ze wzgl´du na przygotowania do do˝ynek”62.

OstroÊç sporów udawa∏o si´ jedynie cz´Êciowo roz∏adowaç podczas bezpo-
Êrednich rozmów. Sekretarz Episkopatu bp Bronis∏aw Dàbrowski prowadzi∏ je
z wieloma osobami reprezentujàcymi w∏adze partyjno-paƒstwowe, m.in. z kie-
rownikiem UdsW Aleksandrem Skar˝yƒskim, którego w 1974 r. zastàpi∏ Kazi-
mierz Kàkol, i sekretarzem Komitetu Centralnego Stanis∏awem Kanià63. Zmie-
niajàcà si´ praktykà, ale istniejàcà od wielu lat, by∏o organizowanie rozmów
w siedzibach prezydiów wojewódzkich rad narodowych, urz´dach wojewódz-
kich lub miejskich, podczas których przedstawicielom zainteresowanych Êrodo-
wisk koÊcielnych przekazywano stanowisko w∏adz paƒstwowych. W czasach
Gierka rozmowy rozpocz´∏a seria spotkaƒ z jesieni 1971 r., których celem by∏o
zapoznanie biskupów z „pogrudniowymi przedsi´wzi´ciami partii i rzàdu”. Istot-
nym novum by∏ szczegó∏ polegajàcy na tym, ˝e wtedy hierarchowie przybywali
na rozmowy nie – jak dawniej – na podstawie urz´dowych wezwaƒ wysy∏anych
do kurii, lecz telefonicznych uzgodnieƒ lub pisemnych zaproszeƒ. Zgodnie z za-
miarem w∏adz mia∏o to mieç – i faktycznie mia∏o – pozytywny wp∏yw na charak-
ter oraz atmosfer´ tych rozmów. Biskupi postanowili nie unikaç rozmów z w∏a-
dzami wojewódzkimi i ka˝de tego typu spotkanie wykorzystywaç w pierwszym
rz´dzie do ponawiania postulatów, zw∏aszcza dotyczàcych budowy nowych
miejsc kultu. Przebieg dyskusji analizowany by∏ we wszystkich zainteresowanych
komórkach, z Wydzia∏em Administracyjnym KC PZPR w∏àcznie64. 

W kolejnych latach rozmowy, stwarzajàce pozory decentralizacji, prowadzo-
no w podobnym, kilkuosobowym gronie. Stron´ koÊcielnà najcz´Êciej reprezen-
towali przedstawiciele kurii diecezjalnej lub metropolitalnej (biskup ordynariusz,
sufragan, wikariusz generalny lub kanclerz), a paƒstwowà wojewoda, przewodni-
czàcy prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub jego zast´pca oraz dyrektor

59 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 312.
60 AAN, UdsW, 125/406, Pismo Urz´du Rady Ministrów (Biuro Skarg i Listów) do biskupa w∏o-
c∏awskiego Jana Zar´by, 12 V 1973 r., k. 1.
61 A. Kopiczko, KoÊció∏..., s. 147.
62 Ibidem, s. 148.
63 P. Raina, Rozmowy z w∏adzami..., s. 47–55.
64 Informacja Wydzia∏u Administracyjnego KC PZPR o rozmowach przewodniczàcych prezydiów
wojewódzkich rad narodowych z paêdziernika 1971 r. [w:] Tajne dokumenty paƒstwo – KoÊció∏...,
s. 362–368.
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WdsW. Rozmowy toczy∏y si´ wed∏ug przygotowanego scenariusza. Przedstawiciel
w∏adz administracyjno-paƒstwowych omawia∏ potrzeby mieszkaniowe i socjalne,
wskazywa∏ na zagro˝enia „planu inwestycyjnego w zakresie mieszkaniowym i so-
cjalnym [wynikajàce] z braku materia∏ów i trudnoÊci wykonawczych”65. Przedsta-
wiciele strony koÊcielnej odgrywali raczej rol´ biernà, tzn. nie mieli wi´kszych
mo˝liwoÊci uzyskania czegoÊ ponad wytyczne „czynnika politycznego”. Co nie
znaczy, ˝e nie próbowali przekonaç rozmówców do swoich postulatów. Skutecz-
noÊç tych perswazji by∏a jednak minimalna. Strona koÊcielna skupia∏a si´ wtedy na
argumentacji za potrzebà wzniesienia konkretnego obiektu. Po wymianie zdaƒ, za-
zwyczaj trwajàcej oko∏o dwóch godzin, uczestnicy przyjmowali ustalenia, odk∏ada-
jàc si∏à rzeczy sprawy dyskusyjne na kolejny rok lub dalszà perspektyw´. Strony
sporzàdza∏y w∏asne wersje protoko∏ów, które w koƒcowej cz´Êci zawiera∏y uwagi
na temat atmosfery rozmów66. Biskup Herbert Bednorz na koƒcu swojego proto-
ko∏u z rozmowy w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, któ-
ra odby∏a si´ w styczniu 1975 r., napisa∏: „RozstaliÊmy si´ w dobrym nastroju. Na-
strój ten jednak zmàci∏ fakt, i˝ wychodzàc z gabinetu wojewody, krok w krok
szed∏ za mnà konfident”67. Rutyn´ spotkaƒ paƒstwowo-koÊcielnych ∏ama∏ w∏a-
Ênie ordynariusz katowicki, który przyjà∏ taktyk´ budowania koÊcio∏ów w diecezji
w sposób legalny. Przy okazji wizytacji kanonicznych parafii sk∏ada∏ on wizyty lo-
kalnym w∏adzom, wiedzàc o tym, ˝e to one opiniujà zasadnoÊç koÊcielnych wnio-
sków. Dociera∏ bezpoÊrednio do przewodniczàcych miejskich rad narodowych i se-
kretarzy komitetów miejskich PZPR. Podjà∏ tak˝e próby nawiàzania bezpoÊrednich
kontaktów z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzis∏awem Grud-
niem. W ten sposób dowodzi∏, ˝e nielegalne budowy sà wynikiem desperacji ludzi,
którzy „przez lata nie mogli si´ niczego doprosiç”68.

Poufne rozmowy na temat budownictwa sakralnego toczy∏y si´ tak˝e na ni˝-
szym szczeblu. Wtedy zainteresowani ksi´˝a spotykali si´ z kierownikiem wy-
dzia∏u do spraw wyznaƒ, który omawia∏ spraw´ „wed∏ug notatki z zespo∏u”.
Rozmowy dochodzi∏y do skutku z inicjatywy obu stron. W bardziej skompliko-
wanych sytuacjach ksi´dza sprowadzano na rozmow´ w doÊç pokr´tny sposób.
Jedno ze spotkaƒ z ks. Józefem Gorzelanym dosz∏o do skutku, gdy˝ „O rozmo-
w´ prosi∏ ww. ksiàdz, w wyniku inspiracji Wydzia∏u, poprzez »Caritas«”69. Roz-
mowy z ksi´˝mi cz´sto mia∏y charakter sonda˝u, chodzi∏o o upewnienie si´, czy
kap∏ani chcà kontynuowaç swe prace przy obiektach. W∏adzom zale˝a∏o na przy-
j´ciu od nich konkretnych i korzystnych dla siebie zobowiàzaƒ. Sprawà drugo-
rz´dnà by∏o zdobycie informacji dotyczàcych innych ksi´˝y zajmujàcych si´ bu-
dowà koÊcio∏a lub polityki Episkopatu w tej dziedzinie70.

65 AP Kraków, UMKr – WdsW, 23, Notatka z rozmowy prezydenta m. Krakowa z przedstawiciela-
mi kurii metropolitalnej w Krakowie 10 IX 1975 r. w sprawie planu budownictwa sakralnego i ko-
Êcielnego na 1975 r., k. 20.
66 Ibidem.
67 Archiwum Archidiecezji Katowickiej, Akta Rzeczowe, ARZ 647, Protokó∏ z rozmowy bp. Her-
berta Bednorza z wiceprzewodniczàcym Prezydium WRN Kiermarzkiem, 25 I 1971 r., k. 40.
68 W. Skworc, Budownictwo..., s. 20–21, 24.
69 AP Kraków, UMKr – WdsW, 154, t. 3, Notatka z rozmowy przeprowadzonej 12 VIII 1975 r.
z ks. Józefem Gorzelanym, proboszczem parafii Bieƒczyce, k. 4.
70 Ibidem, s. 1–2.
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Rozmowy prowadzono tak˝e z delegacjami wiernych, którzy przybywali do
w∏adz wojewódzkich, najcz´Êciej do wydzia∏ów do spraw wyznaƒ, a nawet do
UdsW w Warszawie. Zazwyczaj oznacza∏y one wymian´ racji. Inaczej bywa∏o
w czasie bezpoÊrednich spotkaƒ. Na zebraniu radnych z mieszkaƒcami osiedla
KapuÊciska w Bydgoszczy 25 listopada 1972 r. „sfanatyzowany aktyw koÊcielny”
domaga∏ si´ zezwolenia na budow´ koÊcio∏a. Kiedy jeden z mówców oÊwiadczy∏,
˝e przed wojnà by∏o znacznie mniej koÊcio∏ów, dosz∏o do incydentu. Zebrani
wznosili m.in. okrzyki: „patrzcie – komunista”, „czerwony”, „spaliç go”. Kiedy
powrócono do zaplanowanej tematyki, sala opustosza∏a. Sprawà zajà∏ si´ Wy-
dzia∏ IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, o czym szefa UdsW po-
informowa∏ Aleksander Merker71.

W realiach politycznych tworzonych przez ekip´ Gierka zdobycie zezwolenia
na budow´ Êwiàtyni nie oznacza∏o wcale koƒca problemów. W∏adze terenowe
znajdowa∏y mnóstwo mo˝liwoÊci, aby utrudniaç kontynuowanie legalnych, tak-
˝e w ich rozumieniu, przedsi´wzi´ç inwestycyjnych prowadzonych przez Ko-
Êció∏. Problemy zaczyna∏y si´ od wst´pnych prac i trwa∏y do koƒca inwestycji.
W listopadzie 1975 r. sekretarz Episkopatu bp. Dàbrowski w rozmowie z Kanià
zwróci∏ uwag´ na komplikowanie spraw wokó∏ budowy koÊcio∏a na Bielanach
w Warszawie. Przypomnia∏, ˝e zgoda zosta∏a wydana dwa lata wczeÊniej, ale
trudnoÊci z rozpocz´ciem prac trwajà. Ujà∏ to w s∏owach: „KtoÊ to torpeduje.
Drepcze si´ w miejscu. In˝. Nawrocki odsy∏a do pana Pijewskiego, pan Pijewski
do in˝. Nawrockiego. Komu potrzebna ta gra? Ludzi to denerwuje. Czy nie ma
na to sposobu?”72.

W∏adze nie zareagowa∏y na apele hierarchów. Po wyborze metropolity kra-
kowskiego na Stolic´ Piotrowà równie liczne interwencje podejmowa∏ jego na-
st´pca kard. Franciszek Macharski. Nadal obowiàzywa∏a jednak zasada akcep-
tacji znikomej cz´Êci wniosków zg∏aszanych w pismach odwo∏awczych, aby
uniknàç bardziej negatywnych nast´pstw. RównoczeÊnie w∏adze paƒstwowe wy-
raênie obawia∏y si´ wzrostu liczby miejsc konfliktowych i towarzyszàcych im na-
pi´ç spo∏ecznych, zwi´kszenia samowoli budowlanych, nasilenia oddolnego na-
cisku na w∏adze (delegacje, petycje), zerwania kontaktów z hierarchami oraz
rozszerzenia publicznej krytyki w∏adz. Obawiano si´ tak˝e odkrycia zamiarów
przeciàgania spraw w czasie i utraty presti˝u przez w∏adze administracyjne73. 

Tuszowaniu prawdy s∏u˝y∏y tak˝e ingerencje cenzury. Tylko w 1972 r. ca∏o-
Êciowe konfiskaty tekstów w „Tygodniku Powszechnym” obj´∏y m.in. og∏oszenie
w sprawie zbiórki ofiar na budow´ jednego z koÊcio∏ów i koÊcielne postulaty bu-
downictwa sakralnego74. W∏adze manipulowa∏y danymi statystycznymi. W ró˝-
nego rodzaju sprawozdaniach zawy˝ano liczby zezwoleƒ na budow´ obiektów
sakralnych. Znikome liczby udzielonych zezwoleƒ na budow´ nowych koÊcio-
∏ów i kaplic wymieniano ∏àcznie z innymi; najcz´Êciej ∏àczono budowle koÊcielne

71 AAN, UdsW, 125/406, Pismo WdsW w Bydgoszczy do UdsW, 6 XII 1972 r., k. 27–28.
72 Cyt. za: K. Pawlicka, Polityka w∏adz..., s. 90.
73 AP Kraków, UMKr – WdsW, 307, Wnioski w sprawie za∏atwienia postulatów zg∏oszonych w pi-
Êmie kard. Franciszka Macharskiego z 22 VIII 1979 r., k. 93–95.
74 Ocena Wydzia∏u Administracyjnego KC PZPR „Tygodnika Powszechnego” za lata 1971–1972,
31 X 1972 r. [w:] Tajne dokumenty paƒstwo – KoÊció∏..., s. 410.
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(plebanie, punkty katechetyczne) z sakralnymi, a tak˝e obiekty nowo wznoszone
z odbudowywanymi ze zniszczeƒ wojennych lub rozbudowywanymi75.

Tego rodzaju dane statystyczne podawano tak˝e rozdzielnie – przeznaczajàc je
do u˝ytku wewn´trznego. Dopiero takie dane sà istotne dla okreÊlenia dynamiki
udzielanych zezwoleƒ. Istniejà takie informacje np. z lat 1945–1982 dla woje-
wództwa miejskiego krakowskiego. W interesujàcym nas dziesi´cioleciu zezwolono
tam na budow´ czternastu koÊcio∏ów (po siedem pozwoleƒ w latach 1971–1975
i 1976–1980) i pi´tnastu kaplic (odpowiednio pi´ç i dziesi´ç pozwoleƒ)76. 

Tabela 1. Wnioski i zezwolenia w sprawie budownictwa sakralnego w województwie
krakowskim w latach 1975–1980

èród∏o: AP Kraków, UMKr – WdsW, 23, Zestawienie wniosków zg∏oszonych i za∏atwionych doty-
czàcych budownictwa sakralnego i koÊcielnego, marzec 1982 r., k. 133. Obliczenia w∏asne.

W porównaniu z liczbà zg∏oszonych wniosków zezwolenia wydane w drugiej
po∏owie lat siedemdziesiàtych by∏y Êladowe. Najbardziej liberalne wydawa∏y si´
wydzia∏y do spraw wyznaƒ, najbardziej rygorystyczny zaÊ UdsW. Przy za∏o˝eniu,
˝e w nast´pnych latach w takim w∏aÊnie tempie udzielano by zezwoleƒ budow-
lanych, wnioski z∏o˝one przez KoÊció∏ w latach siedemdziesiàtych mog∏y byç zre-
alizowane w perspektywie kilkudziesi´ciu lat.

Archidiecezja krakowska i tak znajdowa∏a si´ w doÊç dobrej sytuacji w zesta-
wieniu z innymi regionami Polski. W latach 1976–1980 zajmowa∏a ona drugie
miejsce – po archidiecezji warszawskiej – pod wzgl´dem liczby otrzymanych po-
zwoleƒ na budow´ obiektów sakralnych77. Do najbardziej dyskryminowanych
nale˝a∏a diecezja ∏ódzka, w której w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych
zdo∏ano wywalczyç pozwolenia na budow´ zaledwie trzech koÊcio∏ów i jednej

75 W diecezji warmiƒskiej w ciàgu 22 lat (1956–1978) udzielono zaledwie dwóch zezwoleƒ na bu-
dow´ nowych Êwiàtyƒ. W∏adze paƒstwowe stwierdza∏y, ˝e by∏a to nieprawda – wymienia∏y kilkana-
Êcie po∏àczonych w jednà ca∏oÊç przyk∏adów. Do tego dodawano jeszcze 230 zezwoleƒ na remonty
wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (A. Kopiczko, KoÊció∏..., s. 148).
76 AP Kraków, UMKr – WdsW, 23, Zestawienie wydanych zezwoleƒ na budow´ obiektów sakral-
nych i koÊcielnych na terenie województwa miejskiego krakowskiego, k. 50.
77 Ibidem.
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kaplicy78. Podobnie dramatyczna by∏a sytuacja na Dolnym Âlàsku, gdzie co roku
realizowane inwestycje uzupe∏nia∏y ledwie jednostkowe zezwolenia na budow´
nowych Êwiàtyƒ79. Pog∏´biajàcy si´ kryzys polityczny i ekonomiczny w 1980 r. nie
spowodowa∏ poprawy w tej materii. W niektórych diecezjach (np. w cz´stochow-
skiej) nastàpi∏o wr´cz zaostrzenie kursu w stosunku do koÊcielnych wniosków80.

W diecezjach na ziemiach zachodnich i pó∏nocnych istnia∏ przede wszystkim
problem odbudowy poewangelickich Êwiàtyƒ ze zniszczeƒ wojennych i ich prze-
j´cia na w∏asnoÊç. Sejm PRL uchwali∏ 23 czerwca 1971 r. ustaw´ o przejÊciu nie-
których nieruchomoÊci na w∏asnoÊç KoÊcio∏a rzymskokatolickiego oraz innych
KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych. Dzi´ki temu KoÊció∏ katolicki otrzyma∏
prawo w∏asnoÊci dla dotychczas u˝ytkowanych ponad 4 tys. koÊcio∏ów i ka-
plic81. Ogromna wi´kszoÊç poewangelickich obiektów sakralnych, których ka-
tolicy nie przej´li, przesta∏a istnieç. Taki los spotka∏ np. blisko sto zabytkowych
Êwiàtyƒ (25 proc.) znajdujàcych si´ w stosunkowo niewielkim województwie
koszaliƒskim82. 

Walka z „dzikim” budownictwem sakralnym

W latach 1970–1975 S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa odnotowa∏a w Polsce 1187 przy-
padków samowoli w budownictwie sakralnym83. Z informacji MSW i UdsW wy-
nika, ˝e ich geograficzny uk∏ad w kraju nie by∏ równomierny. Decydowa∏ stosu-
nek biskupów do takiej taktyki i ich lojalnoÊç wobec w∏adz paƒstwowych.
Rzadko bez zezwolenia budowano Êwiàtynie w województwach bia∏ostockim,
gdaƒskim, koszaliƒskim i zielonogórskim. Odnotowano równie˝ ma∏o samowo-
li budowlanych w województwie poznaƒskim, choç tamtejszych biskupów oce-
niano jako nielojalnych. Zdaniem UdsW by∏o to efektem „oddzia∏ywania w∏adz,
u∏atwionego ugruntowanymi na tym terenie tradycjami przestrzegania prawa”84.

Walka z nielegalnym budownictwem sakralnym toczy∏a si´ wi´c w Polsce
centralnej i – zw∏aszcza – po∏udniowej. Uwaga w∏adz PRL koncentrowa∏a si´ na

78 AP Kraków, UMKr – WdsW, 23, Zestawienie wydanych zezwoleƒ na budow´ obiektów sakral-
nych w Polsce w latach 1976–1980, k. 130–131.
79 M. Ka∏a, Formy administracyjnego zwalczania KoÊcio∏a katolickiego na Dolnym Âlàsku po II woj-
nie Êwiatowej [w:] Represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie
1945–1989, red. S.A. Bogaczewicz, S. Krzy˝anowska, Wroc∏aw 2004 („Studia i materia∏y IPN”,
t. 4), s. 196, 208; J. Pater, Administracja koÊcielna..., s. 60–61.
80 M. Miko∏ajczyk, W∏adza..., s. 139–140.
81 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 205; A. Sitek, Problem przejmowania ko-
Êcio∏ów ewangelickich przez katolików na Âlàsku Opolskim po II wojnie Êwiatowej, Opole 1985;
W. Szetelnicki, Odbudowa koÊcio∏ów w archidiecezji wroc∏awskiej w latach 1945–1972. Rola ducho-
wieƒstwa i wiernych, Roma 1975; P. Szczud∏owski, Losy poewangelickich obiektów sakralnych na
terenie diecezji gdaƒskiej po 1945 roku, Lublin 2001; J.M. Wojtkowski, Âwiàtynie ewangelickie prze-
kazane katolikom na Warmii i Mazurach w latach 1972–1992, Olsztyn 2002.
82 K. Bastowska, Dzieje zabytkowych Êwiàtyƒ dawnego województwa koszaliƒskiego w latach
1945–1989 [w:] Spo∏eczeƒstwo – paƒstwo – KoÊció∏ (1945–2000). Materia∏y z ogólnopolskiej kon-
ferencji naukowej Szczecin 15–16 VI 2000 r., red. A. Kawecki, K. Kowalczyk, A. Kubaj, Szczecin
2000, s. 88–94; P. Szczud∏owski, Losy poewangelickich..., s. 213–217.
83 AIPN, 0639/127, k. 3.
84 Cyt. za: K. Pawlicka, Polityka w∏adz..., s. 87.
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Tabela 2. Zezwolenia na budow´ i rozbudow´ obiektów sakralnych w Polsce w latach
1976–1980

èród∏o: AP Kraków, UMKr – WdsW, 23, Zestawienie wydanych zezwoleƒ na budow´ obiektów sa-
kralnych w Polsce w latach 1976–1980, k. 130–131.

diecezji przemyskiej, krakowskiej, tarnowskiej, warszawskiej i cz´stochowskiej85.
Tylko w 1971 r. powsta∏y w Polsce 73 nielegalne obiekty sakralne, z których a˝

85 AIPN Ka, Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Katowicach, 030/157, Wytyczne do dzia-
∏aƒ operacyjnych SB i MO w zakresie przeciwdzia∏ania inicjatywom hierarchii i kleru na odcinku
budownictwa sakralnego, 26 V 1972 r., k. 25–32. 
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36 wzniesiono w diecezji przemyskiej86. „SpoÊród 97 koÊcio∏ów, których budow´
zainicjowano w latach 1972–1979, 67 nie mia∏o formalnego zezwolenia” – ustali-
∏a Ma∏gorzata Rudnicka87. Równolegle nast´powa∏o przejmowanie cerkwi grecko-
katolickich i dlatego rocznie przybywa∏o Êrednio osiemnaÊcie koÊcio∏ów i kaplic88. 

O sytuacji w diecezji przemyskiej decydowa∏ program bp. Ignacego Tokarczu-
ka, który pragnà∏ dobrze prowadzonego duszpasterstwa w parafiach miejskich nie
wi´kszych ni˝ 10 tys. wiernych. Na terenach wiejskich jego zdaniem odleg∏oÊç do
koÊcio∏a nie powinna przekraczaç 4 km89. Dlatego ocenà jego dzia∏alnoÊci zajmo-
wa∏y si´ wszelkie mo˝liwe instancje partyjne, instytucje administracyjne i s∏u˝by
policyjne. Ju˝ we wrzeÊniu 1971 r. w Wydziale Administracyjnym KC PZPR pod-
czas rozwa˝aƒ wokó∏ przyznania mu paszportu stwierdzono, ˝e korzystniejszym
rozwiàzaniem b´dzie zezwolenie na wyjazd Tokarczuka do Rzymu90.

Wielokrotnie poruszano te sprawy w rozmowach z przedstawicielami Episko-
patu. W propagandzie zaÊ obrzucano biskupa licznymi epitetami. Atamanem
UPA i prawdziwym Ukraiƒcem nazywano hierarch´, który kontynuowa∏ akcj´
przejmowania nieczynnych cerkwi pounickich, przekszta∏cajàc je w koÊcio∏y ka-
tolickie. Episkopat straszono za∏atwieniem tych problemów ze Stolicà Apostol-
skà. Wysi∏ki by∏y bezskuteczne, dlatego w KC, MSW i UdsW zastanawiano si´
nad sposobami skompromitowania biskupa za pomocà policyjnej prowokacji.
Bardzo du˝y rezonans afery pods∏uchowej upewni∏ Tokarczuka w przekonaniu,
˝e w∏adze nie zastosujà wobec niego Êrodków ostatecznych. Nadal wi´c zach´ca∏
wiernych do wznoszenia koÊcio∏ów i kaplic bez oglàdania si´ na pozwolenia.
W taki sposób tylko w latach 1972–1979 zapoczàtkowano budow´ 67 miejsc
kultu, tj. 70 proc. ogó∏u powsta∏ych wtedy w diecezji91.

Biskup Tokarczuk doskonale zna∏ mechanizmy systemu w∏adzy. Po latach
konfrontacji z politykà w∏adz komunistycznych by∏ przekonany, ˝e o legalizmie
w walce o Êwiàtynie nie mog∏o byç mowy. Na proÊb´ o zezwolenie na budow´
koÊcio∏a w JaÊle92 us∏ysza∏ odpowiedê: „Nie. KoÊcio∏ów jest i tak za du˝o, nie ma

86 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 313.
87 M. Rudnicka, Budownictwo sakralne..., s. 89.
88 A. Potocki, Posoborowa organizacja KoÊcio∏a lokalnego [w:] Ksi´ga jubileuszowa..., s. 68–69.
89 K. Be∏ch, Strategie duszpasterskie arcybiskupa Ignacego Tokarczuka [w:] Arcybiskup Ignacy Tokar-
czuk w oczach spo∏eczeƒstwa, oprac. J. Zimny, Sandomierz 2003, s. 226.
90 Notatka Wydzia∏u Administracyjnego KC PZPR dotyczàca bp. Ignacego Tokarczuka, 14 IX
1971 r. [w:] Tajne dokumenty paƒstwo – KoÊció∏..., s. 360–362.
91 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 313–314. Szczegó∏owe informacje przed-
stawiajàce walk´ w∏adz partyjno-paƒstwowych z ordynariuszem przemyskim na tle budownictwa
sakralnego w latach siedemdziesiàtych znajdujà si´ w artyku∏ach zawartych w t. 10 „Studiów Rze-
szowskich” z 2003 r.: P. Chmielowiec, Dzia∏ania lokalnego aparatu bezpieczeƒstwa wobec biskupa
Ignacego Tokarczuka, s. 77–82; J. Draus, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk a spo∏eczny opór w diecezji
przemyskiej, s. 110–111; J. Musia∏, Represje wobec budowniczych koÊcio∏ów w diecezji przemyskiej,
s. 122–127; S. Nabywaniec, Dzia∏ania biskupa Ignacego Tokarczuka na rzecz ratowania cerkwi grec-
kokatolickich, s. 138–139; J. ˚aryn, Ignacy Marcin Tokarczuk – nieprzejednany antykomunista,
s. 94–95. Publikacja jest pok∏osiem konferencji naukowej „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. KoÊció∏,
w∏adza, opór spo∏eczny”, którà zorganizowa∏ Oddzia∏ IPN w Rzeszowie 5 XI 2002 r.
92 Aleksander Merker uzna∏ – ze wzgl´dów taktycznych – „za celowe ustàpienie w jakiejÊ sprawie”.
Wydano wi´c pozwolenie na wybudowanie organistówki w JaÊle (AAN, UdsW, 125/405, Notatka
Aleksandra Merkera, 3 IV 1970 r., k. 371; ibidem, Pismo WdsW Prezydium WRN w Rzeszowie do
UdsW, 24 IV 1970 r., k. 387).
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potrzeby, to jest kraj socjalistyczny”. Kiedy decyzj´ w∏adz wojewódzkich zatwier-
dzono w Warszawie, biskup postanowi∏ wi´cej nie prosiç. Wielokrotnie przedsta-
wiciele nawet najwy˝szych w∏adz próbowali wymusiç na nim zmian´ post´powa-
nia. Kiedy przysz∏a pora na anonimowe groêby, wtedy je po prostu zlekcewa˝y∏,
uznajàc takà postaw´ za najw∏aÊciwszà. Nie ustàpi∏ tak˝e pod presjà Sekretariatu
Stanu w Watykanie93.

Fenomen budownictwa sakralnego w diecezji przemyskiej potwierdzi∏ prymas
Stefan Wyszyƒski. 11 kwietnia 1973 r. podczas sesji naukowej w Instytucie Geo-
grafii Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedzia∏: „Na ko-
Êcielnej mapie Polski intryguje mnie zawsze Êwietlana plama diecezji przemyskiej.
Wiem, ˝e dziejà si´ tam cuda, i to chyba widaç. Dochodzimy do wniosku, ˝e bi-
skup przemyski ma racj´. Nie ma innego sposobu, trzeba dzia∏aç tak jak on. Na-
si wierni te˝ dochodzà do przekonania, ˝e nie ma innego sposobu, tylko tak...
Wi´cej na ten temat nie powiem”94. Stawianie w∏adz przed faktami dokonanymi
znajdowa∏o zwolenników w kolejnych diecezjach. Swej determinacji w walce
z paƒstwowymi ograniczeniami nie kry∏ arcybiskup poznaƒski Antoni Baraniak.
„Có˝ mia∏em robiç – t∏umaczy∏ w styczniu 1976 r. wojewodzie leszczyƒskiemu
– jeÊli moje uzasadnione wnioski cz´sto przez 30 lat pozostawa∏y bez odpowie-
dzi lub za∏atwiane by∏y odmownie? W takich wypadkach nie tylko zach´ca∏em,
ale wr´cz nakazywa∏em budow´ bez zezwolenia”95. W lipcu 1978 r. bp Bernard
Czapliƒski z Bydgoszczy podczas rozmowy z w∏adzami wojewódzkimi zwróci∏
uwag´, ˝e jego stosunek do w∏adz nie prze∏o˝y∏ si´ na liczb´ pozwoleƒ na budo-
w´ koÊcio∏ów. Dla diecezji po∏o˝onej w granicach trzech województw nie otrzy-
ma∏ ani jednego pozwolenia, a bp Tokarczuk a˝ cztery96. Jednak zachowanie or-
dynariusza przemyskiego analizowano w czasie ka˝dej narady w MSW. Szef
przemyskiej SB p∏k Alojzy Perliceusz na naradzie aktywu kierowniczego MSW
11 listopada 1979 r. przyzna∏: „mobilizacja si∏ SB pi´ciu województw do walki
z bp. Tokarczukiem nie przynios∏a oczekiwanych rezultatów”97.

Jednym z podstawowych organów opracowujàcych i realizujàcych taktyk´
walki bie˝àcej z KoÊcio∏em by∏ Departament IV MSW oraz jego odpowiedniki te-
renowe98. W ciàgu ca∏ej dekady SB mocno zaanga˝owa∏a si´ w zwalczanie bu-
downictwa sakralnego. Tej problematyce poÊwi´cono specjalnà odpraw´ krajowà
10 lutego 1973 r. oraz odr´bne instrukcje i zarzàdzenia. W celu skuteczniejszego
przeciwdzia∏ania nielegalnemu budownictwu sakralnemu wydzia∏y Departamentu
IV MSW i wydzia∏y IV komend wojewódzkich MO otrzymywa∏y odpowiednie
wytyczne. Przyk∏adowo 26 paêdziernika 1976 r. dyrektor Departamentu IV wyda∏

93 I. Tokarczuk, Bo˝e zwyci´stwo, „Studia Rzeszowskie” 2003, t. 10, s. 145–150; J. ˚aryn, Dzieje
KoÊcio∏a katolickiego..., s. 339–340.
94 Cyt. za: H. Szareyko, Budownictwo..., s. 117.
95 Cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 313.
96 K. Pawlicka, Polityka w∏adz..., s. 91.
97 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim 1944–1990.
W Êwietle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 382. W∏adze obawia∏y si´ wspó∏pracy obu hierar-
chów; zob. M. Lasota, Wspólne drogi kardyna∏a Karola Wojty∏y i arcybiskupa Ignacego Tokarczuka,
„Studia Rzeszowskie” 2003, t. 10, s. 71–74.
98 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce..., s. 393–411; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a
katolickiego..., s. 342–353. Zob. przypis 15.
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„instrukcj´ 001/76 w sprawie kierunków i taktyki dzia∏aƒ operacyjnych na odcin-
ku samowoli w budownictwie koÊcielnym”. Tego samego dnia minister spraw we-
wn´trznych Stanis∏aw Kowalczyk wyda∏ zarzàdzenie cz. 0063/76 oraz wytyczne do
wspó∏dzia∏ania organów SB i MO w sprawie „zapobiegania zagro˝eniom lub na-
ruszeniom porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego wywo∏anym dzia∏alnoÊcià du-
chowieƒstwa i wiernych na tle budownictwa sakralnego i innych dzia∏aƒ”99.

Warto dok∏adniej zanalizowaç znamiennà w skutki instrukcj´ SB z klauzulà
„tajne – specjalnego znaczenia” z 26 maja 1972 r. – „Wytyczne do dzia∏aƒ ope-
racyjnych S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i MO w zakresie przeciwdzia∏ania inicjatywom
hierarchii i kleru na odcinku budownictwa sakralnego”100. W zwiàzku z ostrà
krytykà przypadków u˝ywania si∏y wobec obroƒców nielegalnych obiektów sa-
kralnych wyra˝onà przez Episkopat oraz nag∏aÊnianiem tych zajÊç Departament
IV MSW wskazywa∏ na podstawowe znaczenie dzia∏aƒ operacyjno-rozpoznaw-
czych i zapobiegawczych. W celach rozpoznawczych SB mia∏a zewidencjonowaç
wszystkie miejscowoÊci, w których zamierzano zbudowaç Êwiàtyni´. Dla ka˝dej
z nich nakazano opracowaç plany dzia∏aƒ operacyjnych i przed∏o˝yç je czynni-
kom polityczno-administracyjnym, zorganizowaç sta∏y system kontroli, ujawniaç
zw∏aszcza inspiracje duchownych, oceniç nastroje, ustaliç planowany sposób
wzniesienia obiektu oraz pochodzenie Êrodków finansowych i materia∏owych,
a tak˝e zaanga˝owanie osób zatrudnionych w instytucjach paƒstwowych i gospo-
darczych. Dla miejscowoÊci o du˝ym zagro˝eniu nale˝a∏o za∏o˝yç teczk´ obiek-
towà i uzupe∏niaç jà zgodnie z instrukcjà cz. 06/70 oraz zarzàdzeniem dyrektora
Departamentu IV 003/72, natomiast miejsca spokojniejsze rozpracowywaç w ra-
mach teczki ewidencji operacyjnej parafii (TEOP).

W ramach dzia∏aƒ zapobiegawczych mieÊci∏o si´ jeszcze wi´cej szczegó∏owych
dyspozycji. Do najistotniejszych zaliczono wygaszenie dà˝eƒ do budowy obiektu
sakralnego. Planowano to osiàgnàç g∏ównie przy pomocy sieci tajnych wspó∏pra-
cowników i tzw. kontaktów operacyjnych, którzy mieli docieraç do êróde∏ inicja-
tyw budowlanych – nawet do kurii i biskupów, wywo∏ywaç „ró˝nego rodzaju
tarcia i zatargi” w komitetach budowlanych, niszczyç autorytet organizatorów
prac i oddzia∏ywaç na nich za poÊrednictwem pracodawców. W stosunku do
ksi´˝y nakazywano podejmowanie takich „dzia∏aƒ operacyjnych i wykorzystywa-
nie wszelkich mo˝liwoÊci administracyjnych, finansowych, politycznych itp. [...],
by nie byli oni czynnikiem mobilizujàcym i inspirujàcym budowy, lecz by w do-
godnych warunkach dzia∏ali nawet uspokajajàco i wp∏ywali na zahamowanie
tego procesu”. W tego rodzaju prace, zmierzajàce do pe∏nej koordynacji mi´dzy
partià, administracjà i SB, mieli byç w∏àczeni funkcjonariusze miejscowych po-
sterunków MO. Tak˝e represjom nadawano znaczenie prewencyjne. Na koniec
proponowano, aby szefowie SB w powiatowych i miejskich komendach MO roz-
wa˝yli ponownie z ca∏ym sk∏adem tych komend zarzàdzenie 0077/70101.

99 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce..., s. 419–420.
100 Wytyczne do dzia∏aƒ operacyjnych SB i MO w zakresie przeciwdzia∏ania inicjatywom hierarchii
i kleru na odcinku budownictwa sakralnego, 26 V 1972 r. [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu
bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych 1945–1989, wst´p i red. A. Dziurok,
Warszawa 2004, s. 460–465. 
101 Ibidem. 
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Owo zarzàdzenie ministra spraw wewn´trznych z 30 lipca 1970 r. w sprawie
zapobiegania zagro˝eniu lub naruszaniu porzàdku publicznego wywo∏anemu
dzia∏alnoÊcià hierarchii koÊcielnej i kleru zosta∏o uzupe∏nione wytycznymi dyrek-
tora Departamentu IV MSW oraz dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowe-
go Komendy G∏ównej Milicji Obywatelskiej na temat organizacji wspó∏dzia∏ania
MO i SB. W uzupe∏nieniu obu instrukcji Departament Szkolenia i Wydawnictw
MSW opublikowa∏ na poczàtku 1971 r. osiemdziesi´ciostronicowà ksià˝k´ Józe-
fy Siemaszkiewicz i Ryszarda Wójcickiego Niektóre elementy organizacji wspó∏-
dzia∏ania MO i SB w zakresie zapobiegania zagro˝eniom lub naruszeniom porzàd-
ku publicznego wywo∏anym dzia∏alnoÊcià hierarchii koÊcielnej i kleru. By∏a ona
poÊwi´cona w ca∏oÊci zwalczaniu nielegalnego budownictwa sakralnego. Po-
numerowane egzemplarze tego opracowania z klauzulà „tajne specjalnego zna-
czenia” dociera∏y do terenowych szefów SB (w tym powiatowych) ju˝ w maju
1971 r. i mia∏y s∏u˝yç jako „materia∏y w pracy szkoleniowo-wychowawczej”102.
Analiza sytuacji w budownictwie sakralnym u kresu lat szeÊçdziesiàtych mia∏a
u∏atwiç zwalczanie samowoli w przysz∏oÊci.

W 1972 r. jednostki podleg∏e MSW udaremni∏y realizacj´ a˝ 133 przypadków
nielegalnego budownictwa sakralnego. W kilkunastu miejscowoÊciach – jak napisa∏
Henryk Dominiczak, powo∏ujàc si´ na wypowiedê p∏k. Zenona Goroƒskiego,
dyrektora Departamentu IV – „dzia∏ania duchowieƒstwa i wiernych zaskoczy∏y zu-
pe∏nie SB i MO, przez co zasz∏a potrzeba u˝ycia si∏y oraz dzia∏aƒ represyjnych i eg-
zekucji”103. Ze wzgl´du na czynnik zaskoczenia dzia∏ania prewencyjne aparatu bez-
pieczeƒstwa mia∏y ma∏e szanse powodzenia. ˚eby je zwi´kszyç, bardzo du˝o uwagi
poÊwi´cano organizacji dop∏ywu wiadomoÊci o planowanym rozpocz´ciu nowych
inwestycji lub prac adaptacyjnych. Dzi´ki nim SB by∏a w stanie zablokowaç przed-
si´wzi´cie w jego wczesnym stadium, nawet wtedy, gdy wed∏ug pierwotnych planów
i zatwierdzonych decyzji nie mia∏o ono nic wspólnego z koÊcio∏em lub kaplicà.

By∏y to jednak bardzo trudne zadania, gdy˝ kreatywnoÊç wiernych by∏a
wprost nieograniczona. Milicja Obywatelska poinformowa∏a na poczàtku stycz-
nia 1973 r. WdsW w Olsztynie, ˝e we wsi ¸aniewo ma byç wzniesiona kaplica
na fundamentach chlewu, budowanego przez jednego z rolników104. Kaplic´
w Gliniku Polskim (powiat jasielski) postawiono w 1975 r. na podstawie zezwo-
lenia na budow´ podmiejskiej gospody105. Innym sposobem ustanowienia Êwià-
tyni by∏a adaptacja istniejàcych budynków. Remontowano wi´c lub rozbudowy-
wano stare kaplice, zmieniano przeznaczenie punktów katechetycznych lub je
rozbudowywano. Cz´stym punktem wyjÊcia by∏a rozbudowa zakupionego przez
parafi´ lub ofiarowanego jej budynku mieszkalnego czy gospodarczego. Nawet
wiejska chata lub stodo∏a mog∏a staç si´ miejscem modlitwy i centrum duszpa-
sterstwa w okolicy oddalonej od macierzystej parafii, podobnie jak opuszczony
magazyn Gminnej Spó∏dzielni w dawnych zabudowaniach dworskich106. Te i po-

102 Za udost´pnienie ksià˝ki sk∏adam podzi´kowania Adamowi Dziurokowi.
103 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce..., s. 418.
104 A. Kopiczko, KoÊció∏..., s. 144.
105 A. Szypu∏a, Historia nowych koÊcio∏ów w diecezji przemyskiej 1966–1993, t. 1, Rzeszów 1997,
s. 233.
106 M. Rudnicka, Budownictwo sakralne..., s. 86–87.
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dobne inicjatywy, podejmowane po nieudanych próbach post´powania legalne-
go, oznacza∏y d∏ugotrwa∏y konflikt z w∏adzami Êwieckimi.

Bardzo wa˝ny dla sukcesu ca∏ego przedsi´wzi´cia by∏ wybór odpowiedniego
czasu na inwestycj´. Aby uniknàç konfrontacji, wybierano takie dni, kiedy czuj-
noÊç organów Êcigania by∏a najmniejsza. Najcz´Êciej by∏y to Êwi´ta lub dni przed-
Êwiàteczne. Dobrà okazj´ stanowi∏y uroczystoÊci paƒstwowe, które wymaga∏y
zaanga˝owania wi´kszych si∏ milicyjnych. Przyk∏adowo przyjazd I sekretarza KC
PZPR do Krosna i mobilizacja MO w tym mieÊcie pozwoli∏y na przekszta∏cenie
stodo∏y w kaplic´ we wsi Siepietnica. Podobnie by∏o w Koniaczowie, gdzie ko-
Êció∏ zbudowano 22 lipca 1977 r., a w parafialnej kronice zamieszczono komen-
tarz: „w∏adza Êwi´tuje – naród buduje”. Natomiast w Kmieciach, dzielnicy Prze-
myÊla, nielegalne prace przy budowie kaplicy podj´to w nocy z 8 na 9 czerwca
1979 r., a wi´c w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Paw∏a II do Polski107. Niele-
galne prace budowlane by∏y os∏aniane przez Êciany budynków, w których wn´-
trzu wznoszono mury przysz∏ych kaplic i koÊcio∏ów. W Polsce i Êwiecie – dzi´ki
Radiu Wolna Europa – zas∏ynà∏ koÊció∏ w Nowosió∏kach w powiecie leskim, któ-
ry zbudowano w nocy z 2 na 3 sierpnia 1975 r. pod os∏onà kukurydzy. Dodat-
kowo sprzyjajàcà okolicznoÊcià by∏ Êwiecki pogrzeb milicjanta w sobot´ 2 sierp-
nia z udzia∏em ponad stu funkcjonariuszy, którzy póêniej udali si´ na styp´108.

„Ârodki oddzia∏ywania politycznego”, którymi pos∏ugiwa∏a si´ S∏u˝ba Bezpie-
czeƒstwa, wp∏ywa∏y na zmian´ aktywnoÊci spo∏ecznej w dziedzinie budownictwa
sakralnego. Funkcjonariusze tych s∏u˝b, z wi´kszym lub mniejszym powodzeniem,
mogli oddzia∏ywaç przez ostrzegawcze wizyty sk∏adane potencjalnym inicjatorom
budowy. Ksi´˝y i Êwieckich budowniczych najpierw zastraszano. Po˝àdany skutek
odnosi∏y groêby zastosowania dotkliwych ograniczeƒ bytowych, dyskryminacji
najbli˝szych cz∏onków rodziny i krewnych oraz kar finansowych lub ograniczenia
wolnoÊci. Wszystko to stanowi∏o bardzo silne moralne formy represji. Tego ro-
dzaju przyk∏ady mo˝na mno˝yç. Jedna z kobiet w diecezji przemyskiej zagrozi∏a,
˝e pope∏ni samobójstwo, jeÊli funkcjonariusze SB b´dà jà nachodziç. Rozmowy
„profilaktyczne” esbeków i prokuratora powiatowego z Siedlec spowodowa∏y, ˝e
Jan Dziewulski z Dziewul za∏ama∏ si´ psychicznie i wpad∏ w depresj´109.

W celu unikni´cia represji cz´Êç osób pracujàcych przy budowach chcia∏a po-
zostaç anonimowa, dlatego pos∏ugiwano si´ pseudonimami lub pracowano w ma-
skach, wykonanych np. z poƒczoch110. Inni lekcewa˝yli fotografujàcych ich funk-
cjonariuszy SB. Byli póêniej identyfikowani, a ich zdj´cia umieszczano w teczkach
obiektowych. W tego typu teczkach operacyjnych znajdowa∏o si´ czasem po kil-
kanaÊcie czarno-bia∏ych zdj´ç. Uwiecznia∏y one osoby pracujàce przy budowach,
wyglàd wewn´trzny i zewn´trzny wznoszonych obiektów, rzadziej ludzi zgroma-
dzonych przed gmachem sàdu czy przebieg pacyfikacji.

Skutecznym Êrodkiem obrony obiektu, zgromadzonych materia∏ów budowla-
nych i pracujàcych osób przed interwencjà funkcjonariuszy SB lub MO by∏o

107 J. Musia∏, Represje wobec budowniczych..., s. 121, 125–126; A. Szypu∏a, Historia..., s. 138–141.
108 A. Szypu∏a, Historia..., s. 49–51.
109 AIPN, 0202/6, Sprawa obiektowa kontrolna krypt. „Ognisko”, szyfrogram – meldunek cz. 16,
20 VII 1974 r., k. 32.
110 K. Be∏ch, Strategie duszpasterskie..., s. 221.

„Na masowe budownictwo sakralne nie pójdziemy”

145



t∏umne zbieganie si´ parafian na plac budowy. W Zbydniowie w diecezji przemy-
skiej oko∏o siedemdziesi´ciu milicjantów nie by∏o w stanie skonfiskowaç mate-
ria∏ów budowlanych, gdy˝ uniemo˝liwi∏a ten zamiar grupa ponad pi´ciuset pa-
rafian przyby∏ych na miejsce. W czasie tego typu akcji najbardziej aktywne by∏y
kobiety. W CzeluÊnicy wykorzystywano do pomocy równie˝ dzieci, które widzàc
radiowóz, opuszcza∏y lekcje i blokami rysunkowymi zas∏ania∏y milicyjne obiek-
tywy. W tym czasie kobiety otacza∏y ka˝dego funkcjonariusza. Opracowano te˝
system szybkiego powiadamiania parafian o niebezpieczeƒstwie. S∏u˝y∏y do tego
rozmieszczone w ró˝nych punktach wsi gongi111. Teren budowy by∏ uwa˝nie
strze˝ony przez mieszkaƒców. W jednej z miejscowoÊci nieproszonych „goÊci”
ostrzega∏a tabliczka z napisem: „Nie upowa˝nionym na teren budowy wst´p
wzbroniony”112. Przyk∏adem oporu wobec systemu by∏y odwa˝ne deklaracje,
sk∏adane przez czasem bardzo prostych ludzi. Kiedy funkcjonariusze rzeszow-
skiej MO usi∏owali przekupiç w∏aÊcicielk´ stodo∏y, us∏yszeli odpowiedê: „Nie
sprzedam tego, com podarowa∏a Matce Bo˝ej”113. Na ˝àdanie milicjantów doma-
gajàcych si´ przywrócenia pierwotnego przeznaczenia budynku mieszkalnego
w Lisowie w∏aÊcicielka domu przerobionego na kaplic´ odpar∏a: „Nie ma takiej
w∏adzy, aby kaplic´ odÊwi´ciç”114.

Byli i tacy, których postawy mo˝na sytuowaç na drugim biegunie. AntykoÊciel-
ne nastawienie w∏adz sprzyja∏o bezkarnoÊci dla oszustów. Jeden z rolników, któ-
ry udost´pni∏ na kaplic´ zaniedbany dom, po jego wyremontowaniu wymówi∏
ksi´dzu umow´. Wierni zap∏acili 11 tys. z∏ za remont i 24 tys. z∏ kar za ponowio-
nà inwestycj´ sakralnà115. Przyk∏ad ten dowodzi, jak wa˝ny dla skutecznoÊci wal-
ki z „dzikim” budownictwem sakralnym by∏ rozwój tzw. osobowych êróde∏ in-
formacji, czyli sieci agenturalnej.

W rutynowo prowadzonej grze operacyjnej by∏o to podstawowe ogniwo. Nie
mo˝na podaç dok∏adnej liczby ró˝nych kategorii wspó∏pracowników SB, którzy
w latach siedemdziesiàtych byli informatorami w sprawach zwiàzanych z budow-
nictwem sakralnym. Geograficzne ich rozmieszczenie równie˝ nie jest mo˝liwe. Na
przeszkodzie stojà wzgl´dy metodologiczne oraz specyfika problemów zwiàzanych
z budownictwem sakralnym. Wiadomo natomiast ogólnie, jaki by∏ stan agentury
organizowanej przez IV Departament. W 1971 r. IV pion operacyjny MSW posia-
da∏ w ewidencji 4003 tajnych wspó∏pracowników, a w 1979 r. 5784116. W 1972 r.
Wydzia∏ IV KW MO w Rzeszowie mia∏ zaledwie dziewi´çdziesi´ciu tajnych wspó∏-
pracowników117. Wiadomym jest, ˝e liczby te systematycznie ros∏y i spory w nich
udzia∏ mieli duchowni. W tych wielkoÊciach mieÊcili si´ tajni wspó∏pracownicy an-

111 Ibidem, s. 223. Dzieciom ze wsi Gwizdów na polecenie dyrektora obni˝ono oceny ze sprawowa-
nia, gdy˝ by∏y nieobecne na rzekomo dobrowolnym czynie spo∏ecznym (H. Szareyko, Budownic-
two..., s. 125).
112 H. Szareyko, Budownictwo..., s. 123.
113 Cyt. za: J. Musia∏, Represje wobec budowniczych..., s. 123. Zob. A. Szypu∏a, Historia...,
s. 268–271.
114 Cyt. za: J. Musia∏, Represje wobec budowniczych..., s. 124.
115 Ibidem, s. 122; A. Szypu∏a, Historia..., s. 96–97.
116 T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950–1984,
„Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, t. 1 (3), s. 119, 131.
117 P. Chmielowiec, Dzia∏ania..., s. 86.
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ga˝owani w zwiàzku z konkretnymi „sprawami obiektowymi”118. Ka˝dy „budow-
lany” konflikt mia∏ swojà teczk´, w której znajdujà si´ informacje o liczbie tajnych
wspó∏pracowników i osób majàcych status tzw. kontaktu operacyjnego. Nie wia-
domo jednak, ile pozycji obejmowa∏a tego rodzaju ewidencja. 

Wspó∏pracownikom SB wyznaczano do wykonania zarówno zadania ogólne,
jak i bardzo szczegó∏owe. Nie tylko o charakterze informacyjnym, ale tak˝e dez-
integracyjnym, chodzi∏o bowiem o rozbicie od wewnàtrz Êrodowiska domagajà-
cego si´ budowy koÊcio∏a. Od tego zale˝a∏o powodzenie planów pacyfikacji kon-
fliktu. W 1975 r. na pewnym etapie zabiegów operacyjnych zmierzajàcych do
przerwania przygotowaƒ do budowy kilku kaplic w okolicy Starachowic (woje-
wództwo kieleckie) zaanga˝owanych by∏o a˝ szeÊciu tajnych wspó∏pracowników:
„August”, „Piàtkowski”, „Roman”, „Weso∏y”, „WojtuÊ” i „Zygmunt”119. Za do-
starczane informacje inwigilujàcy otrzymywali wynagrodzenie lub prezenty. Kon-
takt operacyjny o pseudonimie „NW-Wit” otrzyma∏ podarek 16 grudnia 1976 r.,
a wi´c tu˝ przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia, w zamian za informacj´ o pojawie-
niu si´ nowego tabernakulum w nielegalnej kaplicy. W notatce SB zapisano: „Na
spotkaniu wr´czono k[ontaktowi] o[peracyjnemu] teczk´ i koniak w kwocie
700 z∏. K[ontakt] o[peracyjny] ch´tnie przyjà∏, by∏ z niego zadowolony”120.

Na poczàtek lat siedemdziesiàtych przypad∏a najwi´ksza fala brutalnych inter-
wencji policyjnych w miejscowoÊciach, w których zdecydowano si´ na niezalega-
lizowanà budow´ Êwiàtyni. Najcz´Êciej by∏y to akcje przeciwko bardzo niewiel-
kim inwestycjom, cz´sto o charakterze prowizorycznym. Takie metody stosowano
zarówno wobec próby zbudowania kaplicy w miejscowoÊci, w której jej nigdy nie
by∏o, jak te˝ tam, gdzie mieszkaƒcy pragn´li jedynie powi´kszyç istniejàcy, ale cia-
sny obiekt (wieÊ Pabianice w powiecie cz´stochowskim)121.

Przeciwko stosowaniu przez MO takich Êrodków przymusu fizycznego jak
pa∏ki i gaz protestowa∏ kard. Karol Wojty∏a. Po akcji si∏ specjalnych 12 sierpnia
1974 r. w Szklarach, nale˝àcych do parafii Rac∏awice Olkuskie, metropolita kra-
kowski wyda∏ specjalny komunikat, w którym poinformowa∏ duchowieƒstwo
i wiernych o brutalnym potraktowaniu ludnoÊci i zburzeniu spychaczem dobu-
dówki do punktu katechetycznego122. W wyniku prowadzonej przez SB z Olku-
sza gry operacyjnej przeciwko ks. Józefowi Pochopieniowi opracowano minuto-
wy plan akcji o kryptonimie „Ma∏y”, podczas której funkcjonariusze SB, MO
i ZOMO u˝yli si∏y i brutalnie pobili kilkudziesi´ciu mieszkaƒców Szklar. Szef
krakowskiej SB rozwa˝a∏ mo˝liwoÊç wyciàgni´cia konsekwencji wobec mecena-
sa Andrzeja Rozmarynowicza, który podjà∏ si´ obrony osób wówczas poszkodo-
wanych, „z tytu∏u oszczerstw pod adresem w∏adzy ludowej zawartych w sporzà-
dzonych przez niego dokumentach”123.

118 ¸. Kamiƒski, Lingua securitatis, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, t. 1 (3), s. 211–216.
119 AIPN, 0416/1352, Plan operacyjnych przedsi´wzi´ç w sprawie obiektowej krypt. „M-6”, cz. re-
jestracyjny 12502, k. 23.
120 AIPN Rz, 053/74, Informacja kontaktu operacyjnego ps. „NW-Wit”, 16 XII 1976 r., k. 91.
121 Zob. wi´cej: M. Miko∏ajczyk, W∏adza..., s. 162–163.
122 Komunikat metropolity krakowskiego kard. Karola Wojty∏y o u˝ywaniu przez MO pa∏ek i gazu
przeciwko wiernym, 25 VIII 1974 r. [w:] P. Raina, KoÊció∏ w PRL..., s. 676.
123 AIPN Kr, 024/7, Notatka s∏u˝bowa, 20 III 1974 r., k. 22 i n.
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Wed∏ug informacji krakowskiego WdsW przebieg wypadków by∏ nast´pujà-
cy: „W czasie czynnoÊci rozbiórkowych grupa sfanatyzowanej cz´Êci wiernych,
w iloÊci ok. 100 osób, stanowiàcej wi´kszoÊç kobiet obrzuci∏a kamieniami funk-
cjonariuszy MO oraz robotników. W zwiàzku z tym w∏adze zmuszone by∏y
wprowadziç odwód MO w iloÊci 20 funkcjonariuszy. Prace zosta∏y do koƒca
wykonane”124. Obiekt o powierzchni 18 m kwadratowych przesta∏ istnieç, a zdo-
byte doÊwiadczenia w∏adze pionu wyznaniowego wykorzystywa∏y podczas szko-
leƒ. Na kursie dyrektorów wszystkich 49 wojewódzkich wydzia∏ów do spraw wy-
znaƒ w marcu 1976 r. instruowano, jakie metody stosowaç w przeciwdzia∏aniu
samowolom budowlanym i jak postàpiç z zawiadomieniem o przest´pstwie wnie-
sionym przez parafi´. Nied∏ugo po tym instrukta˝u oddzia∏ ZOMO spali∏ drew-
nianà kaplic´ w Górkach Kampinoskich, rozp´dzi∏ zgromadzonych tam miesz-
kaƒców, a w koƒcu dotkliwie pobi∏ miejscowego wikariusza ks. Józefa Borka125.

Jeszcze w koƒcu lat siedemdziesiàtych wystarczy∏o postawienie metalowej wiaty
w dzielnicy Miko∏owa – Kamionce i zrobienie tam kaplicy, aby dosz∏o do akcji SB.
Jej zorganizowaniem i przeprowadzeniem zajà∏ si´ Edmund Perek, wykonujàcy za-
dania dezinformacyjne („D”) w Wydziale IV KW MO w Katowicach. Ekipa, która
wraz ze sprz´tem przyby∏a nocà, odci´∏a wiat´ od pod∏o˝a, a jej elementy za∏adowa-
∏a na samochód. Przewieziono je nast´pnie na teren prywatnej posesji Perka w Ka-
towicach Podlesiu, gdzie zosta∏y poci´te i wykorzystane do budowy ogrodzenia126.

Nieraz burzono koÊcio∏y budowane „na dziko”, jak choçby w Brudzowicach
ko∏o Zawiercia czy Zbroszy Du˝ej ko∏o Grójca w 1972 r.127 Takà akcj´ przepro-
wadzono te˝ w maju 1974 r. w Dziewulach ko∏o Siedlec128. Zdarza∏y si´ równie˝
podpalenia. W latach 1968–1978 w województwie rzeszowskim odnotowano
dziesi´ç takich zdarzeƒ. Brakuje bezpoÊrednich dokumentów Êwiadczàcych o ich
sprawcach, ale mo˝na przypuszczaç, ˝e inspiratorami byli funkcjonariusze wy-
dzia∏ów IV komend wojewódzkich MO. Potwierdzajà t´ hipotez´ zeznania pod-
palaczy zatrzymanych w 1978 r. przez mieszkaƒców i budowniczych koÊcio∏a
w Nowej Sarzynie, a tak˝e okolicznoÊci gaszenia kaplicy przy klasztorze ks. sale-
tynów w Rzeszowie, podpalonej 7 marca 1978 r. Milicja obserwowa∏a ten incy-
dent, a celem prowadzonego nast´pnie Êledztwa by∏o ustalenie, kto gasi∏ po˝ar
(sic!)129. Sprawa mia∏a wymiar mi´dzynarodowy, gdy˝ Polonia w USA mocno na-
ciska∏a na UdsW i najwy˝sze w∏adze130. 

124 Cyt. za: K. Pawlicka, Polityka w∏adz..., s. 86.
125 Ibidem, s. 86–87; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 332–333.
126 Informacja o dzia∏alnoÊci..., s. 48. Nale˝y spodziewaç si´ dalszych szczegó∏ów w tej sprawie po
umo˝liwieniu kwerendy jednostki archiwalnej w AIPN w Katowicach, 030/118, t. 1–2, Sprawa
obiektowa krypt. „Wiata”.
127 W. Grochola, Cud w Zbroszy Du˝ej, [b.m.w.] 1981; J. Maroszek, Dzieje parafii Zbrosza Du˝a,
Bia∏ystok 2003.
128 AIPN, 0202/6, Sprawa obiektowa kontrolna krypt. „Ognisko”, szyfrogram – meldunek cz. 13,
18 VII 1974 r., k. 37–38.
129 AAN, UdsW, 133/125, Pro memoria Sekretariatu Episkopatu Polski do UdsW w sprawie podpa-
lenia kaplicy polowej Matki Bo˝ej Saletyƒskiej w Rzeszowie, 19 III 1978 r., k. 190; P. Chmielowiec,
Dzia∏ania..., s. 79; I. Tokarczuk, W s∏u˝bie KoÊcio∏a i narodu, wst´p i oprac. L. ˚bikowska, Marki
1997, s. 244–247; J. Musia∏, Represje wobec budowniczych..., s. 125.
130 AAN, UdsW, 133/125.
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Najbardziej dramatyczna w skutkach by∏a sprawa budowy koÊcio∏a parafial-
nego we wsi Cisiec, po∏o˝onej ko∏o W´gierskiej Górki w powiecie ˝ywieckim.
Mieszkaƒcy podj´li starania, gdy˝ do koÊcio∏a parafialnego w Milówce musieli
przemierzaç 5–7 km. Proboszcz z Milówki ostro sprzeciwi∏ si´ tej inicjatywie, ale
krakowska kuria umieÊci∏a projekt w planie na 1970 r. i nast´pny. Z powodu od-
mownych decyzji zacz´to wznosiç budynek mieszkalny z przeznaczeniem na ka-
plic´. W niedziel´ 5 listopada 1972 r. przy budowie podj´∏o prac´ oko∏o tysiàca
osób, w tym dzieci. Przyby∏a z ˚ywca ekipa SB nie zdo∏a∏a ich powstrzymaç; gdy
wy∏àczono we wsi elektrycznoÊç, ludzie pracowali dalej przy pochodniach. Po
kilku dniach koÊció∏ by∏ gotowy, a Radio Wolna Europa upowszechni∏o t´ wia-
domoÊç131.

Wtedy nadszed∏ czas represji, którymi kierowano z KC PZPR. Kilkadziesiàt
osób zwolniono z pracy w pobliskich przedsi´biorstwach, urzàdzano swoiste
∏apanki. Do dziÊ pozostaje niewyjaÊniona Êmierç dwudziestoszeÊcioletniego
mieszkaƒca CiÊca Czes∏awa Âcigaja, który nie ba∏ si´ przyznaç, ˝e uczestniczy∏
w budowie koÊcio∏a, a nawet by∏ z tego dumny. Zosta∏ aresztowany przez funk-
cjonariuszy MO i SB 16 listopada 1972 r. Po trzech dniach jego cia∏o znalezio-
no w bardzo p∏ytkiej wówczas rzece Sole, a ˝onie oddano jego suche doku-
menty osobiste132. Âledztwo zosta∏o umorzone. Dopiero po trzydziestu latach
wznowi∏a je Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu IPN w Katowicach133.

W ramach represji stosowanych w odpowiedzi na nielegalne prace budowla-
ne i remontowe przy obiektach sakralnych wymierzano cz´sto kary innego ro-
dzaju. Przedtem SB prowadzi∏a Êledztwa w poszczególnych sprawach. Podejrza-
nych wzywano na d∏ugie przes∏uchania, a niektórych aresztowano. Wywierano
naciski na przes∏uchiwanych, aby wymusiç przyznanie si´ do udzia∏u w nielegal-
nej budowie, zdobyç informacje o inspiratorach przedsi´wzi´cia, pochodzeniu
materia∏ów budowlanych i pieni´dzy, roli ksi´dza. Zdecydowana wi´kszoÊç nie
ulega∏a presji. W niektórych wioskach i osiedlach SB zdo∏a∏a zastraszyç cz´Êç
mieszkaƒców i zniech´ciç ich do dalszej pracy134.

Kolegia do spraw wykroczeƒ nak∏ada∏y grzywny, a sàdy kara∏y wi´zieniem lub
grzywnà bez wzgl´du na rodzaj wykonywanych prac budowlanych. Niektóre pa-
rafie dostawa∏y wyroki obu tych instytucji, a kolegiów kilkakrotnie. Ostrzej kara-
no za prowadzenie nowej budowy ni˝ za prace adaptacyjne, przy czym wydawa-
no wyroki od wzgl´dnie umiarkowanych po drakoƒskie. W latach 1970–1973
w województwie rzeszowskim na∏o˝ono grzywny na 269 osób na ∏àcznà sum´
1 322 200 z∏. WÊród ukaranych znalaz∏o si´ 131 ksi´˝y135. W 1971 r. odpowie-
dzialnoÊcià za prób´ zbudowania kaplicy w budynku inwentarskim w CzeluÊnicy
w województwie rzeszowskim SB obarczy∏a ks. Adama Michalskiego. Wyrokiem

131 A. Tyc, Dzieje parafii w CiÊcu (1970–1997), Kraków 2000, s. 56–70.
132 Ibidem, s. 70–77.
133 IPN – Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach,
S 49/02/2K. Serdecznie dzi´kuj´ prokurator Ewie Koj, naczelnikowi OKÂZpNP w Katowicach, za
udost´pnienie materia∏ów.
134 H. Szareyko, Budownictwo..., s. 119.
135 P. Chmielowiec, Dzia∏ania..., s. 77–78.
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sàdu ksiàdz recydywista i szeÊciu rolników otrzyma∏o po pó∏ roku wi´zienia w za-
wieszeniu na dwa i cztery lata. Do tego dosz∏y jeszcze kary grzywien na 99 tys. z∏.
By∏a to ogromna kwota dla szeÊçsetosobowej wsi. W Jelnej zastosowano odpo-
wiedzialnoÊç zbiorowà i zwi´kszono opodatkowanie gospodarstw, komornicy
konfiskowali m.in. inwentarz ˝ywy, a nawet wota z o∏tarza w kaplicy. W Milczy
kary grzywny si´gn´∏y 147 tys. z∏, a w Nowosió∏kach prawie 548 tys. z∏136. 

Zwalniano z pracy nieprzychylnych w∏adzom so∏tysów i dyrektorów szkó∏.
W 1975 r. w Rzeszowie funkcjonariusz SB spowodowa∏ zwolnienie ze stanowi-
ska notariusza – za to, ˝e przygotowa∏ akt sprzeda˝y domu na Osiedlu Gwardzi-
stów, który planowano zamieniç w kaplic´, zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych nauczyciela, a jego córki w prawach studentki137. W 1979 r. zwolniono
z pracy mieszkaƒca Cisowa, mimo i˝ mia∏ na utrzymaniu oÊmioro nieletnich
dzieci. W dodatku zosta∏ skazany na dwa lata wi´zienia i 130 tys. z∏ grzywny,
przy przeci´tnej pensji 5 tys. z∏. Na domiar z∏ego „nieznani sprawcy” podpalili
mu dom138.

Wyroki sàdów by∏y egzekwowane. Sàd Rejonowy w Rzeszowie zleci∏ komor-
nikowi zaj´cie na poczàtku czerwca 1977 r. samochodu marki Trabant ks. Stani-
s∏awowi Tomkowiczowi, który nie zap∏aci∏ zasàdzonej mu wczeÊniej grzywny
40 tys. z∏ za otwarcie kaplicy w Rzeszowie przy ulicy Wita Stwosza (Osiedle
Gwardzistów)139. Nie brakowa∏o drobniejszych kar i szykan. Ksi´˝y cz´sto kara-
no grzywnami za naruszenie obowiàzków meldunkowych, woêniców mandata-
mi za brak karty woênicy, a kierowców za z∏e parkowanie. Badano ich tak˝e pro-
bierzami trzeêwoÊci, jeÊli zatrzymali si´ w pobli˝u budowy140.

Wymiar kar znacznie si´ zmniejszy∏ w koƒcu lat siedemdziesiàtych. Widaç to
poczàwszy od ostatnich miesi´cy 1978 r. Wybór Karola Wojty∏y na papie˝a mia∏
tu najprawdopodobniej najwi´ksze znaczenie. Przyglàdajàc si´ represjom w spra-
wach o przest´pstwa budowlane zwiàzane ze wznoszeniem obiektów sakralnych
w województwie kroÊnieƒskim, mo˝na zauwa˝yç najpierw stopniowà liberaliza-
cj´ wyroków sàdowych, a od koƒca 1978 r. proces zamykania dochodzeƒ na eta-
pie post´powania prokuratorskiego. KroÊnieƒska SB nadal prowadzi∏a sprawy
operacyjne, kontynuowa∏a Êledztwa, które nast´pnie miejscowa prokuratura wo-
jewódzka zamyka∏a. Umorzenie dochodzenia koƒczy∏o si´ zobowiàzaniem po-
dejrzanej osoby duchownej lub Êwieckiej do zap∏acenia kilku tysi´cy z∏otych na
rzecz Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci lub cz´Êciej Polskiego Komitetu Pomocy
Spo∏ecznej w KroÊnie, dodatkowo kilkuset z∏otych na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz
na∏o˝eniem okresu próbnego, zazwyczaj jednego roku. We wszystkich tych spra-
wach punktem wyjÊcia by∏o podejrzenie pope∏nienia przest´pstw najcz´Êciej
z art. 61 ust. 2 ustawy o prawie budowlanym z 24 wrzeÊnia 1974 r.141 Trzeba do-

136 J. Musia∏, Represje wobec budowniczych..., s. 122, 124. 
137 Ibidem, s. 124–125.
138 K. Be∏ch, Strategie duszpasterskie..., s. 224–225.
139 AIPN Rz, 053/74, Informacja KW MO w Rzeszowie, czerwiec 1977 r., k. 18; A. Szypu∏a, Histo-
ria..., t. 3, s. 223–224.
140 AIPN Rz, 053/74, Protokó∏ u˝ycia probierza trzeêwoÊci, 10 IX 1976 r., k. 76/3.
141 Ibidem, 071/2, Akta kontrolne Êledztwa przeciwko ks. Janowi Jakubowskiemu; ibidem, 071/3,
Akta kontrolne dochodzenia w sprawie przeciwko ks. Janowi Gockowi; ibidem, 071, Akta kontrol-
ne dochodzenia w sprawie przeciwko ks. Janowi Wójtowiczowi i in.; ibidem, 071/23, Akta kontrolne 
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powiedzieç, ˝e ten liberalizm nie powsta∏ bez przyczyny, ze wzgl´du na – jak na-
pisano w jednym z uzasadnieƒ – „nieznaczny stopieƒ spo∏ecznego niebezpieczeƒ-
stwa”. W jednej z teczek kontrolnych prowadzonych spraw jednoznacznie wska-
zano decydenta: „na polecenie Zespo∏u Wojewódzkiego zosta∏o warunkowo
umorzone przez Prokuratora Wojewódzkiego”142. W ten sposób powrócono do
podobnej praktyki ∏agodnego odnoszenia si´ do spraw o przest´pstwa zwiàzane
z budownictwem sakralnym w pierwszych miesiàcach 1971 r.143

Zmiany mia∏y charakter polityczny, podyktowane by∏y tak˝e wnioskiem o ma-
∏ej skutecznoÊci nak∏adanych kar finansowych, gdy˝ wierni solidarnie sk∏adali na
tac´ ofiary potrzebne na ich pokrycie. W∏adze wr´cz podejrzewa∏y, ˝e te admini-
stracyjne metody s∏u˝à KoÊcio∏owi144. Wieloletnie starania o zezwolenie, proces
przygotowania nielegalnej inwestycji, prace przy jej prowadzeniu, a wreszcie re-
presje spowodowa∏y, ˝e lokalne spo∏ecznoÊci wydatnie si´ konsolidowa∏y145.

* * *

W 1971 r. ludnoÊç Polski si´ga∏a 32 mln 750 tys. W tej liczbie katolików by-
∏o 30 mln 600 tys., czyli 93,4 proc.146 W koƒcu lat siedemdziesiàtych mieszka∏o
tu ju˝ ponad 35 mln ludzi, przy sta∏ej strukturze wyznaniowej. RównoczeÊnie
liczba cz∏onków PZPR wzros∏a z 2,3 mln do ponad 3 mln. Teoretycznie cz∏onków
partii, milicji i wojska obowiàzywa∏a postawa ateistyczna, a w rzeczywistoÊci
trzeba by∏o tolerowaç potajemne praktyki religijne. Z badaƒ ankietowych prze-
prowadzonych w 1978 r. wynika, ˝e tylko 27 proc. cz∏onków PZPR deklarowa-
∏o si´ jako niewierzàcy. W niedzielnych nabo˝eƒstwach uczestniczy∏o 25 proc.,
a kolejne 22 proc. modli∏o si´ w domu147. To skrywane, lecz bardzo charakte-
rystyczne zjawisko znalaz∏o swe odbicie w dowcipach. Jeden z nich brzmia∏:
„W Polsce Episkopat postanowi∏, ˝e wszystkie koÊcio∏y teraz budowane w Êrod-
ku b´dà okràg∏e. –? – Chodzi o to, ˝eby partyjni si´ po kàtach nie chowali”148.

Z danych „statystycznej szko∏y historycznej” ks. Witolda Zdaniewicza, opra-
cowanych przez Dariusza Gumbrychta, wynika, ˝e w gomu∏kowskim czternasto-
leciu zbudowano w Polsce ogó∏em 194 nowe obiekty sakralne. Nie oznacza∏o to
takiego w∏aÊnie przyrostu bezwzgl´dnego, gdy˝ kilkadziesiàt z nich wzniesiono na
miejscu Êwiàtyƒ zniszczonych przez wojn´, a czasem koƒczono budowy rozpocz´-
te jeszcze przed wojnà149. Podczas dekady Gierka podj´to budow´ i ukoƒczono

dochodzenia przeciwko ks. Józefowi Opiole; ibidem, 071/24, Akta kontrolne dochodzenia przeciw-
ko ks. Kazimierzowi Czachorowi; ibidem, 071/13, Akta kontrolne dochodzenia przeciwko ks. Jano-
wi Cagowi; ibidem, 071/22, Akta kontrolne dochodzenia przeciwko W∏adys∏awowi Sarneckiemu.
142 Ibidem, 071/13, Akta kontrolne dochodzenia przeciwko ks. Janowi Cagowi, k. 46.
143 AIPN Kr, 07/4478, Sprawozdanie z przeprowadzonego post´powania przygotowawczego
cz. 13/D/71, 28 VI 1971 r., k. 31.
144 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce..., s. 316.
145 K. Be∏ch, Strategie duszpasterskie..., s. 226–227; H. Szareyko, Budownictwo..., s. 120–121.
146 J. Mariaƒski, Katolicy w strukturze wyznaniowej Polski [w:] KoÊció∏ katolicki w Polsce
1918–1990..., s. 50.
147 A. Friszke, Polska – losy paƒstwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003, s. 333, 353, 364.
148 T. Szarota, Âmiech zakazany – kawa∏ (dowcip) polityczny jako informacja o postrzeganiu peer-
elowskiej rzeczywistoÊci, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materia∏y” 2001, t. 5, s. 219.
149 D. Gumbrycht, Obiekty sakralne [w:] KoÊció∏ katolicki w Polsce 1918–1990..., s. 205.
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wi´cej obiektów – zbudowano 224 koÊcio∏y (w latach 1971–1979) oraz 101 ka-
plic (w latach 1971–1978). Nadal by∏a to kropla w morzu potrzeb. Najmniej in-
westycji oddawano do u˝ytku na poczàtku i w Êrodku dekady, najwi´cej zaÊ u jej
schy∏ku. Tylko w 1980 r. na potrzeby kultu przeznaczono 74 nowe koÊcio∏y, cz´Êç
z nich ju˝ po odsuni´ciu Gierka od w∏adzy. Warto wskazaç, ˝e w latach
1971–1980 w∏adze koÊcielne zg∏osi∏y ponad 1400 wniosków o zezwolenie na bu-
dow´, odbudow´ i rozbudow´ obiektów sakralnych. W oko∏o 740 przypadkach
zosta∏y one rozpatrzone pozytywnie150. Âwiadczy∏oby to o wysokim, ponad pi´ç-
dziesi´cioprocentowym stopniu uwzgl´dniania postulatów koÊcielnych.

W rzeczywistoÊci – jak starano si´ dowieÊç – istnia∏a du˝a przepaÊç mi´dzy
liczbà wniosków i pozytywnych decyzji odnoszàcych si´ do nowych obiektów sa-
kralnych. W 1979 r., czyli ostatnim pe∏nym roku rzàdów ekipy Gierka, w PRL
by∏o 12 213 obiektów sakralnych151, w tej liczbie 7022 koÊcio∏y parafialne,
338 rektoralnych, 2975 filialnych, 196 zakonnych oraz 1682 kaplice152. Wi´ksza
dynamika wzrostu dotyczy∏a liczby duchownych. Ksi´˝y diecezjalnych w 1971 r.
by∏o ponad 14,1 tys., a w 1978 r. niemal 15 tys.153

W relacjach paƒstwowo-koÊcielnych w Polsce lata siedemdziesiàte znamiono-
wa∏y silne napi´cia na tle reglamentowania budownictwa sakralnego. W∏adze
Êwieckie ustala∏y roczne limity zezwoleƒ na budow´ koÊcio∏ów i kaplic bez pod-
staw ustawowych, czyli de facto nielegalnie, gdy˝ na mocy aktów prawnych ni-
skiej rangi. Jednostronnie decydowa∏y o uwzgl´dnieniu pojedynczych wniosków
z poszczególnych diecezji. Sprzeciw w∏adz PRL dotyczy∏ szczególnie budowy no-
wych koÊcio∏ów w du˝ych miastach, gdzie powstawa∏y osiedla mieszkaniowe zu-
pe∏nie pozbawione miejsc kultu religijnego. W planach zagospodarowania prze-
strzennego wielkich osiedli celowo nie uwzgl´dniano potrzeb religijnych, stàd
wielokrotnie dochodzi∏o do ostrych konfliktów.

Z perspektywy koÊcielnej polityka wyznaniowa paƒstwa prowadzona przez
ekip´ Gierka, polegajàca na deklarowaniu woli dialogu i jednoczesnej walce z re-
ligià, by∏a postrzegana jako lawirowanie. Opór hierarchii koÊcielnej i spo∏eczno-
Êci wiernych wymusi∏ zmiany, ale w latach siedemdziesiàtych mia∏y one zasi´g
kosmetyczny. Paradoksalnie lawina pozwoleƒ na budow´ Êwiàtyƒ zesz∏a dopiero
w latach intensywnej walki politycznej z NSZZ „SolidarnoÊç”.

RYSZARD GRYZ (ur. 1963) – historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt
w Instytucie Historii Akademii Âwi´tokrzyskiej w Kielcach. Zajmuje si´ szcze-
gólnie relacjami mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em w Polsce po drugiej wojnie
Êwiatowej. Cz∏onek redakcji „Almanachu Historycznego”. Autor ksià˝ki Paƒ-
stwo a KoÊció∏ w Polsce 1945–1956 na przyk∏adzie województwa kieleckiego

150 Ibidem, s. 206. Obliczenia w∏asne.
151 Ibidem, s. 207. Por. Notatka Wydzia∏u Administracyjnego KC PZPR na temat problemów poli-
tyki wyznaniowej, 16 VI 1980 r. [w:] Tajne dokumenty paƒstwo – KoÊció∏..., s. 444.
152 D. Gumbrycht, Obiekty sakralne..., s. 207.
153 E. Jarmoch, W. Zdaniewicz, Ksi´˝a..., s. 133
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(1999), wspó∏autor (z Antonim Dudkiem) KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce
(1945–1989) (2003), wspó∏redaktor (z Danielem Olszewskim) pracy Klasztor
na Âwi´tym Krzy˝u w polskiej kulturze narodowej (2000).

“We won’t agree to church building on a mass scale”. Gierek’s “team” on the building
of Catholic places of worship (1970–1980)

When Edward Gierek took over as the First Secretary of the Central Committee of the
United Polish Workers’ Party (PZPR) once again the hopes of the Polish people for easing
the Polish People’s Republic’s (PRL) antireligious programme rose, this includes the
possibility of building places of worship. Unfortunately the hegemonic party, as a matter
of principle, aimed to introduce atheism while slogans of normalising relations with the
Catholic Church were a mere propaganda ruse. The policy of narrowing the legal activities
involved in building places of worship was created by the central party structures (the
Administration Department of the United Polish Workers’ Party Central Committee
– KC PZPR), administration (Office of Religious Beliefs) and police (Department IV of the
Ministry of Internal Affairs) and their local government equivalents. In general all
applications for building permits for religious and church buildings were turned down.
Appeals from the bishops and believers came to no avail.

In this situation people tried to push their long-lasting efforts to get churches to
a conclusion themselves. People from many housing estates, with tens of thousands of
inhabitants, but without their own church as well as villages lying even over a dozen
kilometres from their parish church, pressurised the State authorities. They were strongly
backed by some of the Church leaders (especially by the Bishop of PrzemyÊl Ignacy
Tokarczuk). Alongside legal initiatives (such as letters with thousands of signatures,
delegations to the high authorities) illegal activities began to spread. Existing
accommodation was adapted for devotional practices or various buildings were built and
then transformed. Spectacular scenes accompanied the building of these clandestine places
of worship.

The fight with the so-called wild church building activities strongly engaged the
Security Forces. In the “building files” there is information about the close observation of
local communities, the intimidation of the most active people, the destruction of the
buildings, the brutal treatment of anyone who resisted. The determination of the Security
Services and Citizen Militia officers in the ˚ywiec district (powiat) most probably led to
the murder of a young man from Cisiec only because he was participating in the building
of a church. Repressions were severe but of little effect. Till the end of the “Gierek decade”
the policy was not changed. Over two hundred churches and a hundred chapels (especially
in central and southern Poland) were, mostly illegally, built, which was a drop in the
ocean in relation to the needs.
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Ma∏gorzata Choma-Jusiƒska

Rola duszpasterstwa akademickiego
o. Ludwika WiÊniewskiego

w dzia∏alnoÊci opozycji
przedsolidarnoÊciowej w Lublinie

Wbrew propagandowej wizji liberalizacji polityki wewn´trznej i poprawy sto-
sunków mi´dzy w∏adzami PRL a KoÊcio∏em katolickim w czasie sprawowania
funkcji I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej przez Edwarda Gierka zasadnicze kierunki polityki wobec KoÊcio∏a nie ule-
g∏y zmianie. Najwa˝niejszym zadaniem stojàcym przed odpowiednimi organami
w∏adzy paƒstwowej i aparatem bezpieczeƒstwa by∏o bez wàtpienia zwalczanie
wp∏ywu KoÊcio∏a na spo∏eczeƒstwo, a zw∏aszcza na m∏odzie˝. KoÊció∏ nie ogra-
niczy∏ si´ do oprotestowania polityki w∏adz, realizujàcych socjalistyczny model
wychowania i kszta∏cenia m∏odzie˝y, ale podjà∏ te˝ aktywniej prac´ duszpaster-
skà1. PrzychylnoÊç przynajmniej cz´Êci hierarchii koÊcielnej sprzyja∏a rozwijaniu
si´ Ruchu Âwiat∏o-˚ycie, stworzonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Od
poczàtku lat siedemdziesiàtych nastàpi∏ ˝ywio∏owy wzrost liczebnoÊci i aktywno-
Êci duszpasterstw akademickich, od 1971 r. dzia∏ajàcych na podstawie statutu za-
twierdzonego przez Konferencj´ Episkopatu Polski. Wed∏ug danych MSW liczba
oÊrodków duszpasterstwa akademickiego wzros∏a z siedemnastu w 1962 r. do
177 w 1972 r.; w 1976 r. by∏y ju˝ 224 oÊrodki, prowadzone przez 304 duszpa-
sterzy. A˝ o 50 proc. mia∏a wzrosnàç w tym okresie liczba studentów uczestni-
czàcych w pracach duszpasterstw. Co wi´cej, wÊród prelegentów zapraszanych
do oÊrodków pojawiali si´ coraz cz´Êciej cz∏onkowie Êwieckich organizacji kato-
lickich i pracownicy naukowi uczelni2.

1 Literatura poÊwi´cona sytuacji KoÊcio∏a katolickiego w PRL zob. w: Metody pracy operacyjnej
aparatu bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych 1945–1989, wst´p i red. A. Dziu-
rok, Warszawa 2004; A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce (1945–1989), Kraków 2003;
Z. Zieliƒski, KoÊció∏ w Polsce 1944–2002, Radom 2003; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego
w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.
2 K. Jarkiewicz, Manifestacja sprzeciwu duszpasterstw akademickich Krakowa w latach
1945–1989. Dzia∏ania organów bezpieczeƒstwa wobec duszpasterstw [w:] M∏odzie˝ w oporze spo-
∏ecznym 1944–1989, red. M. Ka∏a, ¸. Kamiƒski, Wroc∏aw 2002, s. 114; H. Dominiczak, Organy
bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim 1944–1990. W Êwietle dokumentów MSW,
Warszawa 2000, s. 377–378; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego..., s. 360–361. Ros∏a nie tylko
religijnoÊç studentów, z których przynajmniej 40 proc. uczestniczy∏o w tradycyjnych nabo˝eƒstwach
religijnych, ale te˝ i udzia∏ m∏odzie˝y w innych formach ˝ycia religijnego, zw∏aszcza pielgrzymkach
– w corocznej pielgrzymce do Cz´stochowy bra∏o udzia∏ 10 tys. studentów (ibidem).

155



O tym, czy duszpasterstwa poza swojà funkcjà religijnà stawa∏y si´ oÊrodka-
mi ˝ycia duchowego, decydowali duszpasterze. Wybitne osobowoÊci duchow-
nych i wychowawców, by wymieniç jezuit´ o. Huberta Czum´ czy dominikanów
o. Andrzeja K∏oczowskiego i o. Ludwika WiÊniewskiego, przyciàgn´∏y m∏odych
ludzi poszukujàcych nowych form aktywnoÊci, odmiennych od tych proponowa-
nych przez w∏adze. WÊród nich znalaz∏y si´ równie˝ osoby krytyczne wobec ów-
czesnej rzeczywistoÊci3.

Smalec i „samokszta∏t”

Urodzony na Zamojszczyênie w 1936 r. o. Ludwik Marian WiÊniewski, zanim
rozpoczà∏ prac´ duszpasterskà w Lublinie, od 1963 do 1972 r. by∏ duszpasterzem
akademickim w koÊciele Êw. Miko∏aja w Gdaƒsku. To w∏aÊnie on walnie przyczy-
ni∏ si´ do ukszta∏towania ideowego oblicza grupy skupionej wokó∏ Aleksandra
Halla, póêniejszych za∏o˝ycieli Ruchu M∏odej Polski. Hall wspomina, ˝e o. Wi-
Êniewski nale˝a∏ do osób, które wywar∏y najwi´kszy wp∏yw na jego rozwój du-
chowy i polityczny. Stwierdza: „By∏ to cz∏owiek formacji znakowskiej, raczej po-
zytywista, ale przekonany, ˝e obowiàzkiem KoÊcio∏a jest broniç przeÊladowanych
i anga˝owaç si´ w sprawy spo∏eczne, o ile ∏amane sà prawa cz∏owieka”. Maciej
Grzywaczewski mówi o dominikaninie: „to niesamowita osobowoÊç, cz∏owiek
podobny do Karola Wojty∏y, choç mo˝e bez tej wiedzy. Wielka otwartoÊç na lu-
dzi, poczucie humoru, dar nawiàzywania kontaktu, s∏uchania”. Przytacza te˝ s∏o-
wa o. Macieja Zi´by, i˝ w XX wieku zakon dominikanów nie mia∏ w Polsce wy-
bitniejszego duszpasterza4.

Wszyscy uczestnicy spotkaƒ w duszpasterstwie dominikaƒskim, zarówno
w Lublinie, jak i wczeÊniej w Gdaƒsku, podkreÊlali silnà osobowoÊç o. WiÊniew-
skiego, oddzia∏ujàcà na innych. Marian Pi∏ka wspomina∏, ˝e by∏ on „chyba jed-
nym z pierwszych duchownych w Polsce, którzy dostrzegali potrzeb´ zaanga˝o-
wania spo∏ecznego z pozycji katolickich i patriotycznych, a nie zamykania si´
w wàskich kó∏kach, dzia∏ania wÊród ludzi. Mówi∏: »Polska nie zginie, je˝eli lu-
dzie b´dà ze sobà rozmawiaç«”5.

W pierwszej po∏owie lat siedemdziesiàtych w Lublinie funkcjonowa∏o oko∏o
dziesi´ciu duszpasterstw akademickich. OÊrodek prowadzony przez o. Ludwika
WiÊniewskiego ju˝ na pierwszy rzut oka wyró˝nia∏ si´ znacznie mniej sformali-
zowanym charakterem spotkaƒ. Odwiedzajàcy go studenci mogli te˝ liczyç na
posi∏ek, najcz´Êciej chleb ze smalcem i herbat´. Jednak˝e dopiero oko∏o 1974 r.
o. WiÊniewski skupi∏ wokó∏ siebie grup´ sta∏ych, aktywnych uczestników dusz-
pasterstwa. 

Bogdan Borusewicz, który spotka∏ o. Ludwika dopiero w Lublinie, dokàd
przyjecha∏ z Sopotu na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, okreÊli∏
dzia∏ania prowadzone pod opiekà dominikanina mianem „samokszta∏tu”6. Spo-
tkania w duszpasterstwie by∏y poÊwi´cone nie tylko tematom religijnym, doty-

3 H. G∏´bocki, Studencki Komitet SolidarnoÊci w Krakowie (1977–1990), Warszawa 1994, s. 39.
4 P. Zaremba, M∏odopolacy. Historia Ruchu M∏odej Polski, Gdaƒsk 2000, s. 24–25
5 Stan ducha. Rozmowa z Marianem Pi∏kà, „Polityka Polska” 1989, nr 13, s. 135.
6 P. Zaremba, M∏odopolacy..., s. 42.
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czy∏y równie˝ historii, filozofii, literatury i koncepcji politycznych. Dawa∏y mo˝-
liwoÊç dyskusji na temat wydarzeƒ w Polsce i na Êwiecie, do których komentarzy
pró˝no by∏o szukaç w oficjalnych mediach7. Nie by∏o tematów tabu, atmosfera
duszpasterstwa pozwala∏a na stawianie trudnych pytaƒ. Ludwik WiÊniewski, jak
sam wspomina swà prac´ z m∏odzie˝à w Gdaƒsku, nigdy nie prowadzi∏ swoich
podopiecznych w jakimÊ okreÊlonym kierunku: „Niczego nie narzuca∏em, nawet
nie podpowiada∏em. Chcia∏em, ˝eby szukali sami. Swoje zadanie widzia∏em jako
pilnowanie ich wi´zi z KoÊcio∏em”8.

Kontynuujàc formy pracy duszpasterskiej sprawdzone w Gdaƒsku, zaprasza∏
na oficjalne spotkania w oÊrodku znane osobistoÊci, intelektualistów, ale nigdy
osoby bezpoÊrednio kojarzone z dzia∏alnoÊcià politycznà, m.in. Konrada Bar-
toszewskiego (˝o∏nierza AK i WiN), W∏adys∏awa Bartoszewskiego, Stefana Ki-
sielelewskiego, Tadeusza Mazowieckiego9. Szczególnie spotkania z udzia∏em
Kisielewskiego utkwi∏y w pami´ci uczestników. Pierwsze z nich, zorganizowane
w paêdzierniku 1974 r., Pi∏ka okreÊla wr´cz jako prze∏om: „By∏em zaszokowany,
˝e o sprawach publicznych mo˝na mówiç tak spokojnie i szczerze [...]. Wreszcie
sta∏o si´ dla mnie jasne, po co tu jestem. Zaczà∏em marzyç o organizacji konspi-
racyjnej”10. To samo spotkanie tak˝e o. Ludwik wspomina jako jeden z momen-
tów, które „czynià duszpasterstwo”11. Nic dziwnego, skoro Kisielewski sporà
cz´Êç swego wystàpienia poÊwi´ci∏ ∏amaniu wolnoÊci s∏owa w PRL, cenzurze
funkcjonujàcej – co podkreÊli∏ – w sposób pozaprawny, kulisom powstania
w 1964 r. tzw. Listu 34 – adresowanego do premiera protestu intelektualistów
przeciwko „ograniczaniu przydzia∏ów papieru” i „zaostrzaniu cenzury praso-
wej”. Z aprobatà wyra˝a∏ si´ o wystàpieniach studenckich w Marcu ’68, wspo-
mina∏ o procesach politycznych i wyrokach ferowanych na zamówienie kierow-
nictwa PZPR oraz sytuacji KoÊcio∏a i dzia∏aczy katolickich w Polsce12. 

Na uczestnikach spotkania z Kisielewskim i wielu innych wra˝enie wywiera∏a
osobowoÊç goÊci, mo˝liwoÊç kontaktu z osobami uznawanymi za autorytety. Dla
Adama Cichockiego, uczestnika Ruchu Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela, gor-
liwego czytelnika „Tygodnika Powszechnego”, takim prze˝yciem by∏o spotkanie
z Jerzym Turowiczem w grudniu 1978 r.: „siedzia∏em z nim przy jednym stoliku,
razem z jednego s∏oika wybieraliÊmy smalec – z panem redaktorem Turowiczem,
co dla mnie by∏o wyjàtkowà nobilitacjà. Utkwi∏o mi to w pami´ci. To by∏o dla mnie
wa˝ne, nie mówiàc o tym, ˝e te wyk∏ady zrobi∏y na mnie ogromne wra˝enie”13.

7 Ibidem; Relacja Anny Samoliƒskiej, wrzesieƒ 2004 r., w zbiorach autorki (relacja nieautoryzowana).
8 P. Zaremba, M∏odopolacy..., s. 21.
9 Przyk∏adowo jednoznacznie kojarzony z politykà Andrzej Czuma bywa∏ w duszpasterstwie, ale
jako goÊç samego o. Ludwika, a nie duszpasterstwa (Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego, grudzieƒ
2004 r., w zbiorach autorki, relacja nieautoryzowana). 
10 Stan ducha..., s. 134.
11 Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego. 
12 AIPN Lu, 0144/5, Informacja I zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie
p∏k. Mariana Mozgawy dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie Piotra Karpiuka, wiceministra spraw we-
wn´trznych Bogus∏awa Stachury oraz dyrektora Departamentu IV Konrada Straszewskiego dotyczàca
duszpasterstwa akademickiego przy klasztorze oo. dominikanów w Lublinie, 24 XII 1974 r., k. 141.
13 Relacja Anny Samoliƒskiej; Relacja Adama Cichockiego, wrzesieƒ 2004 r., w zbiorach autorki
(relacja nieautoryzowana). 
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Wspomniane spotkanie z Kisielewskim by∏o elementem cyklu poÊwi´conego
katolickiemu ruchowi spo∏ecznemu w Polsce przedwojennej i w PRL. Jako prele-
gentów zapraszano przedstawicieli ró˝nych Êrodowisk katolickich – przedwojen-
nego „Odrodzenia” czy „Juventus Christiana”, wspó∏czesnych: „Znaku”, „Wi´zi”,
„Tygodnika Powszechnego” (obok Turowicza m.in. Krzysztof Koz∏owski), ale tak-
˝e Stowarzyszenia PAX, ChrzeÊcijaƒskiego Stowarzyszenia Spo∏ecznego, OÊrodka
Dokumentacji i Studiów Spo∏ecznych. Toczy∏y si´ nieraz za˝arte dyskusje, zw∏asz-
cza wokó∏ budzàcych szczególne emocje pytaƒ o postaw´ Êrodowisk katolickich
wobec kryzysów w 1968 i 1970 r. czy o granice dzia∏alnoÊci w ramach koncesji
udzielanych przez w∏adze14. Rozpoczynajàc ten cykl spotkaƒ, o. WiÊniewski mia∏
na uwadze nie tylko cel poznawczy. Przygotowywa∏ skupionà wokó∏ niego grup´
m∏odzie˝y do stworzenia trwa∏ej niezale˝nej formacji katolickiej. 

Jednà z najwa˝niejszych imprez w dominikaƒskim duszpasterstwie akademic-
kim przy ulicy Z∏otej by∏o sympozjum „Katolicyzm – patriotyzm – nacjona-
lizm”15, zorganizowane 1 i 2 grudnia 1978 r. przez o. WiÊniewskiego. By∏o ono
odpowiedzià na toczàce si´ dyskusje ideowe, m.in. próby zdefiniowania poj´cia
„patriotyzm” oraz koniecznoÊç odró˝nienia patriotyzmu od nacjonalizmu16.
W gronie osób zwiàzanych z duszpasterstwem akademickim w Gdaƒsku i Lubli-
nie toczy∏y si´ tak˝e dyskusje, które w pewnym uproszczeniu mo˝na okreÊliç
jako spór o s∏usznoÊç koncepcji Józefa Pi∏sudskiego i Romana Dmowskiego – czy
w innych wymiarach: mi´dzy dzia∏aniem a myÊlà politycznà. 

Sympozjum otworzy∏o wystàpienie o. Aleksandra Hauke-Ligowskiego „Re-
fleksje o patriotyzmie”. Nast´pnie referaty wyg∏osili Bohdan Cywiƒski („Spory
o patriotyzm w drugiej po∏owie XIX wieku”) i Jerzy Turowicz („Patriotyzm, na-
cjonalizm, katolicyzm – dyskusje mi´dzywojenne”). Poruszali sprawy dotyczàce
idei ojczyzny i patriotyzmu w Êwietle wiary, zwiàzku kultury z patriotyzmem i oj-
czyznà, narodzin nacjonalizmu i egoizmu narodowego oraz patriotyzmu tery-
torialnego. Nast´pnego dnia tytu∏owe zagadnienia sympozjum w ró˝nym kon-
tekÊcie – w odniesieniu do drugiej wojny Êwiatowej, Êrodowisk i grup
spo∏ecznych – przedstawili Jerzy K∏oczowski, Wies∏aw Chrzanowski, Jan Strze-
lecki i Adam Stanowski. Mówili o problemach narodowoÊciowych na Kresach
Wschodnich w okresie mi´dzywojennym i zakresie wspó∏dzia∏ania duchownych
ró˝nych wyznaƒ na tym obszarze. Wspominali o wspó∏pracy ró˝nych formacji
podziemia zbrojnego w walce z Niemcami podczas drugiej wojny Êwiatowej.
Tego dnia szczególnà uwag´ poÊwi´cono te˝ Narodowej Demokracji, jej progra-
mowi i czo∏owym dzia∏aczom17.

Problematyka odnosi∏a si´ zatem do historii Polski przed 1945 r. Wed∏ug
szczegó∏owych informacji zebranych przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa cz´Êç uczest-

14 Relacja Anny Samoliƒskiej; Stan ducha..., s. 135. 
15 Wersja tytu∏u podana przez o. Ludwika WiÊniewskiego. Po sympozjum powsta∏a broszura „Pa-
triotyzm, nacjonalizm, katolicyzm”. Relacja uczestnika sesji (AIPN Lu, 023/215, t. 7, Protokó∏ prze-
szukania, 29 XII 1978 r., k. 32). 
16 Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego. 
17 AIPN Lu, 0135/22, Informacja zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie
p∏k. Henryka Kamiƒskiego dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka i wojewody
lubelskiego Mieczys∏awa St´pnia dotyczàca sympozjum w duszpasterstwie akademickim oo. domi-
nikanów w Lublinie, 4 XII 1978 r., k. 127–128. 

Ma∏gorzata Choma-Jusiƒska

158



ników sympozjum zarzuca∏a w zwiàzku z tym organizatorom brak odniesienia
poruszanych kwestii do ówczesnej sytuacji w Polsce oraz niedostateczne zasygna-
lizowanie znaczenia koncepcji politycznych Pi∏sudskiego. WiÊniewski i Stanow-
ski mieli broniç koncepcji spotkania, przypominajàc, ˝e zosta∏o ono przygotowa-
ne w ramach prac duszpasterstwa, jego tematyka by∏a czysto historyczna i nie
zak∏adano poruszania spraw politycznych18. Sympozjum by∏o wydarzeniem
o stosunkowo du˝ym zasi´gu. Ka˝dego dnia w spotkaniach wed∏ug danych SB
uczestniczy∏o po oko∏o 180 osób, wÊród nich cz∏onkowie Sekcji Historycznej
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (Andrzej Urmaƒski), wyk∏adowcy To-
warzystwa Kursów Naukowych (Cywiƒski, Irena S∏awiƒska, Stanowski, Czes∏aw
Zgorzelski, o. Hauke-Ligowski), grupa „Bratniaka” z Gdaƒska (Piotr Dyk, Hall)
oraz Borusewicz, dzia∏acze opozycji z Krakowa (Wojciech Oracz), a tak˝e z Lu-
blina, reprezentujàcy g∏ównie Êrodowiska „Spotkaƒ” i ROPCiO19.

Wa˝nym elementem programu proponowanego przez o. WiÊniewskiego by∏y
wyk∏ady dotyczàce praw cz∏owieka. Jedno z pierwszych takich spotkaƒ, na temat
„ChrzeÊcijaƒstwo a prawa cz∏owieka”, odby∏o si´ 19 stycznia 1978 r. z udzia∏em
Tadeusza Mazowieckiego20. Jesienià 1979 r. o. WiÊniewski zaproponowa∏ prof.
Andrzejowi Burdzie, by∏emu prokuratorowi generalnemu PRL i rektorowi Uni-
wersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej, a do 1978 r. tak˝e cz∏onkowi PZPR, prze-
prowadzenie cyklu wyk∏adów na temat praw cz∏owieka i obywatela. Odby∏y si´
tylko dwa z nich, 21 listopada i 5 grudnia, poÊwi´cone genezie i ewolucji insty-
tucji praw cz∏owieka i obywatela oraz spo∏ecznej, instytucjonalnej i mi´dzynaro-
dowej ich ochronie i obronie. W czasie drugiego spotkania referent szczególnie
du˝o uwagi poÊwi´ci∏ przestrzeganiu praw cz∏owieka w Polsce Ludowej. Mówi∏
o ograniczajàcej te prawa polityce w∏adz, która m.in. przez cenzur´ narusza pra-
wo do swobodnej wypowiedzi. Oba wyk∏ady cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowa-
niem, wed∏ug danych lubelskiej SB wzi´∏o w nich udzia∏ odpowiednio oko∏o 150
i 100 osób, g∏ównie studentów KUL21.

W marcu 1979 r. m∏odzi ludzie zwiàzani z duszpasterstwem mieli okazj´ spo-
tkaç si´ z Kazimierzem Âwitoniem, jednym z za∏o˝ycieli Komitetu Wolnych
Zwiàzków Zawodowych w Katowicach, osobà szczególnie przeÊladowanà przez
w∏adze. W czasie trzydniowego pobytu w Lublinie, mimo staraƒ SB o udarem-
nienie zaplanowanych spotkaƒ, Âwitoƒ by∏ goÊciem najwa˝niejszych lubelskich
oÊrodków skupiajàcych ró˝ne, niekiedy przeplatajàce si´ Êrodowiska opozycyjne
i niezale˝ne. Odwiedzi∏ Zdzis∏awa Jamro˝ka, w którego mieszkaniu by∏ punkt

18 Z akt SB wynika, ˝e przez dzia∏ania operacyjne oraz rozmowy przedstawiciela Wydzia∏u ds. Wy-
znaƒ z ks. Stanis∏awem Rojkiem, ówczesnym kanclerzem kurii, próbowano wp∏ynàç na kszta∏t spo-
tkania i sprowadziç je do imprezy o charakterze wy∏àcznie duszpasterskim (ibidem, k. 129). O. Lu-
dwik nie potwierdza jednak, by w tej sprawie wywierano na niego jakàÊ presj´ (Relacja o. Ludwika
WiÊniewskiego). 
19 AIPN Lu, 0135/22, Informacja dotyczàca sympozjum zorganizowanego w duszpasterstwie aka-
demickim oo. dominikanów w Lublinie, 4 XII 1978 r., k. 129.
20 Ibidem, Informacja dotyczàca spotkania z redaktorem Tadeuszem Mazowieckim, 23 I 1978 r., k. 11. 
21 Ibidem, 0135/23, Informacja dotyczàca prof. Andrzeja Burdy, 22 XI 1979 r., k. 120; ibidem, In-
formacja dotyczàca wa˝niejszych wydarzeƒ spo∏eczno-politycznych, 12 XII 1979 r., k. 127; Opozy-
cja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR (1976–1980). Wybór dokumentów, oprac.
¸. Kamiƒski, P. Piotrowski, Wroc∏aw 2002, s. 317.
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konsultacyjno-informacyjny ROPCiO, Ryszarda Lisa – pracownika Spó∏dzielni
Inwalidów Niewidomych w Lublinie, Janusza Ro˝ka w Milejowie – twórc´ Tym-
czasowego Komitetu Samoobrony Ch∏opskiej Ziemi Lubelskiej, oraz o. Ludwi-
ka. Na spotkaniu w duszpasterstwie zgromadzi∏o si´ oko∏o trzydziestu osób22. 

WÊród uczestników spotkaƒ w duszpasterstwie dominowali studenci KUL, ale
obecne by∏y te˝ pojedyncze osoby z innych Êrodowisk, wÊród nich reprezentujà-
cy robotników Józef Godlewski i Ryszard Jankowski (od 1980 r. obaj zwiàzani
z NSZZ „SolidarnoÊç” na Lubelszczyênie)23. W koƒcu 1978 r. w duszpasterstwie
zrodzi∏ si´ pomys∏ w∏àczenia w jego dzia∏alnoÊç na szerszà skal´ m∏odych robot-
ników, zw∏aszcza mieszkajàcych w hotelach, a w perspektywie stworzenie dusz-
pasterstwa w∏aÊnie dla tej grupy spo∏ecznej. Pierwszym krokiem ku temu mia∏o
byç przygotowanie spotkania z udzia∏em m∏odzie˝y robotniczej, poÊwi´conego
rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´24. Niestety nie uda∏o si´ po-
twierdziç, czy inicjatywa dosz∏a do skutku w takiej w∏aÊnie formie.

Dominikaƒski oÊrodek duszpasterski umo˝liwi∏ lublinianom nawiàzywanie
istotnych w przysz∏oÊci kontaktów ze studentami aktywnymi w innych miastach
akademickich, zw∏aszcza w Gdaƒsku. Wzajemne kontakty i wymian´ poglàdów
u∏atwia∏y coroczne lipcowe zjazdy w klasztorze dominikanek klauzurowych
w Âwi´tej Annie ko∏o Cz´stochowy25. Wed∏ug zamierzeƒ o. Ludwika mia∏y one
s∏u˝yç przede wszystkim celom religijnym, ale ju˝ w 1977 r. cz´Êç ich uczestników
znalaz∏a si´ w szeregach opozycji. Nic zatem dziwnego, ˝e spotkania w Âwi´tej
Annie poÊwi´cone by∏y równie˝ aktualnej sytuacji w kraju i dzia∏alnoÊci Êrodo-
wisk opozycyjnych26. W∏aÊnie tam toczy∏y si´ rozmowy o potrzebie stworzenia
w∏asnych pism wychodzàcych poza cenzurà, których póêniejszym efektem by∏o
niezale˝ne pismo m∏odych katolików „Spotkania” i wydawany przez gdaƒszczan
„Bratniak”. Sam o. WiÊniewski by∏ zwolennikiem skupienia wokó∏ „Spotkaƒ” Êro-
dowiska, z którego w przysz∏oÊci mog∏aby wy∏oniç si´ niezale˝na organizacja ka-
tolicka. Sugerowa∏ te˝ koncepcj´ studenckiego charakteru „Bratniaka”, który
mia∏by byç bardziej pismem Êrodowiskowym ni˝ politycznym27. 

22 AIPN Lu, 0135/23, Informacja zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie
p∏k. Henryka Kamiƒskiego dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka dotyczàca
wa˝niejszych wydarzeƒ spo∏eczno-politycznych, 21 III 1979 r., k. 28.
23 W dzia∏alnoÊç duszpasterskà zaanga˝owa∏ si´ te˝ in˝. Ryszard Janiszewski, pracownik naukowy
Politechniki Lubelskiej – prowadzi∏ zaj´cia na temat etyki pracy in˝yniera, w których wzi´li udzia∏
pracownicy i studenci politechniki (ibidem, 0135/22, Informacja dotyczàca sytuacji spo∏eczno-poli-
tycznej, 11 I 1978 r., k. 3; Relacja Adama Cichockiego).
24 AIPN Lu, 0135/22, Informacja dotyczàca nielegalnego budownictwa sakralnego i duszpasterstwa
akademickiego, 24 XI 1978 r., k. 123–124.
25 W 1975 r. oprócz studentów z Lublina w Âwi´tej Annie by∏a tak˝e grupa gdaƒszczan oraz kilku
uczniów ze Szczecina wraz z Krzysztofem ˚órawskim, póêniejszym studentem KUL, zwiàzanym ze
Êrodowiskiem „Spotkaƒ” (Relacja Anny Samoliƒskiej). 
26 Jako spotkania o charakterze politycznym postrzega∏o je kierownictwo MSW. W 1978 r. w do-
kumencie Departamentu III i IV MSW adresowanym do cz∏onków KC PZPR sugerowano, ˝e w spo-
tkaniu w Âwi´tej Annie uczestniczy∏o kilkudziesi´ciu cz∏onków ROPCiO i Studenckich Komitetów
SolidarnoÊci, a faktycznie odbywa∏y si´ tam dyskusje na temat planów dzia∏alnoÊci opozycji (Opo-
zycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 206).
27 D. Grzechociƒska, Kwartalnik „Spotkania” 1977–1988. Redakcja, Êrodowisko, program ideowy,
Warszawa 1998, praca magisterska na ATK, s. 45; P. Zaremba, M∏odopolacy..., s. 64. Dominikanin
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11 listopada 1979 r. w Lublinie, podobnie jak w Warszawie, Gdaƒsku i Kra-
kowie, pierwszy raz odby∏a si´ manifestacja przygotowana przez grupy ROPCiO
i Konfederacji Polski Niepodleg∏ej. Towarzyszy∏o jej zatrzymanie kilkunastu do-
mniemanych organizatorów. Ludwik WiÊniewski sam nie uczestniczy∏ w manife-
stacjach: „Takà mia∏em zasad´, ˝e nie id´ g∏ównà ulicà; id´ sobie boczkiem, ob-
serwujàc, co si´ dzieje, i mam w torbie habit”. Sàdzi∏, ˝e jeÊli poka˝e si´ nagle
w habicie, to przyciàgnie uwag´ milicjantów zatrzymujàcych manifestantów czy
– w skrajnych przypadkach – rozp´dzajàcych ich si∏à. Prawdopodobnie tak samo
postàpi∏ w czasie manifestacji lubelskiej w listopadzie 1979 r.28

Funkcjonariusze SB informowali, ˝e o. WiÊniewski i oko∏o dwudziestu uczest-
ników duszpasterstwa uczcili t´ rocznic´ w sposób, rzec mo˝na, charakterystyczny
dla dominikanina – z∏o˝yli kwiaty pod pomnikiem poleg∏ych ˝o∏nierzy legioni-
stów w Konopnicy ko∏o Lublina29. By∏by to element kszta∏cenia patriotycznego,
ale bez tak wyraênej wymowy politycznej, jak udzia∏ w manifestacji. Nie uda∏o
si´ jednak potwierdziç tej informacji, choç o. Ludwik nie wyklucza jej prawdzi-
woÊci. 

S∏u˝ba publiczna 

Ludwik WiÊniewski o swojej pracy mówi: „Ja w ˝yciu nigdy nie mia∏em chwi-
li wàtpliwoÊci, ˝e nale˝y podjàç zmagania ze z∏em. Tak˝e z tym z∏em spo∏ecznym
i politycznym. [...] Natomiast jeÊli chodzi o duszpasterstwo, to w duszpasterstwie
nigdy nie uk∏ada∏o si´ programu walki”30. Wed∏ug zgodnej relacji osób z nim
zwiàzanych nie zniech´ca∏ on nikogo do podejmowania zaplanowanych przez
nich inicjatyw, równie˝ tych wyraênie politycznych, jak np. wzywanie do bojko-
tu wyborów w 1978 i 1980 r. Sam jednak anga˝owa∏ si´ w dzia∏ania w sprawach,
które uznawa∏ za jednoznaczne moralnie. WÊród nich by∏y i akcje na rzecz ogra-
niczenia aborcji, i obrona osób, których prawa ludzkie i obywatelskie zosta∏y
przez w∏adze z∏amane. 

W grudniu 1975 r. w kilkuosobowym gronie najaktywniejszych uczestników
duszpasterstwa akademickiego o. WiÊniewskiego zrodzi∏ si´ pomys∏ uczczenia
rocznicy wydarzeƒ 1970 r. na Wybrze˝u mszà w koÊciele Niepokalanego Pocz´-
cia NajÊwi´tszej Maryi Panny przy ulicy Staszica w Lublinie. S∏u˝ba Bezpieczeƒ-
stwa zatrzyma∏a troje studentów KUL – Magdalen´ Górskà, Mariana Pi∏k´ i An-
n´ ˚órawskà, rozwieszajàcych klepsydry zapowiadajàce nabo˝eƒstwo31. Pod

nie przypomina sobie jednak, by w Âwi´tej Annie omawiano szczegó∏y obu pomys∏ów (Relacja o.
Ludwika WiÊniewskiego). 
28 Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego. 
29 AIPN Lu, 0135/23, Informacja zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie p∏k.
Henryka Kamiƒskiego dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka, 12 XI 1979 r.,
k. 116–117. Prawdopodobnie autorzy dokumentu pomylili Konopnic´ z Jastkowem, gdzie znajdu-
je si´ pominik legionistów.
30 Wypowiedê o. Ludwika WiÊniewskiego na konferencji „Lubelska opozycja przed Sierpniem
1980 r.”, 20–21 X 2003 r., Lublin.
31 Na proÊb´ o. Ludwika studenci zrezygnowali z pierwotnego pomys∏u odprawienia nabo˝eƒstwa
u oo. dominikanów przy ulicy Z∏otej i zamówili je w innym lubelskim koÊciele (Relacja Anny Sa-
moliƒskiej).

Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika WiÊniewskiego

161



naciskiem w∏adz nabo˝eƒstwo nie zosta∏o odprawione, a dla studentów sprawa za-
koƒczy∏a si´ umorzeniem prowadzonego przeciwko nim post´powania. Ich zatrzy-
manie by∏o jednak wa˝nym wydarzeniem dla ca∏ego Êrodowiska duszpasterstwa lu-
belskiego. Nagle stali si´ znani – byli wielokrotnie wspominani na antenie Radia
Wolna Europa. Ale po raz pierwszy doÊwiadczyli te˝ aresztu, rozprawy w sàdzie
i towarzyszàcego odtàd zainteresowania SB. Osobiste starania o. Ludwika zmierza-
∏y ku temu, by w gronie uczestników duszpasterstwa nie pojawi∏y si´ podejrzenia,
insynuacje, które mog∏yby byç êród∏em wzajemnych niech´ci czy rozbicia grupy32. 

Pod koniec 1975 r. Êrodowiska akademickie w Polsce zelektryzowa∏a infor-
macja o usuni´ciu z uczelni dwóch studentów – Jacka Smyka∏a z Pomorskiej Aka-
demii Medycznej i Stanis∏awa Kruszyƒskiego z KUL33. W paêdzierniku Kruszyƒ-
ski zosta∏ zatrzymany pod zarzutem „rozpowszechniania fa∏szywych wiadomoÊci
mogàcych wyrzàdziç powa˝nà szkod´ interesom PRL” w prywatnej korespon-
dencji do ˝ony i brata. Sàd Rejonowy w Lublinie 27 marca 1976 r. skaza∏ go na
dziesi´ç miesi´cy wi´zienia i obcià˝y∏ kwotà 1800 z∏ tytu∏em op∏at sàdowych34.

Ârodowiska akademickie w kraju podj´∏y akcj´ petycyjnà do w∏adz, domaga-
jàc si´ zaniechania szykan. W Lublinie jej inicjatorami byli studenci skupieni wo-
kó∏ duszpasterstwa i sam o. Ludwik. Razem z dominikaninem byli obecni na roz-
prawach w sàdzie i nagrywali je na taÊm´ magnetofonowà. 27 marca 1976 r.,
w dniu og∏oszenia wyroku, na rozpraw´ przysz∏o oko∏o osiemdziesi´ciu osób,
przede wszystkim studenci KUL i osoby zwiàzane z oÊrodkiem duszpasterskim,
ale te˝ m.in. pracownik naukowy KUL ¸ukasz Czuma, dzi´ki któremu obroƒcà
Kruszyƒskiego zosta∏ mecenas W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki35. 

Silny impuls do dzia∏aƒ w obronie osób represjonowanych da∏y wydarzenia
w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 r. W po∏owie lipca, jeszcze zanim powsta∏
Komitet Obrony Robotników, nawet nim dotar∏y pierwsze informacje o jakich-
kolwiek formach pomocy dla robotników i ich rodzin, w czasie spotkania
w Âwi´tej Annie z udzia∏em m∏odzie˝y z Lublina i Gdaƒska zrodzi∏a si´ koncep-
cja powo∏ania wspólnej grupy wspierajàcej represjonowanych, która gromadzi∏a-
by szczegó∏owe informacje na temat represji oraz zbiera∏a pieniàdze dla robotni-

32 Ibidem. Ludwik WiÊniewski mia∏ ju˝ negatywne doÊwiadczenia z Gdaƒska, gdzie jednego
z uczestników duszpasterstwa nies∏usznie oskar˝ono o wspó∏prac´ z SB. Jak sam stwierdzi∏, prowa-
dzone przez niego duszpasterstwo mia∏o byç „jakàÊ podporà, je˝eli coÊ si´ wydarzy. Jak pami´tajà
niektórzy, jak na »48« zamykano, jak si´ dowiedzia∏em, ˝e ju˝ sà, to bieg∏em ich powitaç. Zawsze
stara∏em si´, ˝eby czuli, ˝e ktoÊ o nich myÊli” (wypowiedê o. Ludwika WiÊniewskiego na konferen-
cji „Lubelska opozycja przed Sierpniem 1980 r.”, 20–21 X 2003 r., Lublin). 
33 Smyka∏ zosta∏ relegowany z uczelni pod zarzutem, ˝e w czasie zaj´ç z nauk politycznych i w to-
warzystwie kolegów porównywa∏ ustrój PRL do ustroju faszystowskiego, a jej aparat bezpieczeƒ-
stwa do gestapo oraz mówi∏ o nieprzestrzeganiu praw cz∏owieka w Polsce (Opozycja demokratycz-
na w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 19).
34 AIPN Lu, 023/196, t. 1, Telefonogram zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lu-
blinie pp∏k. Henryka Kamiƒskiego do dyrektora Departamentu IV MSW w Warszawie, 27 V
1976 r., k. 143. Kruszyƒski wyszed∏ na wolnoÊç 24 IV 1976 r., po zaliczeniu tymczasowego aresz-
tu na poczet wymierzonej kary.
35 Ibidem, Telefonogram naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie mjr. Tadeusza Hawrota do
naczelnika Wydzia∏u IV i V Departamentu IV MSW w Warszawie, 25 III 1976 r., k. 129; ibidem,
Telefonogram naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie pp∏k. Tadeusza Hawrota do naczelnika
Wydzia∏u IV Departamentu IV MSW w Warszawie, 2 X 1976 r., k. 171.
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ków i ich rodzin. Jak wspomina o. Ludwik, naturalne wydawa∏o si´ wówczas
podj´cie takich dzia∏aƒ kana∏ami koÊcielnymi. Napisa∏ list do znajomego dusz-
pasterza akademickiego z Radomia (zawieziony przez Zdzis∏awa Bradla), sàdzàc,
˝e b´dzie on lepiej zorientowany w sytuacji represjonowanych robotników.
W odpowiedzi otrzyma∏ kartk´: „brzmia∏a mniej wi´cej w taki sposób: »Dziwi´
si´ tobie, ˝e w takie sprawy w∏azisz«”. Okaza∏o si´, ˝e wielu ksi´˝y uwa˝a to za
niepotrzebne anga˝owanie si´ w polityk´36. 

16 lipca uczestnicy spotkania w Âwi´tej Annie za poÊrednictwem Stefana Ki-
sielewskiego skierowali list do prymasa Polski Stefana Wyszyƒskiego, podpisany
przez Aleksandra Halla – jako przedstawiciela Gdaƒska, Adama Wywio∏a z Ka-
towic, Macieja Grzywaczewskiego – reprezentujàcego Warszaw´, a tak˝e przed-
stawicieli studentów z Lublina: Mariana Pi∏k´ oraz Janusza Krupskiego – wspó∏-
twórc´ i redaktora „Spotkaƒ”. Nast´pne spotkanie zosta∏o zaplanowane na
koniec sierpnia w Laskach ko∏o Warszawy37. 

Sprawa pomocy dla robotników powraca∏a w rozmowach w czasie sierpniowej
pielgrzymki do Cz´stochowy. Tu warto dodaç, ˝e chocia˝ udzia∏ studentów w co-
rocznych pielgrzymkach na Jasnà Gór´ mia∏ charakter religijny, to faktycznie ju˝
od 1977 r. wÊród pielgrzymujàcych, zw∏aszcza w warszawskiej grupie akademic-
kiej, znalaz∏y si´ osoby zwiàzane z opozycjà, m.in. z Lublina Pi∏ka, Anna Wiszniew-
ska (ROPCiO), Piotr Ka∏u˝yƒski (wspó∏pracownik redakcji „Spotkaƒ”), Anna
˚órawska i jej brat Krzysztof, a ponadto – z innych miast – Aleksander Hall, Ka-
zimierz Âwitoƒ, Bogus∏aw Sonik. Lublinianom towarzyszy∏ o. Ludwik WiÊniewski,
a tak˝e cieszàcy si´ ogromnym autorytetem jezuici: o. Bronis∏aw Sroka – zwiàzany
z ROPCiO, wówczas duszpasterz w Gdaƒsku, i o. Hubert Czuma – kierujàcy
oÊrodkiem duszpasterskim w Szczecinie. Oprócz treÊci religijnych w wypowie-
dziach niektórych pielgrzymów obecne by∏y wi´c tak˝e wàtki dotyczàce aktualnej
sytuacji spo∏ecznej i politycznej, a zw∏aszcza pozycji KoÊcio∏a katolickiego w PRL38.

W licznych informacjach na temat pielgrzymki w 1977 r. lubelska SB przypisy-
wa∏a o. WiÊniewskiemu formu∏owanie pod adresem w∏adz zarzutów ∏amania praw
cz∏owieka przez kontrol´ wszelkich sfer ˝ycia spo∏eczeƒstwa, w∏àcznie z prywatnà
korespondencjà. Dominikanin ostrzega∏, ˝e hamuje to rozwój spo∏eczeƒstwa, swo-
bodny przep∏yw myÊli i wymian´ poglàdów. PodkreÊla∏, i˝ obowiàzkiem chrzeÊci-
janina jest wskazywanie zagro˝eƒ wynikajàcych z polityki w∏adz i reagowanie na
nie: „Naród powinien wystàpiç zdecydowane w obronie swoich praw, które sà sys-
tematycznie ograniczane przez w∏adze”. Sam zresztà tak˝e przed sobà stawia∏ to
zadanie: „zarzucaç mi si´ b´dzie antypolskà dzia∏alnoÊç, ale o tym trzeba mówiç”39.

36 Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego. 
37 H. G∏´bocki, Studencki Komitet SolidarnoÊci..., s. 139; P. Zaremba, M∏odopolacy..., s. 50.
38 AIPN Lu, 0135/21, Informacja zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie
p∏k. Henryka Kamiƒskiego dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie Ryszarda Wójcika dotyczàca 265.
pielgrzymki z Warszawy do Cz´stochowy, 24 VIII 1976 r., k. 86–87; ibidem, Informacja zast´pcy
komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie p∏k. Henryka Kamiƒskiego dla I sekretarza KW
PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka dotyczàca 266. pieszej pielgrzymki z Warszawy do Cz´stocho-
wy, 25 VIII 1977 r., k. 201–203.
39 Ibidem, Informacja zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie p∏k. Henryka
Kamiƒskiego dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka dotyczàca 266. pieszej piel-
grzymki z Warszawy do Cz´stochowy, 25 VIII 1977 r., k. 203. 
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W informacjach SB z pielgrzymki w 1977 r. o. WiÊniewskiemu przypisano
sformu∏owanie postulatu stworzenia niezale˝nych od w∏adz zwiàzków zawodo-
wych. Mia∏ te˝ zach´caç pielgrzymów, by powo∏aç „sztab ludzi z ró˝nych miast,
którzy by w sposób zdecydowany kierowali akcjami o charakterze demonstracyj-
no-protestacyjnym przeciwko istniejàcej w Polsce sytuacji”40. 

W 1980 r. Ludwik WiÊniewski silnie zaanga˝owa∏ si´ w dwie akcje protesta-
cyjne zorganizowane przez osoby zwiàzane z duszpasterstwem. Pierwszà z nich
by∏ protest przeciwko planom budowy trasy szybkiego ruchu wokó∏ klasztoru na
Jasnej Górze, która utrudni∏aby dost´p do miejsca kultu religijnego. Za jego na-
mowà akcj´ podj´li studenci lubelscy41. Sformalizowany charakter nada∏o jej po-
wo∏anie Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej Góry42. Od poczàtku do koƒca
akcj´ przygotowa∏a i koordynowa∏a grupa cz∏onków lubelskiego ROPCiO, ale
w Êcis∏ym kontakcie z o. Ludwikiem i we wspó∏pracy z ks. Mieczys∏awem Brzo-
zowskim, rektorem koÊcio∏a Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny Zwyci´-
skiej w Lublinie, gdzie w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych wielokrot-
nie odprawiano nabo˝eƒstwa patriotyczne. Inicjatywy w sprawie Jasnej Góry
zapoczàtkowa∏y szerszy udzia∏ osób spoza KUL w dzia∏alnoÊci duszpasterstwa
dominikaƒskiego, a potem i grupy ROPCiO. Przyk∏adem mo˝e byç Agnieszka
Lekka, studentka KUL, rzecznik prasowy Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej
Góry i ∏àcznik z bp. Stefanem Bare∏à w Cz´stochowie43.

Akcja przeciwko przebudowie okolic klasztoru na Jasnej Górze zakoƒczy∏a si´
po wizycie cz∏onków lubelskiej grupy ROPCiO, Cichockiego i Krzysztofa Proko-
pa, u kard. Franciszka Macharskiego, który przekaza∏ stanowisko prymasa Stefa-
na Wyszyƒskiego. Ze s∏ów Macharskiego, który nie mówi∏ jednak wprost, wyni-
ka∏o, i˝ prymas traktuje t´ spraw´ jako wewn´trznà rozgrywk´ w PZPR, co
nakazywa∏o ostro˝noÊç, by nie staç si´ przedmiotem w grze partyjnych frakcji.

40 Ibidem, k. 204. 
41 Ibidem, 0135/24, Informacje zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie p∏k.
Henryka Kamiƒskiego dla wojewody lubelskiego Mieczys∏awa St´pnia dotyczàce akcji protestacyj-
nej w sprawie Jasnej Góry, 15 I 1980 r., k. 5, 6–7; Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt
KC PZPR..., s. 308–309. Przeciwko budowie trasy protestowa∏o te˝ kilku biskupów, w niektórych
parafiach w kraju zbierano podpisy pod petycjami w tej sprawie.
42 Studencki Komitet Obrony Jasnej Góry powsta∏ jednak w przypadkowych okolicznoÊciach. Praw-
dopodobnie 20 I 1980 r. Adam Cichocki poszed∏ na spotkanie z sufraganem lubelskim bp. Zygmun-
tem Kamiƒskim, by poznaç plany kurii wobec przebudowy okolic Jasnej Góry. Za radà o. Bronis∏awa
Sroki, spotkanego tu˝ przed rozmowà z biskupem, przedstawi∏ si´ jako reprezentant zorganizowane-
go Êrodowiska – Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej Góry (Relacja Adama Cichockiego). Szerzej
na temat przebiegu akcji zob. M. Dàbrowski, Lubelski lipiec 1980, Lublin 2000, s. 28.
43 M. Dàbrowski, Lubelski lipiec..., s. 28; Relacja Adama Cichockiego. 26 stycznia Komitet zorga-
nizowa∏ pielgrzymk´ do Cz´stochowy z udzia∏em 26 osób. Kulminacyjnym momentem mia∏o byç
– ostatecznie niezrealizowane – symboliczne zasypywanie tunelu pod klasztorem przez kobiety,
przyby∏e na Jasnà Gór´ z koszami pe∏nymi ziemi. Ca∏a akcja mia∏a religijny i moralny, a nie poli-
tyczny wydêwi´k. Zresztà za namowà o. Ludwika z rozpocz´cia g∏odówki w klasztorze zrezygno-
wa∏ Kazimierz Âwitoƒ. Wed∏ug relacji dominikanina plakat z has∏em „Grób PRL”, wspomniany
w dokumencie Zespo∏u Informacyjnego Sztabu MSW dla KC PZPR, umieÊcili na placu budowy
uczestnicy pielgrzymki. „Pewnie ja wpad∏em na ten pomys∏” – uzupe∏nia o. Ludwik. Nie wykluczy∏
równie˝, ˝e pomimo religijnego charakteru wyjazdu mog∏y si´ tam pojawiç napisy „KPN”, wyko-
nane przez zwiàzanego z duszpasterstwem cz∏onka Konfederacji (Relacja o. Ludwika WiÊniewskie-
go; Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 308–309).
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Zdaniem Cichockiego, od poczàtku aktywnie zaanga˝owanego w to przedsi´-
wzi´cie, mia∏o ono znaczenie integracyjne dla lubelskiej grupy ROPCiO, zwiàza-
nej jednoczeÊnie z duszpasterstwem akademickim. Wi´kszoÊç osób, które w∏à-
czy∏y si´ w obron´ Jasnej Góry, z marszu nieomal zaanga˝owa∏a si´ w akcj´ przed
wyborami do sejmu w 1980 r.44

W maju 1980 r. za poÊrednictwem najprawdopodobniej Êrodowiska „Spotkaƒ”
do Lublina dotar∏a informacja od cz∏onków Komitetu Samoobrony Spo∏ecznej
„KOR” o sprawie Jana Koz∏owskiego, rolnika z Popowic w województwie tarno-
brzeskim, wspó∏za∏o˝yciela Tymczasowego Komitetu Niezale˝nego Zwiàzku Zawo-
dowego Rolników i cz∏onka redakcji niezale˝nego pisma „Placówka”, skazanego na
dwa lata wi´zienia za rzekome pobicie sàsiada. W akcj´ zainicjowanà w Warszawie
w∏àczy∏o si´ szerokie grono osób z Lublina, ∏àcznie z o. WiÊniewskim. 22 maja
w pomieszczeniach duszpasterstwa przy ulicy Z∏otej przy udziale osób zwiàzanych
z ROPCiO, „Spotkaniami” oraz sympatyzujàcych z opozycjà powo∏ano Komitet na
rzecz Obrony Jana Koz∏owskiego, reprezentujàcy ró˝ne Êrodowiska akademickie
Lublina. Jego cz∏onkowie przyj´li oÊwiadczenie, w którym powo∏ujàc si´ na trosk´
o ∏ad spo∏eczny i moralne zobowiàzanie, apelowali „o podj´cie wszelkich godzi-
wych dzia∏aƒ” w obronie Koz∏owskiego i innych osób szykanowanych przez w∏a-
dze. W geÊcie solidarnoÊci wzywali do podpisania oÊwiadczenia oraz „do protestu
przeciwko coraz cz´stszym tego typu praktykom w∏adz”45. Adam Stanowski przy-
gotowa∏ „bia∏à ksi´g´” zawierajàcà informacje o represjach wobec Koz∏owskiego.

Na rozpraw´ rewizyjnà w Sandomierzu 26 maja przyjecha∏a kilkudziesi´cio-
osobowa grupa, g∏ównie studenci KUL, kilka osób z UMCS, o. WiÊniewski, a tak-
˝e Jan Józef Lipski, Halina Miko∏ajska, Wojciech Onyszkiewicz i Józef Âreniowski,
reprezentujàcy Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”. Oko∏o pi´çdziesi´ciu
osób zosta∏o zatrzymanych – przed rozprawà ci, których nie wpuszczono na sal´
sàdowà, a pozostali ju˝ po wyjÊciu z budynku sàdu. Dla o. WiÊniewskiego by∏o
to pierwsze bezpoÊrednie zetkni´cie si´ z takiego typu dzia∏aniami SB. Po 48 go-
dzinach aresztu kolegium do spraw wykroczeƒ ukara∏o grzywnami dwadzieÊcia
osób. Od czasu procesów robotników z Radomia i Ursusa w 1976 i 1977 r. by∏
to pierwszy przypadek represji wobec osób zwiàzanych z opozycjà przypatrujà-
cych si´ rozprawom sàdowym46. 

W ocenie niektórych lublinian akcja nag∏oÊni∏a problem, ale nie przynios∏a
oczekiwanych rezultatów – cofni´cia wyroku sàdu. Cichocki przygotowa∏ wi´c
plan g∏odówki w intencji uwolnienia Koz∏owskiego, która mia∏a si´ odbyç rów-
noczeÊnie w koÊcio∏ach w Stalowej Woli i Lublinie. Jednak w czasie wakacyjnego
spotkania w Murzasichlu uczestnicy akcji w obronie Koz∏owskiego zarzucili jego
spraw´ i zaanga˝owali si´ w poparcie strajków na Wybrze˝u. Sam o. WiÊniewski,

44 Relacja Adama Cichockiego.
45 AIPN Lu, 0229/797, OÊwiadczenie, 23 V 1980 r., b.p. Pod oÊwiadczeniem podpisali si´: Janusz
Bazyd∏o – wspó∏twórca i redaktor „Spotkaƒ”, Andrzej Burda, studenci reprezentujàcy lubelskie
uczelnie – W∏odzimierz Jachman (Akademia Rolnicza), Fryderyk Jurkiewicz (Akademia Medyczna),
Adam P´zio∏ (UMCS), Witold Starnawski (KUL), Krzysztof ˚órawski (KUL) oraz o. WiÊniewski
i Czes∏aw Zgorzelski (ibidem). 
46 R. Górski, S∏abnàcy oddech PRL-u, mps w zbiorach autorki, s. 2, 4–5; A. Friszke, Opozycja po-
lityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 552.
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który nied∏ugo wczeÊniej wróci∏ z Trójmiasta, gdzie uczestniczy∏ w rozprawie Da-
riusza Kobzdeja i Tadeusza Szczud∏owskiego, dzieli∏ si´ wra˝eniami z kontaktu
z Lechem Wa∏´sà. Cichocki wspomina jego relacj´: „S∏ów ju˝ dzisiaj nie oddam,
ale sens by∏ taki, ˝e Ludwik przywióz∏ nam dobrà nowin´ o Lechu Wa∏´sie, któ-
rego my wówczas nie znaliÊmy”. Powiedzia∏ im, ˝e Wa∏´sa to cz∏owiek, który
przewodzàc ruchowi spo∏ecznemu w Polsce, gwarantowa∏by, i˝ zachodzàce pro-
cesy polityczne by∏yby zgodne z nurtem katolickim47.

Napisane w Murzasichlu oÊwiadczenie z wyrazami poparcia dla strajkujàcych
robotników 22 sierpnia zosta∏o przedstawione oko∏o siedemdziesi´ciu osobom
zwiàzanym z opozycjà i duszpasterstwami z ca∏ego kraju, wypoczywajàcym wów-
czas w okolicach Zakopanego. Byli tam m.in. o. Hubert Czuma z m∏odzie˝à
z Radomia, ks. Witold Andrzejewski z grupà z Gorzowa Wielkopolskiego, ¸u-
kasz Czuma. Pod oÊwiadczeniem podpisa∏y si´ 52 osoby. Zosta∏o ono nast´pnie
zawiezione na Wybrze˝e48. 

Wed∏ug ró˝nych danych 25 bàdê 26 sierpnia49 dwie grupy dzia∏aczy opozy-
cyjnych i jednoczeÊnie uczestników duszpasterstwa o. WiÊniewskiego rozpocz´∏y
g∏odówk´ w geÊcie solidarnoÊci ze strajkujàcymi robotnikami oraz w obronie
osób represjonowanych, m.in. Jana Koz∏owskiego – w Stalowej Woli w koÊciele
NajÊwi´tszej Maryi Panny Królowej Polski u ks. Edwarda Frankowskiego grupa
„Spotkaƒ” (Janusz Bazyd∏o, Janusz Krupski, Jan Andrzej Stepek, Marek Zieliƒ-
ski) oraz Jan Sudo∏, cz∏onek Przemyskiego Komitetu Ludzi Wierzàcych; w Lubli-
nie w koÊciele Êw. Ducha uczestnicy ROPCiO (Adam Cichocki, Wies∏aw Knitter,
Tomasz Mickiewicz, Krzysztof Prokop, Krzysztof Protz, Witold Starnawski, od
27 sierpnia Marek Sowa) wraz z o. Bronis∏awem Srokà50. Rzecznikiem praso-
wym g∏odówki zosta∏ o. WiÊniewski.

Po kazaniu prymasa Wyszyƒskiego 26 sierpnia na Jasnej Górze, odebranym
jako wezwanie do powrotu do pracy, pod presjà dyrektora Wydzia∏u do spraw
Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego w Lublinie Andrzeja Sawickiego na zakoƒczenie
akcji naciska∏y w∏adze KUL i kuria biskupia (zw∏aszcza ks. Stanis∏aw Rojek)51.

47 Relacja Adama Cichockiego. 
48 AIPN Lu, 0135/24, Informacja zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie
p∏k. Henryka Kamiƒskiego dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka i wojewody
lubelskiego Mieczys∏awa St´pnia dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej, 25 VIII 1980 r., k. 101;
Relacja Adama Cichockiego.
49 Ibidem, Informacja zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie p∏k. Henryka
Kamiƒskiego dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej, 26 VIII 1980 r., k. 103; Relacja Adama Ci-
chockiego; M. Dàbrowski, Lubelski lipiec..., s. 209. Ta pierwsza data wydaje si´ bardziej prawdo-
podobna. 
50 Wed∏ug ró˝nych relacji w g∏odówce bra∏ udzia∏ te˝ Bogdan Giermek lub Krzysztof Jab∏oƒski (por.
Relacja Adama Cichockiego; M. Dàbrowski, Lubelski lipiec..., s. 209). Wed∏ug danych SB ˝aden
z nich nie bra∏ udzia∏u w g∏odówce w Lublinie (AIPN Lu, 0135/24, Informacja zast´pcy komendan-
ta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie p∏k. Henryka Kamiƒskiego dotyczàca sytuacji spo∏eczno-
-politycznej, 26 VIII 1980 r., k. 103).
51 27 sierpnia bp Boles∏aw Pylak spotka∏ si´ z dyrektorem Wydzia∏u ds. Wyznaƒ. Wed∏ug informa-
cji zachowanej w dokumentach SB wyrazi∏ zaniepokojenie sytuacjà w kraju. Trwajàcà w Lublinie
g∏odówk´ okreÊli∏ jako niepotrzebnà. Poinformowa∏ Sawickiego, ˝e „wyda odpowiednie dyspozy-
cje, aby zamknàç koÊció∏ i przerwaç g∏odówk´”. Wed∏ug dokumentu podobna by∏a reakcja rektora
KUL o. Mieczys∏awa Kràpca. Zapowiedzia∏ Sawickiemu delegowanie do g∏odujàcych pracownika
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27 sierpnia o. Sroka opuÊci∏ koÊció∏ Êw. Ducha. 30 sierpnia po wizycie w kurii jej
uczestnicy zakoƒczyli g∏odówk´ w Lublinie, mimo ˝e ordynariusz bp Boles∏aw
Pylak nie wyrazi∏ wprost takiego ˝yczenia52. Szef lubelskiej SB p∏k Kamiƒski za-
pewne z satysfakcjà poinformowa∏ wojewod´ lubelskiego i I sekretarza Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR, ˝e g∏odówka zakoƒczy∏a si´ „w wyniku [...] czynnoÊci
polityczno-administracyjnych”. W Stalowej Woli za aprobatà ordynariusza prze-
myskiego bp. Ignacego Tokarczuka g∏odówka solidarnoÊciowa z robotnikami
trwa∏a do podpisania porozumienia gdaƒskiego 31 sierpnia53. 

Sprawà, która w szczególny sposób zaprzàta∏a uwag´ o. Ludwika, by∏o stwo-
rzenie trwa∏ej formacji osób skupionych wokó∏ kierowanego przez niego dusz-
pasterstwa. Zgodnie z jego wizjà mia∏a powstaç organizacja m∏odzie˝owa, kato-
licka, zwiàzana bardziej z duszpasterstwami ni˝ uczelniami, ale bazujàca na ruchu
studenckim, stanowiàca przeciwwag´ dla Socjalistycznego Zwiàzku Studentów
Polskich. W 1980 r. dyskusje w duszpasterstwie nad tym pomys∏em nasili∏y si´
– powsta∏ nieformalny komitet, który mia∏ wypracowaç zasady dzia∏alnoÊci or-
ganizacji. Nale˝eli do niego m.in. s. Teresa Podgórska, zwiàzana ze „Spotkania-
mi”, Tomasz Mickiewicz i Marek Sowa z ROPCiO, Adam Stanowski. Koordyno-
wanie przedsi´wzi´cia o. WiÊniewski powierzy∏ Adamowi Cichockiemu. 

W lipcu 1980 r. Cichocki pojecha∏ do ks. Franciszka Blachnickiego do Kro-
Êcienka, gdzie mia∏ bli˝ej poznaç funkcjonowanie ruchu oazowego, na którego
przyk∏adzie o. Ludwik chcia∏ tworzyç nowà organizacj´. Uczestnicy wspomnia-
nego ju˝ spotkania w Murzasichlu opracowali oÊwiadczenie zawierajàce najwa˝-
niejsze cechy przysz∏ej organizacji. Zosta∏a ona okreÊlona jako stowarzyszenie
religijne, którego celem ma byç „propagowanie wartoÊci wyp∏ywajàcych z Ewan-
gelii, ze szczególnym uwzgl´dnieniem aspektów spo∏ecznych rzeczywistoÊci,
w której ˝yjemy, w oparciu o spo∏eczne pos∏annictwo KoÊcio∏a”. Formà jej dzia-
∏ania b´dzie „zwalczanie z∏a” bez u˝ywania przemocy, rozumianego jako „wszel-
kie przejawy niewoli wynikajàcej z egoizmu ludzkiego, zniewolenie poprzez sys-
temy polityczne i doktryny filozoficzne zarówno jednostek, jak i szerszych grup
spo∏ecznych”. Autorzy deklaracji zamierzali przede wszystkim propagowaç war-
toÊci ewangeliczne, ale podejmowaç tak˝e dzia∏ania dotàd stosowane przez opo-
zycj´ i Êrodowiska niezale˝ne – zapowiadali upowszechnianie niezafa∏szowanej
historii w wydawnictwach pozacenzuralnych oraz organizowanie akcji protesta-
cyjnych, takich jak g∏odówki, manifestacje, w odpowiedzi na ∏amanie zasad wol-
noÊci. Centralnym oÊrodkiem stowarzyszenia mia∏o byç duszpasterstwo akade-
mickie przy ulicy Z∏otej w Lublinie, ale projekt zak∏ada∏, ˝e podobne grupy

uczelni, by nakaza∏ studentom zakoƒczenie protestu i opuszczenie koÊcio∏a. Wed∏ug akt SB rozmów-
cy poruszali tak˝e temat budowlanych planów KUL (AIPN Lu, 0135/24, Informacja zast´pcy ko-
mendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie p∏k. Henryka Kamiƒskiego dla I sekretarza KW
PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka i wojewody lubelskiego Mieczys∏awa St´pnia dotyczàca sytua-
cji spo∏eczno-politycznej, 27 VIII 1980 r., k. 107). Na presj´ w∏adz administracyjnych na rektora
Kràpca, jakà by∏y groêby utrudnieƒ w rozbudowie KUL, zwraca uwag´ równie˝ Adam Cichocki
w swej relacji.
52 O. Ludwik wspomina w swej relacji, ˝e to on niemal zmusi∏ g∏odujàcych do zakoƒczenia akcji.
53 AIPN Lu, 0135/24, Informacja dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka i woje-
wody lubelskiego Mieczys∏awa St´pnia dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej, 30 VIII 1980 r.,
k. 113; Relacja Adama Cichockiego; M. Dàbrowski, Lubelski lipiec..., s. 216.
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powstanà te˝ przy innych duszpasterstwach w kraju. Pod koniec wrzeÊnia o. Lu-
dwik mia∏ og∏osiç oficjalnie powo∏anie stowarzyszenia54.

Dyskusja w Murzasichlu odbywa∏a si´ jednak w cieniu budzàcych emocje wy-
darzeƒ strajkowych w kraju. Dlatego do sprawy organizacji m∏odzie˝owej o. Wi-
Êniewski powróci∏ dopiero w po∏owie wrzeÊnia 1980 r. Wówczas za jego namo-
wà grupa studentów rozpocz´∏a tworzenie niezale˝nych struktur na lubelskich
uczelniach. Wed∏ug relacji Cichockiego dominikanin mia∏ wp∏yw na istotne
decyzje personalne – na dobór zaproszonych do duszpasterstwa na wrzeÊniowe
spotkanie, w czasie którego dyskutowano o szczegó∏ach nowej organizacji,
a w konsekwencji – na to, kto tworzy∏ jà w lubelskich uczelniach55. Te zalà˝ki for-
macji m∏odzie˝owej w nast´pnych miesiàcach sta∏y si´ podstawà Niezale˝nego
Zrzeszenia Studentów. 

Ludwik WiÊniewski w swojej pracy duszpasterskiej skoncentrowany by∏ przede
wszystkim na dzia∏aniu. Jednak kilkakrotnie publicznie zabra∏ g∏os w sprawach
istotnych dla katolików w Polsce. 7 paêdziernika 1976 r. w odpowiedzi na prze-
mówienie Edwarda Gierka, dotyczàce m.in. stosunków mi´dzy paƒstwem a Ko-
Êcio∏em, wyg∏oszone do pracowników Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego
– Paƒstwowych Zak∏adów Lotniczych Mielec, wystosowa∏ list otwarty do I sekre-
tarza KC PZPR, opublikowany nast´pnie w londyƒskim „Aneksie”.

Przemówienie, pe∏ne ∏adnie brzmiàcych hase∏, potraktowa∏ jako swego rodza-
ju deklaracj´, jak relacje paƒstwo – KoÊció∏ powinny wyglàdaç w przysz∏oÊci, bo
fakty – jak stwierdzi∏ – zasadniczo odbiegajà od obrazu przedstawionego przez
I sekretarza. PodkreÊli∏ koniecznoÊç poszanowania potrzeb religijnych obywateli.
Nie kwestionowa∏ prawa do ateizmu, ale protestowa∏ przeciwko ateizmowi wo-
jujàcemu, wpisanemu w polityk´ paƒstwa56. Odniós∏ si´ do w∏asnych doÊwiad-
czeƒ w pracy duszpasterskiej, w której stara∏ si´ realizowaç podstawowe warto-
Êci wyp∏ywajàce z Ewangelii, tymczasem stanà∏ wobec przyk∏adów brutalnej
walki z duchownymi – Êledzenia, kompromitowania ich. Pisa∏: „Wstydz´ si´, ˝e
w moim kraju u˝ywa si´ nieludzkich, dzikich metod, aby znies∏awiç dobre imi´
kap∏ana [...] w mojej w∏asnej Ojczyênie, moi rodzeni bracia tragicznie ∏amià ˝y-
cie m∏odych ludzi – tylko dlatego, ˝e oÊmielajà si´ oni publicznie przyznawaç do
KoÊcio∏a i [...] kochaç swój Naród i swojà Ojczyzn´”. Domaga∏ si´ publicznie wy-
ra˝onego stanowiska najwy˝szych w∏adz paƒstwowych w tej sprawie57. Wypo-

54 AIPN Lu, 0135/24, Informacja zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie p∏k.
Henryka Kamiƒskiego dla I sekretarza KW PZPR w Lublinie W∏adys∏awa Kruka i wojewody lubel-
skiego Mieczys∏awa St´pnia dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej, 27 VIII 1980 r., k. 100–101.
Wed∏ug informacji SB o. WiÊniewski mia∏ zyskaç akceptacj´ ks. Stanis∏awa Dziwisza dla pomys∏u po-
wo∏ania stowarzyszenia. W czasie spotkania w górach 22 sierpnia kapelan Jana Paw∏a II mia∏ obie-
caç, ˝e poinformuje o tych planach papie˝a. Dominikanin zaprzecza co prawda jakimkolwiek zobo-
wiàzujàcym rozmowom z ks. Dziwiszem, poniewa˝ zamiary stworzenia organizacji nie przyj´∏y
wówczas konkretnej formy. Nie wyklucza jednak, ˝e przekaza∏ ks. Dziwiszowi ogólne informacje
o swoich zamierzeniach (Nieautoryzowana rozmowa z o. Ludwikiem WiÊniewskim, 4 X 2004 r.).
55 W spotkaniu uczestniczyli Adam P´zio∏ z UMCS, Wojciech Guz z Akademii Rolniczej, Krzysztof
Prokop z KUL, nieznana z nazwiska studentka Akademii Medycznej i Piotr Sobieszak z Politechni-
ki Lubelskiej (Relacje Adama Cichockiego i o. Ludwika WiÊniewskiego).
56 „Aneks” 1977, nr 13/14, s. 157–160. 
57 Ibidem, s. 165. 
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mnia∏ brak dost´pu KoÊcio∏a i katolików do mediów w Polsce, pisa∏ o propagan-
dowych atakach na KoÊció∏ i duchownych, pozbawionych mo˝liwoÊci publicznej
obrony58. PodkreÊli∏, ˝e KoÊció∏ nie jest zwolennikiem jakiegoÊ okreÊlonego
ustroju, ale nie do przyj´cia jest dla duchownych wizja budowania w Polsce so-
cjalizmu o materialistycznym obliczu ideologicznym, zak∏adajàca zmian´ Êwiato-
poglàdu Polaków, gdy˝ oznacza to „g∏´boki konflikt z chrzeÊcijaƒstwem”59. 

Ten sam temat podjà∏ w 1978 r., bioràc udzia∏ w dyskusji na temat relacji mi´-
dzy paƒstwem a KoÊcio∏em, toczàcej si´ na ∏amach „Polityki”, zainicjowanej ar-
tyku∏em Mieczys∏awa Rakowskiego Podstawy wspó∏dzia∏ania i dialogu60. „Poli-
tyka” nie opublikowa∏a jego tekstu, w którym pisa∏ o ∏amaniu praw cz∏owieka
i swobód obywatelskich w Polsce, dominikanin zdecydowa∏ si´ zatem na jego
druk w niezale˝nym „Bratniaku”61. 

Swoistà deklaracjà postawy o. WiÊniewskiego i jego poglàdów na zadania ka-
tolików w ówczesnej rzeczywistoÊci politycznej jest jego tekst opublikowany
w 1978 r. w drugim numerze „Spotkaƒ”. Wydaje si´, ˝e mo˝na go te˝ traktowaç
jako odpowiedê na doÊwiadczony przez o. Ludwika brak zrozumienia i aproba-
ty ksi´˝y dla charakteru jego pracy duszpasterskiej. 

Wykorzystujàc teksty z Ewangelii, rozwa˝ania teologów oraz dokumenty pa-
pieskie, uzasadnia∏, i˝ obrona przed niesprawiedliwoÊcià jest jednym z podstawo-
wych obowiàzków chrzeÊcijanina, zw∏aszcza w szczególnie nià dotkni´tych paƒ-
stwach komunistycznych. Uzna∏ za zgodne z naukà KoÊcio∏a zaanga˝owanie
publiczne duchownych rozumiane szeroko, jako s∏u˝ba na rzecz dobra spo∏e-
czeƒstwa, obrony wartoÊci – KoÊció∏ ma byç „instytucjà krytycznà” dla grup po-
litycznych i „Êmiertelnym zagro˝eniem dla wszelkiej maÊci struktur ucisku i dla
w∏adzy sprawowanej w sposób niesprawiedliwy”. W tym uj´ciu g∏os zabrany
przez duchownego w czyjejÊ obronie nie by∏ politykà interpretowanà jako walka
o pozycj´ w strukturach w∏adzy; „politykà natomiast – niezale˝nie od tego, czym
si´ to przykrywa i jak nazywa – jest milczenie” – w oczekiwaniu na korzyÊci,
z tchórzostwa, z obawy o nie∏ask´, czego nie dopowiada ju˝ o. WiÊniewski.
W zamykaniu oczu na z∏o, a nie w „braku roztropnoÊci” w pracy duszpasterskiej,
jaki zarzucali mu inni duchowni, widzia∏ prawdziwe zagro˝enie i szkodzenie Ko-
Êcio∏owi62. 

Wbrew bolesnym dla niego oskar˝eniom o brak roztropnoÊci i dzia∏anie na
szkod´ KoÊcio∏a, realizujàc tak poj´tà prac´ duszpasterskà, we wrzeÊniu 1978 r.
o. WiÊniewski wystosowa∏ do przewodniczàcego Rady Paƒstwa PRL pismo w spra-
wie mszy Êwi´tej w radiu i telewizji. Podpisa∏o si´ pod nim ponad dwieÊcie osób,
blisko po∏owa z nich nie mog∏a samodzielnie si´ poruszaç – byli to zatem ci, któ-
rym w szczególny sposób zale˝a∏o na nabo˝eƒstwach w mediach63. Wraz z ponad
450 sygnatariuszami podpisa∏ list Êrodowisk opozycyjnych do Episkopatu Czech

58 Ibidem, s. 161.
59 Ibidem, s. 162.
60 „Polityka” 1978, nr 12, 16, 18, 20. 
61 L.M. WiÊniewski OP, O podstawach dialogu i wspó∏dzia∏ania, „Bratniak” 1978, nr 12/13,
s. 2–17.
62 Idem, ChrzeÊcijanie wobec walki o sprawiedliwoÊç, „Spotkania” 1978, nr 2, s. 104, 106.
63 AIPN Lu, 0135/22, Informacja dotyczàca dzia∏aƒ hierarchii koÊcielnej, 10 X 1978 r., k. 85.
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i Moraw z lipca 1978 r. w obronie represjonowanych sygnatariuszy czechos∏o-
wackiej Karty 7764. 

Mimo zaanga˝owania w obron´ osób represjonowanych o. WiÊniewski nie
przyjà∏ propozycji przynale˝noÊci do KOR. Ale za namowà Andrzeja Czumy,
przedstawiajàcego mu koncepcj´ powo∏ania Komitetu Obrony Praw Cz∏owieka,
podpisa∏ si´ na liÊcie jego za∏o˝ycieli, którà ten mu przywióz∏. Wed∏ug przedsta-
wionej wówczas dominikaninowi koncepcji mia∏a to byç szeroka inicjatywa
z udzia∏em trzech Êrodowisk: korowskiego, osób zwiàzanych z Andrzejem Czu-
mà, które o. Ludwik okreÊla∏ umownie jako prawic´ Êrodowisk niezale˝nych,
oraz grupy intelektualistów zwiàzanych z Latajàcym Uniwersytetem. Dalej ju˝
wydarzenia potoczy∏y si´ wbrew jego oczekiwaniom. W marcu 1977 r. przypad-
kiem dowiedzia∏ si´, ˝e jest jednym z sygnatariuszy „Apelu do spo∏eczeƒstwa pol-
skiego” og∏oszonego w zwiàzku z powstaniem Ruchu Obrony Praw Cz∏owieka
i Obywatela. Zdecydowa∏ jednak nie wycofywaç swojego akcesu65. 

Dost´pne dokumenty i relacje pozwalajà sàdziç, ˝e o. WiÊniewski odgrywa∏
w ROPCiO szczególnà rol´. Cieszy∏ si´ niewàtpliwym autorytetem, zw∏aszcza
wÊród m∏odych uczestników ROPCiO z Lublina i Gdaƒska, znajàcych go jako
duszpasterza akademickiego. Wyrazem jego pozycji bez wàtpienia by∏o przewod-
niczenie tzw. Komisji Pi´ciu, wy∏onionej w czerwcu 1978 r. do zbadania zasad-
noÊci zarzutów wobec Leszka Moczulskiego, jednego z przywódców ROPCiO,
o defraudacj´ funduszy Ruchu Obrony. Ostatnie posiedzenie komisji w paêdzier-
niku odby∏o si´ zresztà w Lublinie, w klasztorze na Z∏otej. Na zakoƒczenie jej
prac o. WiÊniewski apelowa∏ o ugod´ mi´dzy skonfliktowanymi osobami i za-
pisa∏ w koƒcowym oÊwiadczeniu, ˝e komisja nie dopatrzy∏a si´ ˝adnych nadu˝yç
w finansach ROPCiO66. 

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wobec duszpasterstwa akademickiego

W grudniu 1974 r. na naradzie kierownictwa MSW p∏k Konrad Straszewski,
szef Departamentu IV MSW, oceni∏, ˝e duszpasterstwa akademickie sà szczegól-

64 Wymowa listu by∏a zresztà zgodna z wielokrotnie powtarzanà przez o. Ludwika wizjà obowiàz-
ków chrzeÊcijan – jego sygnatariusze przypominali bowiem, ˝e jest nià troska o „zachowanie god-
noÊci cz∏owieka i przestrzeganie praw na∏o˝onych ka˝demu obywatelowi”. PodkreÊlali rol´ KoÊcio-
∏a w obronie praw cz∏owieka. „G∏os KoÊcio∏a – jako jedynego autorytetu moralnego w krajach
takich jak Czechos∏owacja i Polska – ma ogromne znaczenie realne” (Opozycja ma∏opolska w doku-
mentach 1976–1980, oprac. A. Roliƒski, Kraków 2003, s. 353–355).
65 Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego. Tekst apelu i lista sygnatariuszy zob. Opozycja demokratycz-
na w Polsce 1976–1980. Wybór dokumentów, red. Z. Hemmerling, M. Nadolski, Warszawa 1994,
s. 167. 
66 G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela w Polsce 1977–1981 z perspektywy 25-le-
cia, „Sowiniec” 2002, nr 21, s. 89. W 1977 r. wspó∏pracownik SB wywodzàcy si´ z grona ROPCiO
twierdzi∏, i˝ dominikanin mia∏ du˝y wp∏yw na Andrzeja Czum´ i Leszka Moczulskiego. Ocenia∏ jed-
nak pojednawczà postaw´ o. WiÊniewskiego jako efekt jego strachliwoÊci i niezdecydowania.
Stwierdzi∏ wr´cz, ˝e jest „kulà u nogi dla Czumy” (AIPN, 01322/2586, t. 1, Struktura i stan orga-
nizacyjny [ROPCiO], 14 IX 1977 r., k. 147). Ludwik WiÊniewski widzia∏ jednak w swoim zaanga-
˝owaniu w ROPCiO przede wszystkim form´ aktywnoÊci spo∏ecznej, a nie politycznej. Mo˝na przy-
puszczaç, ˝e w∏aÊnie z tego wynika∏a jego sk∏onnoÊç do ∏agodzenia wymowy dokumentów
publikowanych przez ROPCiO, m.in. apelu og∏oszonego w zwiàzku ze spotkaniem w Belgradzie
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nie niebezpiecznym przejawem ofensywnych dzia∏aƒ duchowieƒstwa wÊród m∏o-
dzie˝y67. Groêny z punktu widzenia w∏adz by∏ ju˝ sam wzrost liczby oÊrodków
duszpasterskich w kraju. Nios∏y one zagro˝enia nie tylko dla laickiego modelu
wychowania. W mniemaniu kierownictwa MSW prowadzi∏y do „powstawania
wi´zów typu organizacyjnego, niebezpiecznego ze wzgl´du na konspiracyjne
i szkodliwe formy oddzia∏ywania spo∏eczno-politycznego na m∏odzie˝”68.
W czerwcu 1977 r. na kolejnym spotkaniu w resorcie mówiono o niebezpiecz-
nych skutkach pracy tych oÊrodków: „usi∏ujà wyczerpaç wszelkie dost´pne dla
nich mo˝liwoÊci oddzia∏ywania, ze znajomoÊcià Êrodowiska wspó∏czesnej m∏o-
dzie˝y i jej psychiki, dopuszczajà pozory pluralizmu filozoficznego, metodolo-
gicznego i kulturalnego. W ten sposób wychowywa∏y one aktywny laikat kato-
licki – elit´, która w przysz∏oÊci b´dzie mia∏a szeroki zasi´g oddzia∏ywania”.
Duszpasterstwa mia∏y w tym uj´ciu wzmacniaç „postawy fanatyzmu”69. 

Najbardziej aktywni duszpasterze ze wzgl´du na kierunki swojej dzia∏alnoÊci
stali si´ obiektem szczegó∏owego zainteresowania SB, wykraczajàcego poza ruty-
nowà kontrol´ ksi´˝y i zakonników, a nawet szykan. SpoÊród lubelskich dusz-
pasterstw akademickich pion IV resortu spraw wewn´trznych do chwili odejÊcia
z Lublina o. Czumy w 1971 r. najwi´kszà uwag´ poÊwi´ca∏ w∏aÊnie kierowanemu
przez niego oÊrodkowi przy KUL. W planach pracy Wydzia∏u IV SB Komendy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie od prze∏omu lat szeÊçdziesiàtych
i siedemdziesiàtych znalaz∏y si´ stwierdzenia o „ograniczaniu i likwidowaniu ró˝-
nych form oddzia∏ywania duszpasterstwa”, zw∏aszcza tych, które wychodzà poza
obiekty koÊcielne, np. grupowych wycieczek, obozów wakacyjnych. Lubelska SB
mia∏a swój udzia∏ w zakoƒczonych sukcesem przedsi´wzi´ciach w∏adz lokalnych,
majàcych na celu usuni´cie z Lublina o. Czumy i o. Sroki po procesie cz∏onków
organizacji niepodleg∏oÊciowej Ruch. To samo, choç bezskutecznie, planowano
wobec ks. Piotra Tarnowskiego, który w mniemaniu funkcjonariuszy prowadzi∏
dzia∏alnoÊç o „wyraênie negatywnym politycznie i ideologicznie charakterze”70.

Równie˝ duszpasterskiej pracy o. WiÊniewskiego w Gdaƒsku, zw∏aszcza
w ostatnim okresie, towarzyszy∏a presja w∏adz administracyjnych, na tyle silna,
˝e jego przeniesienie do Lublina jest wcià˝ najcz´Êciej w∏aÊnie z nià wiàzane71.

Konferencji Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy w Europie, w którego pierwotnej wersji mia∏y si´ znaleêç
sformu∏owania o braku suwerennoÊci Polski i o jej zale˝noÊci od ZSRR (ibidem, Informacja opera-
cyjna, 18 IX 1977 r., k. 137–138). 
67 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL..., s. 376. Szerzej na temat planowanych przez kie-
rownictwo MSW dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie aktywnoÊci duszpasterstw akademickich
zob. K. Jarkiewicz, Manifestacja sprzeciwu duszpasterstw akademickich Krakowa..., s. 114–116.
68 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL..., s. 377–378. Aspekt zamkni´cia Êrodowisk dusz-
pasterstw i tajemniczoÊci ich dzia∏aƒ niepokoi∏ autorów wielu analiz MSW. Por. K. Jarkiewicz, Ma-
nifestacja sprzeciwu duszpasterstw akademickich Krakowa..., s. 117.
69 Cyt. za: K. Jarkiewicz, Manifestacja sprzeciwu duszpasterstw akademickich Krakowa..., s. 116.
70 AIPN Lu, 018/173, Notatka informacyjna dotyczàca duszpasterstwa akademickiego, 21 VIII
1970 r., k. 84–85. 
71 Wed∏ug najcz´Êciej przytaczanej wersji o odejÊciu o. WiÊniewskiego z Gdaƒska zadecydowa∏ bp
Lech Kaczmarek – powodem mia∏ byç brak akceptacji metod pracy duszpasterskiej dominikanina,
wywo∏ujàcych interwencje lokalnych w∏adz administracyjnych. Ludwik WiÊniewski zdementowa∏ t´
wersj´: „W 1971 roku, na skutek chyba jakiejÊ intrygi, mia∏em rzeczywiÊcie opuÊciç Gdaƒsk. Ale
wtedy w∏aÊnie biskup Lech Kaczmarek napisa∏ list do mego prowincja∏a i to w mojej obronie. [...]
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Wspó∏praca dominikanina ze Êrodowiskami niezale˝nymi i opozycjà stworzy∏a
nowà sytuacj´ i wzmog∏a jego inwigilacj´ przez SB. 

Ludwik WiÊniewski zosta∏ obj´ty zainteresowaniem lubelskiej SB w ramach
sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Szerszeƒ”, dotyczàcej jego
i duszpasterstwa dominikaƒskiego72. Dzia∏ania funkcjonariuszy Wydzia∏u IV
KW MO w Lublinie, realizujàcych t´ spraw´, koordynowali m.in. kpt. Sergiusz
Koczme∏a i mjr Edward Wituch73. Z powodu braku materia∏ów archiwalnych nie

nigdy od ks. biskupa Lecha Kaczmarka nie dozna∏em przykroÊci i jakkolwiek kilkakrotnie »burzli-
wie dyskutowaliÊmy«, to nie uwa˝am tego za przejaw niefrasobliwoÊci, a raczej przeciwnie” (cyt. za:
S. Bogdanowicz, KoÊció∏ gdaƒski pod rzàdami komunizmu 1945–1984, Gdaƒsk 2000, s. 278). Przy-
zna∏, ˝e sam poprosi∏ prowincja∏a zakonu o przeniesienie, nie widzàc mo˝liwoÊci wspó∏pracy z no-
wo wybranym przeorem (wypowiedê o. Ludwika WiÊniewskiego na konferencji „Lubelska opozy-
cja przed Sierpniem 1980 r.”, 20–21 X 2003 r., Lublin).
72 AIPN Lu, 0199/7, t. 1, Kierunkowo-problemowy plan pracy na rok 1977 Wydzia∏u IV SB KW
MO w Lublinie, 15 XII 1976 r., k. 7. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Szerszeƒ” zosta∏a
wszcz´ta 29 III 1975 r. W po∏owie 1977 r. obejmowa∏a przynajmniej trzy tomy dokumentów (AIPN
Kr, 07/5058, Notatka s∏u˝bowa z przeglàdu III tomu sprawy operacyjnego rozpracowania krypt.
„Szerszeƒ” prowadzonej przez KW MO w Lublinie, nr ewid. 19368, 1 VI 1977 r., k. 26). W paê-
dzierniku 1981 r. akta sprawy przekazano do Wydzia∏u IV KW MO we Wroc∏awiu. W 1979 r. zo-
sta∏a za∏o˝ona sprawa obiektowa „Szerszeƒ II” w zwiàzku ze zorganizowaniem przez o. Ludwika
pierwszej pieszej pielgrzymki z Lubelszczyzny (z Wàwolnicy) na Jasnà Gór´. Pozosta∏y z niej jednak
tylko ok∏adki oÊmiu tomów akt i ogólny spis ich zawartoÊci. Poza materia∏ami administracyjnymi
i krótkimi wzmiankami w aktach operacyjnych dotyczàcych innych osób zwiàzanych z duszpaster-
stwem bàdê Êrodowiskami opozycyjnymi nie ma materia∏ów archiwalnych wytworzonych przez SB
w Lublinie odnoszàcych si´ do o. WiÊniewskiego. Podobny wynik da∏y kwerendy w archiwach IPN
w Warszawie oraz Gdaƒsku, Wroc∏awiu i Krakowie, gdzie dominikanin prowadzi∏ oÊrodki duszpa-
sterskie od 1963 do 1990 r. 
73 AIPN Lu, 0199/7, t. 1, Kierunkowo-problemowy plan pracy na rok 1977 Wydzia∏u IV SB KW
MO w Lublinie, 15 XII 1976 r., k. 12; ibidem, t. 2, Kierunkowo-problemowy plan pracy Wydzia-
∏u IV KW MO w Lublinie na rok 1978, 6 I 1978 r., k. 11.

Sergiusz Koczme∏a – ur. 7 IX 1933 r. w TyÊmienicy (pow. parczewski), chor./pp∏k, pochodzenie
ch∏opskie, wyznanie w chwili rozpocz´cia s∏u˝by prawos∏awne, nast´pnie bezwyznaniowiec, wy-
kszta∏cenie w chwili rozpocz´cia s∏u˝by Êrednie, nast´pnie wy˝sze. Od 30 VIII 1954 r. s∏uchacz
Rocznej Szko∏y Oficerskiej MBP w Gdaƒsku. 1 VII 1955 r. przyj´ty do s∏u˝by w organach bezpie-
czeƒstwa publicznego, od 1 VIII 1955 r. referent Wojewódzkiego Urz´du ds. Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w Koszalinie, od 1 XII 1955 r. referent Powiatowego Urz´du ds. Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego w Szczecinie, od 27 XII 1956 r. oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego
KP MO w Bia∏ogardzie, od 1 XII 1966 r. oficer operacyjny Referatu SB KP MO w Lublinie. Od
1 V 1968 r. inspektor Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 16 IX 1974 r. kierownik grupy, a od
31 XII 1975 r. kierownik sekcji tego wydzia∏u, od 16 VII 1982 r. starszy inspektor Zespo∏u ds. SB
Wydzia∏u Inspekcji. Od 31 I 1990 r. w dyspozycji szefa WUSW w Lublinie, 5 IV 1990 r. zwolnio-
ny ze s∏u˝by (AIPN Lu, 028/2394, Akta osobowe Sergiusza Koczme∏y).

Edward Wituch – ur. 4 VII 1934 r. w Hucie Turobin (pow. krasnostawski), chor./pp∏k, pochodze-
nie ch∏opskie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie w chwili rozpocz´cia s∏u˝by Êrednie, nast´pnie wy˝-
sze. Cz∏onek Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej, PZPR. 1 IX 1954 r. skierowany do dwuletniej Szko∏y
Oficerskiej MBP. Od 24 VI 1956 r. oficer operacyjny Powiatowego Urz´du ds. Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w KraÊniku, 31 XII 1956 r. zwolniony ze s∏u˝by. Od 2 II 1959 r. wywiadowca w sekcji
obserwacyjnej Wydzia∏u „B” KW MO w Lublinie; od 15 III 1963 r. oficer operacyjny, a od
1 I 1966 r. starszy oficer operacyjny Wydzia∏u IV; od 1 IV 1967 r. inspektor, od 1 VIII 1970 r. star-
szy inspektor Wydzia∏u IV; od 1 VI 1971 r. kierownik grupy tego wydzia∏u; od 1 VI 1975 r. zast´p-
ca naczelnika Wydzia∏u IV. Od 1 XI 1982 do 30 IV 1983 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III, od
1 III 1983 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u „C” KW MO w Lublinie. 15 II 1985 r. zwolniony ze
s∏u˝by (ibidem, 028/2251, Akta osobowe Edwarda Witucha).
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mo˝na podaç bli˝szych szczegó∏ów sprawy. Jest jednak prawdopodobne, ˝e ju˝
w momencie przybycia o. Ludwika do Lublina w 1972 r. miejscowy Wydzia∏ IV
Êledzi∏ z uwagà jego kroki, poinformowany – zgodnie z praktykà dzia∏ania apa-
ratu bezpieczeƒstwa – przez gdaƒskà SB o szczegó∏ach jego pracy duszpasterskiej
w Gdaƒsku. 

Dokumenty SB nie pozostawiajà wàtpliwoÊci co do tego, jak dzia∏alnoÊç
dominikanina odbierali funkcjonariusze aparatu bezpieczeƒstwa. Ju˝ w 1974 r.
ich zaniepokojenie budzi∏y i otwarte wyk∏ady w duszpasterstwie, i spotkania
w kilkuosobowym gronie w klasztorze, gdzie o. WiÊniewski przyjmowa∏ „typy
d∏ugow∏ose, rzekomo »zaniedbane«, z którymi prowadzi rozmowy o niezna-
nym nam bli˝ej charakterze”. W tym samym czasie mjr Tadeusz Grunwald,
starszy inspektor Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW, ocenia∏, ˝e
dominikanin utrzymuje kontakty z osobami, „które ustosunkowane sà antyso-
cjalistycznie do naszego ustroju”74. W 1977 r. w uzasadnieniu prowadzenia
sprawy operacyjnego rozpracowania znalaz∏o si´ ju˝ stwierdzenie, ˝e osoby
zwiàzane z duszpasterstwem prowadzà „dzia∏alnoÊç opozycyjnà skierowanà
przeciwko ustrojowi socjalistycznemu w PRL”. Autor informacji Wydzia∏u III
KW MO w Lublinie z lipca 1979 r., przeznaczonej do dyskusji na spotkaniu
Zespo∏u do spraw Kleru w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie, wiàza∏
poczàtki aktywnych w 1979 r. Êrodowisk opozycyjnych z pracà duszpasterskà
o. WiÊniewskiego, który doprowadzi∏ do uformowania si´ grupy m∏odzie˝o-
wej, „skonsolidowanej wewn´trznie i wychowanej w duchu antysocjalistycz-
nym”. Pierwszym publicznym przejawem istnienia tej grupy mia∏a byç wspo-
mniana ju˝ inicjatywa odprawienia mszy Êwi´tej w intencji stoczniowców
zabitych w 1970 r.75

Konsekwencjà tego wizerunku dominikanina by∏o takie ukierunkowanie roz-
pracowaƒ osób podejmujàcych niezale˝nà dzia∏alnoÊç i jednoczeÊnie zwiàzanych
z duszpasterstwem, by m.in. wykazaç, ˝e to o. WiÊniewski jest pomys∏odawcà
„przejawów szkodliwej dzia∏alnoÊci studentów KUL”76. Sam o. Ludwik pami´ta,
˝e wersj´ o jego inspiratorskiej roli wÊród studentów wmawiano tak˝e ówczesne-
mu rektorowi KUL o. Mieczys∏awowi Kràpcowi77. 

W sprawie Magdaleny Górskiej, Mariana Pi∏ki i Anny ˚órawskiej do sformu-
∏owania wniosków z dochodzenia Wydzia∏u Âledczego, ˝e to Ludwik WiÊniewski
zaopatruje studentów w wydawnictwa bezdebitowe i „innà literatur´ wywroto-
wà”, funkcjonariuszom wystarczy∏ sam fakt znalezienia u zatrzymanych takich

74 Ibidem, 023/122, t. 3, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie Henryka Kró-

la do naczelnika Wydzia∏u Âledczego KW MO w Lublinie, 9 V 1974 r., k. 601–602.
75 Ibidem; ibidem, 0199/7, t. 1, Kierunkowo-problemowy plan pracy na rok 1977 Wydzia∏u IV SB

KW MO w Lublinie, 15 XII 1976 r., k. 12; ibidem, 0141/5, Informacja dotyczàca dzia∏alnoÊci an-

tysocjalistycznej w województwie lubelskim, 3 VII 1979 r., k. 6.
76 AIPN Kr, 07/5058, Notatka s∏u˝bowa z przeglàdu III tomu sprawy operacyjnego rozpracowa-

nia krypt. „Szerszeƒ” prowadzonej przez KW MO w Lublinie, nr ewid. 19368, 1 VI 1977 r.,

k. 26.
77 Rektor Kràpiec „kiedyÊ nawet doÊç tak zdecydowanie powiedzia∏, na co ja si´ ogromnie obruszy-

∏em, ˝e to ja jestem inspiratorem i mu rozwalam uczelni´ w ten sposób. Przecie˝ gros studentów ak-

tywnych wówczas to by∏o z KUL” – wspomina w relacji o. WiÊniewski. 
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wydawnictw78. Mimo zamkni´cia dochodzenia w sprawie trójki studentów Wy-
dzia∏ IV kontynuowa∏ prac´ w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania
o kryptonimie „Klepsydra”. Zak∏adano m.in. szerokie rozpoznanie aktywnoÊci
˚órawskiej, Górskiej, Pi∏ki i osób, z którymi utrzymujà oni kontakt. Zaintereso-
wanie SB obj´∏o tak˝e ksi´dza, u którego studenci zamówili msz´, oraz ewentu-
alne kontakty ˚órawskiej z o. Hubertem Czumà, prowadzàcym oÊrodek dusz-
pasterski w jej rodzinnym Szczecinie. SpoÊród kilku osób b´dàcych dla Wydzia∏u IV
êród∏em informacji o rozpracowywanych studentach dwaj tajni wspó∏pracowni-
cy otrzymali wówczas zadanie znalezienia dowodów na „inspiratorskà” rol´
o. WiÊniewskiego79.

W ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Kolporter”,
za∏o˝onej w zwiàzku z przej´tà prywatnà korespondencjà Stanis∏awa Kruszyƒ-
skiego, ppor. Zygmunt Kawecki80 z Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie w planie
przedsi´wzi´ç zwiàzanych z rozprawà rewizyjnà Kruszyƒskiego uwzgl´dni∏ wy-
korzystanie trzech innych tajnych wspó∏pracowników SB, którzy mieli informo-
waç o opiniach krà˝àcych w duszpasterstwie oraz ewentualnych krokach podej-
mowanych przez o. Ludwika bàdê inne osoby w zwiàzku z rozprawà, zw∏aszcza
o przekazywaniu o niej informacji do Warszawy81. W maju i czerwcu 1977 r. po
zatrzymaniu grupy studentów KUL w drodze do Krakowa na pogrzeb Stanis∏a-
wa Pyjasa ponownie SB przypisa∏a o. WiÊniewskiemu aktywizowanie lubelskiego
Êrodowiska akademickiego82. Warto dodaç, ˝e przez „kompetentne czynniki”
stara∏a si´ nie dopuÊciç do odprawienia mszy Êwi´tej w intencji Pyjasa, zapowie-
dzianej przez o. WiÊniewskiego na 19 maja. Bezskutecznie, o. Ludwik odprawi∏
bowiem nabo˝eƒstwo, choç nie chcàc nara˝aç zakonu na nieprzyjemnoÊci, zde-
cydowa∏, ˝e odb´dzie ono si´ nie w koÊciele przy Z∏otej, lecz w sali duszpaster-
stwa w klasztorze83.

O postrzeganiu dominikaƒskiego duszpasterstwa akademickiego jako jednego
ze swego rodzaju „centrów” opozycji lubelskiej Êwiadczy rozpocz´cie w 1979 r.

78 Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego; AIPN Lu, 023/186, Analiza materia∏ów dochodzenia nr rep.
36/75 przeciwko Marianowi Pi∏ce i innym, podejrzany z art. 6a dekretu z 5 VII 1946 r. o utworze-
niu G∏ównego Urz´du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (DzU nr 34, poz. 210 z póêniejszymi
zmianami), 18 XII 1975 r., k. 121.
79 AIPN Lu, 023/186, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania
krypt. „Klepsydra”, nr ewid. 20499, 21 I 1976 r., k. 167–169.
80 Zygmunt Stanis∏aw Kawecki – ur. 26 V 1948 r. w Winiarach (pow. sandomierski), kpr./kpt., po-
chodzenie ch∏opskie, niepraktykujàcy, wykszta∏cenie wy˝sze. Cz∏onek Zwiàzku M∏odzie˝y Socjali-
stycznej, Zrzeszenia Studentów Polskich, PZPR. Przyj´ty do s∏u˝by 16 IX 1972 r. na stanowisko in-
spektora Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie. Od 22 X 1973 r. s∏uchacz Studium Podyplomowego
Akademii Spraw Wewn´trznych. Od 1 VI 1975 r. kierownik Sekcji II Wydzia∏u IV KW MO w Lu-
blinie. Od 16 V 1977 r. inspektor Wydzia∏u I Departamentu IV MSW. Od 1 IX 1979 r. kierownik
sekcji Wydzia∏u III KW MO w Lublinie, od 1 XI 1989 r. kierownik sekcji Wydzia∏u Ochrony Kon-
stytucyjnego Porzàdku Paƒstwa SB Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych w Lublinie.
31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (AIPN Lu, 028/2433, Akta osobowe Zygmunta Kaweckiego).
81 Ibidem, 023/196, t. 2, Plan zabezpieczenia rozprawy rewizyjnej Stanis∏awa Kruszyƒskiego, 29 IX
1976 r., k. 169. 
82 Ibidem, 0135/21, Informacja dotyczàca niektórych elementów sytuacji spo∏eczno-politycznej
w województwie lubelskim, 29 VII 1977 r., k. 192. 
83 Ibidem, Informacja dotyczàca niektórych faktów i zdarzeƒ b´dàcych w zainteresowaniu S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa, 15 V 1977 r., k. 175; Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego. 
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przez Wydzia∏ IV KW MO w Lublinie sprawy operacyjnego rozpracowania o kryp-
tonimie „Termity” w zwiàzku z przejawami „aktywnej dzia∏alnoÊci w oÊrodku
duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. WiÊniewskiego L[udwi-
ka], polegajàcej na produkcji i kolporta˝u ró˝nego rodzaju literatury o wrogiej
treÊci”84. Nie kwestionujàc roli o. Ludwika w inicjatywach podejmowanych
przez lubelskà grup´ ROPCiO, nale˝y stwierdziç, i˝ Êwiadkowie ówczesnych wy-
darzeƒ podkreÊlajà, ˝e celowo starali si´ nie prowadziç w duszpasterstwie akcji
o wyraênym charakterze politycznym, np. zbierania podpisów pod petycjami
i protestami, nie przynosiç i nie rozdawaç publikacji drugiego obiegu85.

Na podstawie dost´pnych materia∏ów archiwalnych oraz relacji osób zwiàza-
nych z oÊrodkiem duszpasterskim wydaje si´, ˝e wÊród uczestników otwartych
spotkaƒ lubelska SB mia∏a tajnych wspó∏pracowników, ale nie by∏o ich w gronie
osób najbli˝ej zwiàzanych z o. Ludwikiem. Agenci ci spe∏niali przede wszystkim
funkcj´ informacyjnà. By∏ m.in. „Czes∏aw” – uczestnik wielu inicjatyw dusz-
pasterstwa, zwiàzany z lubelskà grupà ROPCiO, oraz bli˝ej niezidentyfikowani:
„Margaretta”86, „Zenek”, „Wanda”, „Stanis∏aw”, „Waldek”87.

Lubelska SB dysponowa∏a te˝ dobrym êród∏em informacji i jednoczeÊnie na-
rz´dziem manipulacji duszpasterzami w diecezji. By∏ nim tajny wspó∏pracownik
SB o pseudonimie „Student”, jezuita z duszpasterstwa akademickiego przy KUL88.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa stara∏a si´ wykorzystaç jego pozycj´ w kierownictwie diece-
zjalnego duszpasterstwa akademickiego i kurii biskupiej, zlecajàc mu m.in. kszta∏to-
wanie („w∏aÊciwe uprofilowanie”) pracy duszpasterstw akademickich w Lublinie.
On w∏aÊnie dostarcza∏ informacje z narad duszpasterzy z udzia∏em kierownictwa
kurii oraz wykonywa∏ polecenie izolowania o. WiÊniewskiego od pozosta∏ych
duszpasterzy i minimalizowania jego ewentualnego wp∏ywu na nich – m.in. mia∏
otrzymaç zadanie zdyskredytowania o. WiÊniewskiego jako osoby dzia∏ajàcej na
szkod´ KoÊcio∏a89.

Przynajmniej od grudnia 1974 r. lubelska SB w informacjach dla lokalnych
w∏adz partyjnych i kierownictwa MSW sugerowa∏a podj´cie dzia∏aƒ w celu prze-
niesienia o. Ludwika z Lublina. W 1975 r. zast´pca naczelnika pionu IV kpt.
Edward Wituch planowa∏ sk∏onienie Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ Urz´du Woje-
wódzkiego w Lublinie, by w rozmowach z duszpasterzem diecezjalnym i przeorem

84 Sprawa „Termity” by∏a kontynuowana jeszcze przez cztery lata po wyjeêdzie o. WiÊniewskiego
z Lublina, do 1985 r. Dotyczy∏a pi´tnastu osób z lubelskiej grupy ROPCiO. Dokumentacja sprawy
obejmowa∏a pi´ç tomów (1300 kart). Materia∏y zniszczono 20 X 1989 r.
85 Relacje Zdzis∏awa Bradla, Anny Samoliƒskiej, o. Ludwika WiÊniewskiego.
86 S. Cenckiewicz, Operacja „Arka” czyli S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w walce z Ruchem M∏odej Polski
w latach 1979–1988 [w:] idem, Oczami bezpieki. Szkice i materia∏y z dziejów aparatu bezpieczeƒ-
stwa PRL, Kraków 2004, s. 368. 
87 AIPN Lu, 0276/115, Obcià˝enie pracowników Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie êród∏ami infor-
macji, 16 IV 1981 r., k. 198, 202, 204.
88 Z danych ewidencyjnych wynika, ˝e tajny wspó∏pracownik „Student” zosta∏ zarejestrowany pod
numerem 13159 w Wydziale IV KW MO w Lublinie 20 III 1971 r., najprawdopodobniej po prze-
j´ciu z Wydzia∏u IV Komendy Sto∏ecznej MO. 29 I 1979 r. zosta∏ zdj´ty z ewidencji i przekazany do
Wydzia∏u V Departamentu IV MSW w Warszawie. 
89 AIPN Lu, 023/186, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania
krypt. „Klepsydra”, nr ewid. 20499, 21 I 1976 r., k. 167; ibidem, 0144/5, Informacja dotyczàca za-
konu jezuitów w Lublinie, 29 XII 1977 r., k. 312.
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zakonu dominikanów za˝àda∏ zmiany charakteru dzia∏alnoÊci akademickiego dusz-
pasterstwa dominikaƒskiego90. Kolejna udokumentowana próba rozwiàzania pro-
blemów z o. WiÊniewskim, bezpoÊrednio spowodowana jego wypowiedziami na
pielgrzymce, mia∏a miejsce w sierpniu 1977 r. Wydzia∏ do spraw Wyznaƒ skiero-
wa∏ wówczas do w∏adz koÊcielnych i zakonnych „decyzj´ o wydanie zarzàdzeƒ
uniemo˝liwiajàcych mu prowadzenie szkodliwej dla paƒstwa dzia∏alnoÊci”91.

Oprócz tych radykalnych przedsi´wzi´ç, zresztà bezskutecznych, lubelska SB
wszelkimi dost´pnymi sposobami utrudnia∏a prac´ oÊrodka dominikaƒskiego.
Majàc szczegó∏owe informacje, zarówno powszechnie dost´pne, jak i pochodzà-
ce ze êróde∏ operacyjnych, na temat zaplanowanych spotkaƒ, stara∏a si´ przynaj-
mniej cz´Êci z nich zapobiec lub choçby ograniczyç ich zasi´g. Z dost´pnych ma-
teria∏ów archiwalnych mo˝na przytoczyç zabiegi lokalnych w∏adz partyjnych
wokó∏ wyk∏adów prof. Andrzeja Burdy w koƒcu 1978 r. Po dwóch wyk∏adach ko-
lejny ju˝ raz ówczesny rektor UMCS prof. Wies∏aw Skrzyd∏o zaprosi∏ Burd´ na
rozmow´, tym razem z udzia∏em tak˝e prof. Leopolda Seidlera i I sekretarza Ko-
mitetu Uczelnianego PZPR dr. Kazimierza Wiliƒskiego. Odnios∏a ona po˝àdany
skutek, bo Burda, mimo namów o. WiÊniewskiego, nie kontynuowa∏ wyk∏adów92.
Nast´pne spotkanie z nim w duszpasterstwie odby∏o si´ dopiero w marcu 1980 r. 

Usi∏owano skompromitowaç dominikanina wobec w∏adz zakonnych, jego ro-
dziny i uczestników duszpasterstwa93. Udzia∏ w inicjatywach wspólnie z nim zor-
ganizowanych, zw∏aszcza poza pomieszczeniami oÊrodka duszpasterskiego w Lu-
blinie, niós∏ za sobà przynajmniej zainteresowanie SB, a niejednokrotnie realnà
groêb´ szykan. Dotyka∏y one zw∏aszcza osoby ju˝ wczeÊniej rozpoznane jako
uczestnicy „inicjatyw antysocjalistycznych”. Przyk∏adem sà uczestnicy akcji
w obronie Jasnej Góry. 11 stycznia 1980 r., dzieƒ przed zaplanowanym kolpor-
ta˝em ulotek, SB przeszuka∏a mieszkania siedmiu pracowników Spó∏dzielni In-
walidów Niewidomych, zwiàzanych z lubelskim ROPCiO. 

W marcu 1979 r. o. WiÊniewski zdecydowa∏ si´ na protest przeciwko dzia∏a-
niom SB wobec duszpasterstwa. Problem ten narasta∏ od poczàtku jego pracy
w Lublinie, ale pretekstem do oficjalnego protestu by∏o zatrzymanie w tutejszym
areszcie Macieja Rayzachera, aktora zwiàzanego z Komitetem Samoobrony Spo-
∏ecznej „KOR”, goÊcia duszpasterstwa. 7 marca wyda∏ specjalne oÊwiadczenie,
w którym oskar˝y∏ w∏adze o brutalne atakowanie uczestników spotkaƒ w dusz-
pasterstwie i jego samego, zastraszanie ich i zniech´canie do udzia∏u w pracach
oÊrodka przez ostentacyjnà obserwacj´ przychodzàcych na Z∏otà, fotografowa-
nie, a nawet wzywanie na rozmowy i gro˝enie konsekwencjami na uczelni. Sta-
nowczo podkreÊli∏, ˝e realizowane w jego pracy duszpasterskiej „wychowanie do
odwa˝nego Êwiadczenia o najwa˝niejszych wartoÊciach” by∏o istotnym zadaniem
instytucji religijnej, a nie, jak mu zarzucano, politycznej. Ostro da∏ do zrozumie-

90 Ibidem, Informacja dotyczàca oÊrodka duszpasterstwa dominikaƒskiego przy klasztorze oo. do-
minikanów w Lublinie, 24 XII 1974 r., k. 147; ibidem, Informacja dotyczàca duszpasterstwa aka-
demickiego w Lublinie, 26 XI 1975 r., k. 201.
91 Ibidem, 0135/21, Informacja dotyczàca aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie
lubelskim, 19 VIII 1977 r., k. 200.
92 Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR..., s. 317–318.
93 Relacja o. Ludwika WiÊniewskiego. 
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nia, kim sà dla niego ci wszyscy, którzy toczà walk´ z KoÊcio∏em: „dzi´ki KoÊcio-
∏owi – wcià˝ uczàcemu za Chrystusem, ˝e nikogo nie wolno nienawidziç – oni
sami uwa˝ani sà i traktowani przez spo∏eczeƒstwo, mimo wszystko, jak ludzie,
a nie jak osobnicy godni najwy˝szej pogardy”94. 

OÊwiadczenie zosta∏o odbite w postaci ulotki na powielaczu, a tak˝e opubli-
kowane w „Spotkaniach”. Autor przes∏a∏ je równie˝ do wiadomoÊci Episkopatu,
w∏adz zakonu dominikanów, profesorów lubelskich uczelni, w∏adz Êwieckich,
prasy i studentów. Zakoƒczy∏ je informacjà o zaplanowanych na 15 marca 1979 r.
kolejnych dwóch spotkaniach z Rayzacherem95. 

Dzia∏ania SB utrudniajàce prac´ duszpasterskà oraz wielokrotne naciski na
diecezjalne w∏adze koÊcielne i przeora klasztoru dominikanów w Lublinie, by
usunàç o. Ludwika lub przynajmniej zmieniç charakter oÊrodka, sta∏y si´ êró-
d∏em nieakceptowania przez niektórych ksi´˝y i zakonników metod jego pra-
cy. Jest to bardzo delikatny problem, wymagajàcy dalszych badaƒ, ale ju˝ teraz
mo˝na stwierdziç, ˝e próby tonowania krytycznych wobec polityki w∏adz paƒ-
stwowych wypowiedzi o. WiÊniewskiego w czasie pielgrzymki na Jasnà Gór´ czy
nieprzychylne reakcje na niektóre jego dzia∏ania w lubelskim klasztorze domini-
kanów pojawi∏y si´ ju˝ w 1974 r.96

Postawa kurii wobec g∏odówki w koÊciele Êw. Ducha w 1980 r. i atmosfera
w klasztorze dominikanów zawa˝y∏y na decyzji o. Ludwika o odejÊciu z Lubli-
na97. Od poczàtku swojej misji rzecznika g∏odujàcych doÊwiadcza∏ nacisków ze
strony kurii i zakonu. Bezpodstawnie zarzucano mu, i˝ z∏ama∏ rzekome zarzàdze-
nie biskupa, który mia∏ prawo zakazaç organizowania akcji na terenie podleg∏e-
go mu koÊcio∏a. Wypowiadano pod jego adresem zarzuty, ˝e dzia∏alnoÊcià poli-
tycznà nara˝a zakon na k∏opoty w relacjach z w∏adzami98. 

* * *

Praca duszpasterska o. Ludwika WiÊniewskiego w jego zamierzeniach mia∏a
doprowadziç do powstania niezale˝nej formacji m∏odzie˝owej. Dominikanin
przede wszystkim uczy∏ m∏odzie˝ zaanga˝owania religijnego, rozumianego jako
s∏u˝ba dla spo∏eczeƒstwa, a zw∏aszcza dla tych, których prawa i godnoÊç zosta∏y
naruszone. Swojà postawà dawa∏ najlepszy przyk∏ad takiego zaanga˝owania, za-
bierajàc g∏os w sprawach istotnych dla katolików i wa˝nych spo∏ecznie. Wypra-
cowany przez niego model duszpasterstwa dawa∏ m∏odym ludziom mo˝liwoÊç
prowadzenia nieskr´powanej dyskusji na ró˝ne tematy, równie˝ spo∏eczno-poli-
tyczne; pozwala∏ na nawiàzanie kontaktu z katolikami reprezentujàcymi odmienne

94 „Spotkania” 1979, nr 7, s. 134. 
95 AIPN Lu, 0135/23, Informacja dotyczàca inicjatyw podejmowanych przez ks. Ludwika WiÊniew-
skiego, 16 III 1979 r., k. 26. Ostatecznie aktor w Lublinie nie wystàpi∏. 15 III 1979 r. o. WiÊniewski
podzi´kowa∏ oko∏o czterdziestu zebranym osobom za odwag´ przybycia na spotkanie i poinformo-
wa∏ ich o nieobecnoÊci Rayzachera z powodu choroby. Doda∏ jednak, ˝e dzieƒ wczeÊniej, 14 mar-
ca, SB przeszuka∏a mieszkanie aktora i odebra∏a mu kolejne taÊmy z nagraniami (ibidem).
96 Ibidem, 0144/5, Informacja dotyczàca duszpasterstwa akademickiego przy klasztorze oo. domi-
nikanów w Lublinie, 24 XII 1974 r., k. 141.
97 Po wyjeêdzie z Lublina w 1981 r. o. Ludwik WiÊniewski zosta∏ duszpasterzem we Wroc∏awiu,
a w latach 1988–1990 pracowa∏ w Krakowie. 
98 Relacje Adama Cichockiego i o. Ludwika WiÊniewskiego.
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spojrzenia na rol´ i pozycj´ KoÊcio∏a oraz osobami, które wspó∏tworzy∏y Êrodo-
wiska niezale˝ne w PRL. Nie do przecenienia sà stworzone przez duszpasterstwo
mo˝liwoÊci szerokich kontaktów, zw∏aszcza m∏odych ludzi z Lublina i Gdaƒska.
Ju˝ jako dzia∏acze opozycji rozwijali oni wspó∏prac´ i prowadzili dyskusje pro-
gramowe.

Ludwik WiÊniewski mia∏ wyjàtkowà zdolnoÊç skupiania wokó∏ siebie osób re-
prezentujàcych ró˝ne poglàdy polityczne. Blisko z nim zwiàzane by∏o zarówno
Êrodowisko „Spotkaƒ”, jak i lubelska grupa ROPCiO oraz osoby wspó∏pracujà-
ce z Leszkiem Moczulskim i KPN. Dzi´ki temu wiele inicjatyw podejmowanych
przez opozycj´ w Lublinie mia∏o charakter ponadÊrodowiskowy.

Majàc ÊwiadomoÊç, ˝e w rzeczywistoÊci paƒstwa komunistycznego bycie
chrzeÊcijaninem automatycznie powodowa∏o konflikt z w∏adzami i wik∏a∏o w po-
lityk´, o. WiÊniewski tym bardziej podkreÊla∏ swojà odpowiedzialnoÊç za m∏o-
dych ludzi anga˝ujàcych si´ w prac´ duszpasterstwa i koniecznoÊç wsparcia tych,
którzy podj´li dzia∏alnoÊç opozycyjnà. W warunkach zagro˝enia represjami ze
strony w∏adz zyskiwali oni cenne poczucie bezpieczeƒstwa i akceptacji.

Cel pracy duszpasterskiej o. Ludwika – stworzenie organizacji m∏odzie˝owej
– nie zosta∏ zrealizowany zgodnie z jego koncepcjà. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
to w kr´gu jego bliskich wspó∏pracowników powsta∏y „Spotkania”, pismo o cha-
rakterze formacyjnym, które na trwa∏e skupi∏o wokó∏ siebie osoby z Lublina oraz
Warszawy i Krakowa. Podobnà funkcj´ w Gdaƒsku spe∏nia∏ „Bratniak”. Szerokie
grono osób, które przewin´∏y si´ przez duszpasterstwo akademickie kierowane
przez o. WiÊniewskiego, wspó∏tworzy∏o w 1980 r. NSZZ „SolidarnoÊç” w ró˝-
nych regionach kraju oraz Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów na lubelskich uczel-
niach. Ci sami ludzie po wprowadzeniu stanu wojennego stali si´ dzia∏aczami
podziemnych struktur opozycyjnych.

MA¸GORZATA CHOMA-JUSI¡SKA (ur. 1975) – historyk, pracownik Oddzia∏owego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Zajmuje si´ dziejami opozycji i Êro-
dowisk niezale˝nych na Lubelszczyênie w latach siedemdziesiàtych i osiem-
dziesiàtych. Opublikowa∏a m.in. Lubelszczyzna [w:] Stan wojenny w Polsce
1981–1983, red. A. Dudek (2003); Lublin [w:] Oblicza Marca 1968, red.
K. Rokicki i S. St´pieƒ (2004).

The role of Father Ludwik WiÊniewski’s Academic Chaplaincy in the activities of
independent and pre-Solidarity opposition milieus in Lublin

The Father Ludwik WiÊniewski, whilst running the Dominican academic chaplaincy
in Lublin in the years 1972–1981, passed on to young people the idea of religious
involvement conceived as service for the benefit of society, especially for those, whose
rights and dignity had been abused. He assembled round himself a wide group of
representatives of various opposition groups, mainly the milieu associated with the
independent Catholic youth periodical “Spotkania” (among others Zdzis∏aw Bradel,
Janusz Krupski, Wojciech Samoliƒski, Anna ˚órawska) and the Lublin Defense of Human
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and Citizen Rights Movement (among others Adam Cichocki and Piotr Tomczak). Thanks
to that many initiatives taken by the Lublin opposition were extended beyond closed
interest groups. The meetings in the chaplaincy also sparked off contacts between
opposition activists from Lublin and Gdaƒsk, where Father Ludwik worked till 1971.

Father WiÊniewski himself was not involved in political activities, but he approved
of and morally supported such activities among students involved with the chaplaincy, e.g.
opposition protests against the undemocratic elections of 1978 and 1980. He himself was
involved in matters that were essential for Catholics and important for society; among
others he was the participant in the Defense of Human and Citizen Rights Movement.
In the last days of August 1980 he was the spokesman for a group of several people
involved with the chaplaincy, which took up a hunger strike in Lublin in solidarity with
the striking workers on the Coast. It was due to the critics of his public commitments by
his monastic spuperiors that he decided to leave Lublin.

The Lublin Security Services assiduously followed Father WiÊniewski’s chaplaincy’s
activities and at least since 1974 considered it to be aimed against the socialist system of
the People’s Republic of Poland (PRL). In consequence, administrative, political and
operational activities were taken up so as to hinder the running of the centre in the short
term and in the long term to remove Father WiÊniewski from Lublin.

The situation in Poland in August 1980 caused Father WiÊniewski to suspend his idea
of creating a permanent independent Catholic youth organisation. But the people involved
in his chaplaincy in 1977 started publishing their own periodical “Spotkania”. In 1980
they co-founded the structures of the Independent Self-governing Trade Union “Solidarity”
in the country and the Independent Student Union in the Lublin universities and upon the
introduction of martial law in Poland operated in the underground structures.
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Agnieszka Graliƒska-Toborek

Plastyka w KoÊciele
w latach 1981–1989.

Trwa∏e przymierze czy epizod?
Ponad 1700 osób zaanga˝owanych w ruch sztuki przykoÊcielnej: artystów, fo-

tografików, krytyków i teoretyków sztuki – to pokaêna liczba. Mimo tego ruch
zwany kulturà niezale˝nà, nieoficjalnà, przykoÊcielnà czy drugoobiegowà rzadko
jest przedmiotem zainteresowania badaczy polskiej sztuki. Jest to bowiem temat
niezwykle trudny do oceny, kontrowersyjny i niewdzi´czny – z powodu du˝ej
liczby s∏abych artystycznie prac1.

Warto jednak przyjrzeç si´ temu ruchowi jako zjawisku niezwyk∏emu w hi-
storii polskiego KoÊcio∏a katolickiego i jego relacji ze sztukà. Tu bowiem nastà-
pi∏ prze∏om, po ponad stu latach sztuka wróci∏a do KoÊcio∏a, i to na zasadach
partnerskich. Sztuka od setek lat pe∏ni∏a funkcj´ s∏u˝ebnà wobec KoÊcio∏a, ko-
rzysta∏a z koÊcielnego mecenatu, a jednoczeÊnie wielu artystów podejmowa∏o
tematy religijne niekoniecznie na zamówienie. Pod koniec XIX wieku artyÊci co-
raz wyraêniej manifestowali swojà autonomi´, tworzàc miejsce dla swych dzie∏
w galeriach – salonach i muzeach, odchodzàc od jakiejkolwiek „nieartystycznej”
tematyki, w tym oczywiÊcie i religijnej. Nieliczne wielkie dzie∏a sakralne powsta-
∏e w wieku XX potwierdzajà regu∏´, i˝ KoÊció∏ przesta∏ byç atrakcyjnym miej-
scem dla sztuki, ta zaÊ przesta∏a spe∏niaç wymagania KoÊcio∏a. Ta sytuacja nie
zmieni∏aby si´ na pewno mimo pewnych gestów ze strony KoÊcio∏a, o których
b´dzie jeszcze mowa, gdyby nie szczególne warunki spo∏eczno-polityczne w Pol-
sce po og∏oszeniu stanu wojennego. Relacje mi´dzy artystami a KoÊcio∏em uleg-
∏y diametralnej zmianie. To w∏aÊnie w budynkach koÊcielnych powsta∏y gale-
rie, a dzie∏a sztuki tam wystawiane nie musia∏y podejmowaç typowej tematyki
religijnej, wytworzy∏y bowiem w∏asnà, patriotyczno-religijnà ikonografi´. Zja-
wisko sztuki przykoÊcielnej powinno wi´c byç rozwa˝ane przede wszystkim
z punktu widzenia historyczno-socjologicznego, nie zaÊ historii sztuki czy este-
tyki. Uwarunkowane by∏o bowiem przede wszystkim sytuacjà politycznà, nie
wpisywa∏o si´ w preferowanà w tym czasie koncepcj´ autonomicznego rozwoju
sztuki. Niniejszy artyku∏ b´dzie próbà historycznego przedstawienia sztuki lat

1 WÊród najwa˝niejszych publikacji dotyczàcych sztuki lat osiemdziesiàtych wymieniç trzeba:
A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezale˝na lat osiemdziesiàtych, Warszawa
1992; D.K. ¸uszczek, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981–1991, [b.m.w.] 1998;
Có˝ po artyÊcie w czasie marnym. Sztuka niezale˝na lat 80., Warszawa 1990 (katalog wystawy,
Zach´ta).
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osiemdziesiàtych, w którym wzgl´dy artystyczno-estetyczne pojawià si´ tylko jako
argumenty w sporach o jej ocen´. 

Przyczyny zjawiska sztuki przykoÊcielnej

Sztuki plastyczne w Polsce Ludowej, zw∏aszcza po „odwil˝y”, nie by∏y trakto-
wane przez w∏adze zbyt surowo2. Co wi´cej, sztuka awangardowa, w du˝ej mie-
rze abstrakcyjna (a wi´c ma∏o groêna), sta∏a si´ wizytówkà i dowodem na libera-
lizacj´ i post´powoÊç rzàdzàcych. ArtyÊci odczuwali wzgl´dnà wolnoÊç w obr´bie
sztuki i satysfakcj´ z nadà˝ania za zachodnimi nurtami3. Wiodàce konceptualno-
-medialne zainteresowania artystów polskich, zw∏aszcza w latach siedemdziesià-
tych, z jednej strony pozwala∏y na ucieczk´ przed rzeczywistoÊcià i propaƒstwo-
wym czy jakimkolwiek innym ideologicznym zaanga˝owaniem. Z drugiej zaÊ
strony spowodowa∏y zupe∏ne wy∏àczenie si´ Êrodowiska artystycznego z ˝ycia
spo∏ecznego (wyjàwszy akcje „artyÊci w fabryce” czy spotkania z robotnikami
wymuszane przez w∏adze4) i niezrozumienie sztuki nowoczesnej przez przeci´t-
nego, niewtajemniczonego widza5. I choç zdarza∏y si´ krytykujàce system i brak
wolnoÊci wypowiedzi wystàpienia takich artystów jak Jerzy BereÊ, El˝bieta i Emil
CieÊlarowie czy duet KwieKulik, wi´kszoÊç awangardowych twórców nie ujaw-
nia∏a swego niezadowolenia i korzysta∏a z przywilejów, jakie udost´pnia∏a im
w∏adza6. Z tej u∏udy wolnoÊci wyrwa∏o artystów dopiero powstanie „Solidarno-
Êci”, odwaga i autentycznoÊç tego spo∏ecznego ruchu. Prze∏omowy rok 1980
przyniós∏ refleksj´ nad rolà artysty i jego twórczoÊci w spo∏eczeƒstwie, a nawet
wyraênà samokrytyk´, m.in. na ∏amach wielu pism artystycznych7. 

2 „Odwil˝” w sztuce (odejÊcie od doktryny realizmu socjalistycznego), zapoczàtkowana wystawà
w warszawskim Arsenale w lipcu 1955 r., ujawni∏a si´ z jednej strony wybuchem m∏odzieƒczej eks-
presji o ostrzu antywojennym, ale sprzeciwiajàcym si´ tak˝e oficjalnej, optymistycznej sztuce reali-
zmu, z drugiej strony odrodzeniem przedwojennej awangardy i zaistnieniem nowych grup nastawio-
nych na tworzenie sztuki intelektualnej. Por. J. Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.
3 Choç nie mo˝na tu mówiç o pe∏nym samozadowoleniu. Grzegorz Sztabiƒski, artysta i teoretyk,
zwraca uwag´ na konflikt wewn´trzny artystów, którzy zaliczajàc si´ do Êwiatowej tradycji kon-
struktywistycznej, nie chcieli jednak spe∏niaç warunku zaanga˝owania w ˝ycie i rewolucjonizowa-
nia Êwiata, widzàc skutki „realnego socjalizmu”. „Chcàc wyjÊç ku rzeczywistoÊci, zaznaczyç w niej
swà obecnoÊç, nara˝ali si´ albo na niebezpieczeƒstwo przechwycenia ich propozycji przez czynniki
partyjno-paƒstwowe i w∏àczenia do oficjalnej sztuki zaanga˝owanej, albo na brak porozumienia
z aktualnà sztukà na Êwiecie” (G. Sztabiƒski, Dylematy obecnoÊci. Próba zrozumienia niektórych
aspektów polskiej sztuki lat siedemdziesiàtych, mps w zbiorach autora).
4 Wspólne akcje w∏adz i plastyków by∏y nienaturalne, a czasem wr´cz Êmieszne. Stanis∏aw Rodziƒ-
ski, artysta, opisuje je barwnie: „ArtyÊci od czasu do czasu w ramach takich akcji stawali si´ ch∏opo-
manami [...]. Klasa robotnicza pozwala∏a sobie malowaç maszyny na ró˝owo, sypaç po zak∏adzie
piaskiem i jeszcze robi∏a sobie fotografie z twórcami. W tej tragifarsie rozsàdek zachowali robotni-
cy zadajàc twórcom pytania w rodzaju »Co s∏ychaç«, przywracajàc im kontakt z rzeczywistoÊcià”
(S. Rodziƒski, Co si´ sta∏o ze sztukà, „Biuletyn ZPAP” 1981, nr 1, s. 4).
5 Najci´˝szà krytyk´ sztuki lat siedemdziesiàtych podjà∏ Piotr Piotrowski w ksià˝ce Dekada. O syn-
dromie lat siedemdziesiàtych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i subiektywnie, Po-
znaƒ 1991.
6 Wystàpienia, o których tu wspominam, znane by∏y w tym czasie garstce specjalistów, a opisane
i docenione zosta∏y dopiero w latach dziewi´çdziesiàtych. Por. m.in. P. Piotrowski, Znaczenia mo-
dernizmu. W stron´ historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznaƒ 1999. 
7 Zob. „Sztuka” 1981, nr 4; „Biuletyn ZPAP” 1980, nr 3/4.
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Zmiana ÊwiadomoÊci pociàgn´∏a za sobà tak˝e dzia∏anie. Reprezentujàcy ca∏e
Êrodowisko Zwiàzek Polskich Artystów Plastyków8, zrzeszajàcy plastyków, rzeê-
biarzy, konserwatorów zabytków, znany z dotychczasowej koniunkturalnej po-
stawy – nagle okaza∏ swe poparcie dla robotników. Nowà lini´ w jego dzia∏alno-
Êci zapoczàtkowa∏a uchwa∏a z 29 sierpnia 1980 r., w której odnajdujemy takie
stwierdzenia: „Solidaryzujemy si´ z robotnikami i intelektualistami walczàcymi
o prawo do rzeczywistego wspó∏decydowania o losach kraju”, „spo∏eczeƒstwo
polskie pozbawione g∏osu i instytucji przedstawicielskich musi w drodze sponta-
nicznych ruchów broniç podstawowych praw cz∏owieka”, „z ca∏à mocà przy∏à-
czamy si´ do postulatów utworzenia niezale˝nych zwiàzków zawodowych”9.
W Êlad za tà uchwa∏à sz∏y nast´pne, deklarujàce nie tylko poparcie dla NSZZ
„SolidarnoÊç”, ale tak˝e pomoc finansowà (dzi´ki aukcjom dzie∏ sztuki) oraz do-
tyczàcà propagandy wizualnej i informacji10. Mi´dzy sierpniem 1980 a grudniem
1981 r. nastàpi∏y ogromne zmiany wewnàtrz ZPAP, a wi´c w ca∏ym Êrodowisku
artystycznym. Pojawia∏y si´ opinie o koniecznoÊci spluralizowania mecenatu
sztuki, po raz pierwszy obok paƒstwa wymieniano „SolidarnoÊç” i KoÊció∏ kato-
licki11. W uchwale z 1981 r., reagujàcej na napi´cie spo∏eczno-polityczne, cz∏on-
kowie Zarzàdu G∏ównego ZPAP powo∏ali si´ na oceny Episkopatu, a tak˝e cyto-
wali s∏owa papie˝a Jana Paw∏a II, który wzywa∏ do pokojowego rozwiàzywania
konfliktów12. By∏ to dowód ju˝ nie tylko moralnego przebudzenia Êrodowiska ar-
tystycznego, ale tak˝e uznania w tej kwestii autorytetu KoÊcio∏a. Âwiadczy∏y
o tym tak˝e dalsze losy ZPAP – jego zawieszenie po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, odwieszenie w maju 1982 r. i nieugi´ta postawa jego cz∏onków pot´piajà-
cych stan wojenny, która doprowadzi∏a do ostatecznego rozwiàzania zwiàzku
w czerwcu 1983 r. W tym czasie wielu artystów skupi∏o si´ ju˝ wokó∏ KoÊcio∏a,
a cz∏onkowie rozwiàzanego ZPAP spotykali si´ w Êwiàtyni Mi∏osierdzia Bo˝ego
przy ulicy ˚ytniej w Warszawie, by omawiaç nieoficjalnà dzia∏alnoÊç swych ko-
legów w poszczególnych okr´gach.

Wprowadzenie stanu wojennego upewni∏o artystów w przekonaniu, ˝e ich po-
stawa nie jest tylko kwestià osobistych wyborów, ale sprawà spo∏ecznà, gdy˝ jako
zwarta grupa stanowià wa˝nà cz´Êç spo∏eczeƒstwa. Spontanicznie podj´ty przez
wszystkich twórców bojkot oficjalnego ˝ycia kulturalnego przez plastyków zosta∏
potwierdzony odezwà G∏os, który jest milczeniem w kwietniu 1982 r.13 „Solidar-
noÊç” warszawskich plastyków, która podpisa∏a si´ pod odezwà, wyraênie okre-
Êli∏a obszar bojkotu: „uwa˝a si´ za nieetyczny udzia∏ w oficjalnych wystawach

8 ZPAP zrzesza∏ niemal ca∏e Êrodowisko, gdy˝ to jego legitymacja, a nie dyplom uczelni artystycznej,
uprawnia∏a do zakupu materia∏ów plastycznych. ZPAP przyznawa∏ pracownie, decydowa∏ o zakupach
dzie∏ do muzeów i galerii, ustala∏ cenniki na us∏ugi plastyczne i poÊredniczy∏ w zlecaniu tych us∏ug.
9 Stanowisko Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków wobec sytuacji w kraju – 29 sierpieƒ 1980 rok,
[w:] Ostatnie miesiàce Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków, Warszawa 1983, s. 30–31.
10 Uchwa∏a Zarzàdu G∏ównego ZPAP z dnia 25 paêdziernika 1980 r. [w:] ibidem, s. 32–34.
11 Por. J. Kaczmarski, Uwagi na temat dzia∏ania ZPAP w nowej sytuacji w kraju, „Biuletyn ZPAP”
1981, nr 2, s. 3–4.
12 Uchwa∏a Zarzàdu G∏ównego o wspó∏pracy ZPAP – NSZZ „SolidarnoÊç” [w:] Ostatnie miesiàce...,
s. 34–35.
13 W przypadku innych twórców, zw∏aszcza aktorów, nie by∏o wyraênego wezwania czy zobowià-
zania Êrodowiska do bojkotu; por. Komedianci. Rzecz o bojkocie, oprac. A. Roman, Paris 1988.
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organizowanych przez instytucje paƒstwowe zarówno w kraju, jak i za granicà, in-
dywidualnych jak i zbiorowych, np. reprezentowanie polskiej kultury za granicà
w wystawach urzàdzanych przez M[inisterstwo] K[ultury] i S[ztuki], M[inister-
stwo] S[praw] Z[agranicznych], M[inisterstwo] O[brony] N[arodowej] itp., lub
udzia∏ w Biennale Weneckim i Biennale Paryskim, a w kraju w Biennale Plakatu
czy Biennale Grafiki. Za sprzeczne z etykà uznalibyÊmy równie˝ udzia∏ w plene-
rach organizowanych przez instytucje paƒstwowe, wyst´py w Êrodkach masowego
przekazu i udost´pnianie im do rozpowszechniania swych prac. Sà to podstawo-
we za∏o˝enia post´powania w czasie stanu wojennego”14. JednoczeÊnie wyznaczo-
no kierunek dalszych dzia∏aƒ: „musimy natomiast przystàpiç do tworzenia nieofi-
cjalnego obiegu sztuki, przez wernisa˝e i wystawy w prywatnych mieszkaniach,
tworzenie grup dyskusyjnych i sympozjów poÊwi´conych kulturze i sztuce”15. 

Pierwsze spotkania w prywatnych pracowniach i mieszkaniach odbywa∏y si´
od poczàtku 1982 r., organizowano te˝ tzw. wystawy walizkowe – ma∏ych obra-
zów mieszczàcych si´ w walizce. Takie przedsi´wzi´cia by∏y jednak znane tylko
wàskiemu gronu artystów i krytyków, w ˝aden sposób nie mog∏y zapewniç na-
wet pozorów normalnego funkcjonowania sztuki. Aby zaistnia∏ drugi obieg sztu-
ki, potrzebne by∏y miejsca, gdzie mog∏aby zebraç si´ publicznoÊç. Trzeba by∏o
stworzyç takie warunki wystawiennicze, które gwarantowa∏yby odbiór dzie∏ oraz
mo˝liwoÊç dyskusji. To w∏aÊnie poszukiwanie miejsca dla sztuki spowodowa∏o
zbli˝enie artystów do KoÊcio∏a, ale te˝ wywo∏a∏o podzia∏y w nurcie sztuki nieza-
le˝nej: na tych, którzy wystawiali swe prace w kruchtach, i tych, którzy rezygnu-
jàc z szerokiej publicznoÊci, pozostali w prywatnych pracowniach16. Wybór miej-
sca ∏àczy∏ si´ bowiem najcz´Êciej z profilem sztuki, jej formà i tematykà, dlatego
artyÊci, którzy nie chcieli rezygnowaç ze swych dotychczasowych, awangardo-
wych zainteresowaƒ, cz´sto pozostawali poza ruchem przykoÊcielnym. 

KoÊció∏ i sztuka nowoczesna – przygotowanie stron

ArtyÊci nowoczeÊni szukali inspiracji i sojusznika w filozofii, nauce i technice,
nie zaÊ w religii17. Skupieni na w∏asnym wn´trzu oraz samej sztuce, chcieli uka-
zaç osobiste uczucia, subiektywne spojrzenie na rzeczywistoÊç, odtworzyç tajem-
nicze pok∏ady wyobraêni, a do tego potrzebne im by∏y nowe Êrodki formalne.
Rozsadzili wi´c obowiàzujàcy kanon przedstawiania, stworzyli dla sztuki nowy
j´zyk, uwolnili jà od funkcji s∏u˝ebnej. OczywiÊcie mo˝na mówiç o nurcie meta-
fizycznym w sztuce awangardowej, nie przywo∏ywano w nim jednak konkretnej
religii, a zw∏aszcza katolicyzmu18. ArtyÊci starali si´ dochodziç do uniwersum,

14 G∏os, który jest milczeniem, cyt. za: A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei..., s. 108.
15 Ibidem.
16 Cz´sto nazywa si´ ten ruch „trzecim obiegiem”. By∏a to sieç prywatnych pracowni i mieszkaƒ,
w których g∏ównie artyÊci neoawangardowi spotykali si´ na wystawach, akcjach artystycznych
i koncertach. Por. J. Robakowski, PST! czyli sygnia nowej sztuki 1981–1984, Warszawa 1989.
17 Wyjàtkiem byli artyÊci, którzy swà wiar´ starali si´ prze∏o˝yç na j´zyk sztuki, np. Georges Rouault.
Nieliczne sà te˝ realizacje sakralne wykonywane przez znanych twórców, np. dekoracje Chapelle
du Rosaire wykonane przez Henri Matisse’a.
18 A. Graliƒska-Toborek, Sacrum: an Issue of the Avant-garde, or of Postmodernity?, „Bulletin de La
Société des Sciences et des Lettres de ¸ódê” 1998, t. 48, s. 139–155.
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absolutu, nieskoƒczonoÊci, sacrum (rzadko u˝ywali s∏owa Bóg) na w∏asnà r´k´.
Nie tworzyli sztuki religijnej, która mog∏aby spe∏niaç funkcje sakralne czy ewan-
gelizacyjne. KatolickoÊç – czyli powszechnoÊç, i kanony obowiàzujàce w sztuce
koÊcielnej sta∏y w opozycji do indywidualizmu i oryginalnoÊci. 

KoÊció∏ nie przyjà∏ takich zmian w sztuce, nie zgadza∏ si´ na autonomi´ arty-
sty, zw∏aszcza w sferze treÊci. Wierni, przyzwyczajeni do tradycyjnego przekazu
treÊci dobrze im znanych, tak˝e protestowali przeciwko nowatorstwu w sztuce
koÊcielnej. Skutkiem tego „przez przesz∏o pó∏ wieku KoÊció∏ pozostaje nieobec-
ny w sztuce europejskiej i Êwiatowej jako êród∏o inspiracji, jako mecenas”19 – pi-
sa∏ ks. Janusz S. Pasierb. We wn´trzach Êwiàtyƒ umieszczano obrazy dawne i ich
kopie, nowsze prace poprawne doktrynalnie, lecz artystycznie coraz mniej war-
toÊciowe, czasem pojawia∏a si´ sztuka ludowa i amatorska, a najcz´Êciej masowo
produkowany kicz. Oficjalne wystàpienia KoÊcio∏a w sprawach sztuki „mia∏y
nieodmiennie charakter zachowawczy i restryktywny, nieufny wobec poszuki-
waƒ nowych Êrodków i sposobów artystycznego wyrazu, bez czego ani sztuka re-
ligijna czy koÊcielna, ani w ogóle ˝adna sztuka nie mo˝e po prostu zachowaç w∏a-
Êciwej sobie ˝ywotnoÊci”20.

Prze∏om w stosunku KoÊcio∏a do sztuki nowoczesnej nastàpi∏ w latach szeÊç-
dziesiàtych XX wieku, co znalaz∏o swoje potwierdzenie w wypowiedziach kolej-
nych papie˝y: Jana XXIII, Paw∏a VI, póêniej Jana Paw∏a II, a przede wszystkim
w dokumentach Soboru Watykaƒskiego II. 

Jan XXIII, choç nie mia∏ „wybitnego smaku artystycznego” – jak pisze Janusz
S. Pasierb, nie ocenia∏, a co najwa˝niejsze, nie pot´pia∏ sztuki wspó∏czesnej,
twierdzàc, i˝ nie obra˝a ona ani wiary, ani moralnoÊci21. Jego nast´pca, Pawe∏ VI,
nie ukrywa∏ swojej sympatii do sztuki, a jego przemówienie do artystów z 10 ma-
ja 1964 r. sta∏o si´ najcz´Êciej cytowanà wypowiedzià charakteryzujàcà nowà
epok´. Zadziwiajàce jest zrozumienie przez papie˝a sytuacji artystów, ich po-
trzeb: „Wy umiecie znaleêç formy przyst´pne i zrozumia∏e dla rzeczy niewidzial-
nych – to wasz zawód i wasze powo∏anie. Wasza sztuka polega w∏aÊnie na pory-
waniu skarbów ze Êwiata ducha i przyodziewaniu ich w s∏owa, barwy, formy
– w dost´pnoÊç dla ludzi”22. Papie˝ przyznawa∏ si´ do b∏´dów KoÊcio∏a, który nie
akceptowa∏ wolnoÊci sztuki, i prosi∏ o przebaczenie: „Na∏o˝yliÊmy wam jako ka-
non naÊladownictwo, wam, którzy jesteÊcie twórcami, zawsze ˝ywotnymi i try-
skajàcymi tysiàcem pomys∏ów i tysiàcem nowoÊci. [...] PrzygnietliÊmy was ci´˝a-
rem nie do zniesienia. Przebaczcie nam! [...] Tak, j´zyk wasz by∏ uleg∏y naszemu
Êwiatu, ale i skr´powany, wymuszony, niezdolny do odnalezienia swojego wolne-
go s∏owa”. W tym przemówieniu brzmia∏a wyraêna zapowiedê nowej wspó∏-
pracy na zasadach partnerskich, proÊba o powrót artystów do KoÊcio∏a i obiet-
nica otwartego ich przyj´cia: „I my tak˝e opuÊciliÊmy was. Nie pokazaliÊmy wam

19 J.S. Pasierb, Miasto na górze, Kraków 1973, s. 241.
20 E. Wolicka, Wiara i wyobraênia. W poszukiwaniu êróde∏ wspó∏czesnego kryzysu obrazowania wia-
ry, „Roczniki Humanistyczne” 1996, t. 44, z. 4, s. 20.
21 Jego wypowiedê dotyczy∏a jednej z wystaw na Biennale w Wenecji, a dok∏adnie brzmia∏a: „Nic
z tego nie rozumiem, ale w ka˝dym razie nie obra˝a to ani wiary, ani moralnoÊci” (cyt. za: J.S. Pa-
sierb, Miasto..., s. 211).
22 Cyt. za: „Znak” 1964, nr 126.
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naszych spraw, nie wprowadziliÊmy was w miejsce Êwi´te, gdzie tajemnice Boga
budzà w sercu ludzkim radoÊç, nadziej´ i upojenie. [...] KoÊció∏ potrzebuje was.
Nasza pos∏uga wymaga waszej wspó∏pracy, bo jak wiecie, polega ona na g∏osze-
niu i przybli˝aniu umys∏om i sercom Êwiata ducha, Êwiata tego, co niewidzialne
i czego nie mo˝na nazwaç”23. 

Deklaracje Paw∏a VI poprzedza∏ wczeÊniejszy (obowiàzujàcy od 16 lutego
1964 r.) dokument Soboru – konstytucja O liturgii, w której rozdziale siódmym
zawarta jest nowa teoria sztuki sakralnej. „Do najszlachetniejszych dzie∏ ducha
ludzkiego s∏usznie zalicza si´ sztuki pi´kne, zw∏aszcza sztuk´ religijnà i jej szczyt,
mianowicie sztuk´ koÊcielnà”24. KoÊció∏ przyzna∏ wi´c, ˝e obok sztuki sakralnej
istnieje sztuka niesakralna, która nie mo˝e znaleêç si´ w Êwiàtyni, gdy˝ nie spe∏-
nia pewnych warunków, ale jest religijna. Pierwszy gest ze strony KoÊcio∏a zosta∏
w ten sposób uczyniony: „Bramy KoÊcio∏a otwierajà si´ przed wami, przyjdêcie,
aby zaczerpnàç stàd jakiÊ motyw, temat, a nawet coÊ wi´cej ni˝ temat – ów ta-
jemniczy fluid zwany ∏askà, natchnieniem, charyzmatem sztuki”25 – mówi∏ Pa-
we∏ VI. Za nim zaÊ poszed∏ jeszcze wyraêniej Jan Pawe∏ II, szczególnà sympatià
darzàcy twórców kultury26.

W Polsce Ludowej artyÊci do póênych lat siedemdziesiàtych w bardzo nie-
wielkim stopniu uczestniczyli w ˝yciu KoÊcio∏a27. „Kultura sta∏a si´ miejscem
walki ideologicznej” – pisze ks. Wies∏aw Niew´g∏owski28. Przywiàzanie prymasa
kard. Stefana Wyszyƒskiego do ludowo-narodowego charakteru katolicyzmu
w Polsce, w którym widzia∏ najlepszà obron´ KoÊcio∏a i wiary, odbierane by∏o
niejednokrotnie jako wyraz dystansu wobec inteligencji, w tym tak˝e wobec ar-
tystów29. To jednak s∏owa prymasa sta∏y si´ w latach osiemdziesiàtych najcz´Êciej
cytowanym zaproszeniem sztuki do KoÊcio∏a: „Mo˝e was nieco niepokoiç, ˝e
stajecie przed o∏tarzami, by powiedzieç to, czego serce wasze pragnie. Wiedzcie,
˝e to jest wasze miejsce. [...] Wystarczy miejsca i chleba w Êwiàtyniach Bo˝ych
i dla Ewangelii, i dla waszej twórczoÊci, którà ubogacacie ˝ycie narodu”30. Kar-
dyna∏ wypowiedzia∏ je w 1977 r. na zakoƒczenie III Tygodnia Kultury ChrzeÊci-

23 Ibidem.
24 Konstytucja o liturgii Êwi´tej, rozdzia∏ 7: Sztuka koÊcielna i sprz´ty liturgiczne, pkt 122 [w:] So-
bór Watykaƒski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznaƒ 1968, s. 67.
25 Cyt. za: H. Carrier, Ewangelia a kultury. Od Leona XIII do Jana Paw∏a II, Rzym – Warszawa
1990, s. 280.
26 O relacjach KoÊció∏ – kultura pisze w zarysie ks. Wies∏aw Niew´g∏owski w ksià˝ce Nowe przy-
mierze KoÊcio∏a i Êrodowisk twórczych w Polsce w latach 1964–1996, Warszawa 1997 (roz-
dzia∏ 1 i 2). Por. Wiara i kultura – dokumenty, przemówienia, homilie, red. K. Cywiƒska, T. Gorz-
kula, M. Radwan, Rzym 1986; D.K. ¸uszczek, Inspiracje religijne..., s. 22–29 (rozdzia∏ KoÊció∏
a sztuka wspó∏czesna).
27 OczywiÊcie by∏y osoby tworzàce sztuk´ religijnà i sakralnà na wysokim poziomie artystycznym,
np. Maria Hiszpaƒska-Neumann, Jerzy Jarnuszkiewicz, Barbara i Jerzy Skàpscy, Antoni Rzàsa czy
Zofia Trzciƒska-Kamiƒska. Najobszerniejszà bibliografi´ dotyczàcà powojennej polskiej sztuki reli-
gijnej zamieszczono w: Sacrum i sztuka, oprac. N. CieÊliƒska, Kraków 1989.
28 W.A. Niew´g∏owski, Nowe przymierze..., s. 61.
29 Por. A. Micewski, O kulturze. A. Micewski rozmawia z P. Hertzem, „Znaki Czasu” 1988, nr 11,
s. 134; W.A. Niew´g∏owski, Nowe przymierze..., s. 54–56.
30 S. Wyszyƒski, Obowiàzek obrony kultury narodowej [w:] idem, Z rozwa˝aƒ nad kulturà ojczystà,
Poznaƒ – Warszawa 1979, s. 245.
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jaƒskiej, gdy wprowadzono ju˝ w ˝ycie „program ewangelizacji kultury i przez
kultur´”. „OkreÊlenie »ewangelizacja kultury« rozumiem przede wszystkim – wy-
jaÊnia∏ jego pomys∏odawca, ks. Wies∏aw Niew´g∏owski – jako pos∏ug´ w niesie-
niu Ewangelii wspó∏czesnym twórcom polskim. Istnieje pilna potrzeba w∏àczenia
twórców w krwiobieg KoÊcio∏a, aby stali si´ w nim obecni Êwiadomie, zarówno
poprzez swoje ˝ycie, jak i twórczoÊç [...] Niektórzy ludzie kultury pozostajà cz´-
Êciowo zamkni´ci na wartoÊci Ewangelii poprzez swojà mentalnoÊç, czasami
przez nie najlepsze doÊwiadczenia, czy te˝ z powodu presji Êrodowiska, w któ-
rym si´ znajdujà. Trzeba by wziàç w obron´ ich prawa, ich twórczoÊç oraz objàç
mecenatem”31. W ten sposób KoÊció∏ otwiera∏ si´ na wspó∏prac´ z artystami,
choç trudno powiedzieç, ˝e by∏ gotowy ich przyjàç w takiej rzeszy i w tak szyb-
kim czasie.

ArtyÊci tak˝e nie byli przygotowani do spotkania z KoÊcio∏em – ani do roz-
mów z ksi´˝mi i parafianami, ani do wejÊcia w przestrzeƒ Êwiàtyni. Jedynà oso-
bà z tego Êrodowiska, która pod koniec lat siedemdziesiàtych stara∏a si´ odnowiç
zwiàzek sztuki i wiary, by∏ teoretyk i krytyk sztuki Janusz Bogucki. Od 1979 r.
organizowa∏ on w Domu Rekolekcyjnym w Laskach spotkania artystów dotyczà-
ce sacrum w sztuce, w których bra∏y udzia∏ tak˝e osoby duchowne, m.in. o. Jan
Andrzej K∏oczowski. Te spotkania mia∏y cz´sto charakter rekolekcyjny i dla wie-
lu uczestników by∏y pierwszym momentem refleksji nad sensem w∏asnej twór-
czoÊci, nad jej zwiàzkiem ze Êwiatopoglàdem. Bogucki rozpoczà∏ w ten sposób
realizacj´ swojej koncepcji „powrotu sztuki do domu i Êwiàtyni”. Jego zaintere-
sowania religià wynika∏y z wieloletniej obserwacji sztuki i przeczucia jej powa˝-
nego kryzysu. „Awangarda, wykonawszy swoje dziejowe zadanie, przestaje ist-
nieç i nie wytwarza ju˝ od paru lat nowych kierunków, czyli nowych wzorców
wizualno-wyobraêniowych” – pisa∏ w 1977 r.32 Podstawowa postawa artysty
awangardowego – którà Bogucki nazywa∏ intelektualizmem ezoterycznym
(EZO) – wynikajàca z przekonania o niezwyk∏oÊci artysty i jego dzia∏aƒ, powo-
dowa∏a coraz wi´ksze wyobcowanie i hermetycznoÊç sztuki. Bogucki coraz wy-
raêniej zauwa˝a∏ kszta∏towanie si´ postawy POP, w∏àczajàcej si´ w kultur´ maso-
wà – superikonosfer´, nastawionà na rozrywk´ i konsumpcj´. Widzàc w tym
najwi´ksze zagro˝enie dla kultury, proponowa∏ innà drog´ dla sztuki: powrót do
pierwotnego sacrum – przestrzeni Êwi´tej, i namawia∏ artystów do „odnowienia
wewn´trznego zwiàzku twórczoÊci z ca∏oÊcià ˝ycia duchowego”33. Wielu zna-
nych artystów awangardy bra∏o udzia∏ w spotkaniach organizowanych przez Ja-
nusza Boguckiego – z potrzeby serca, z ciekawoÊci, w poszukiwaniu nowych do-
Êwiadczeƒ. Nikt jednak nie spodziewa∏ si´, ˝e jego wizja przemieni si´ w osobny,
szeroki nurt sztuki, którego êród∏a b´dà nie tyle artystyczne, ile polityczne. 

Niewàtpliwà przyczynà zainteresowania artystów religià i zmian w ich posta-
wach by∏ wybór kard. Karola Wojty∏y na papie˝a. Dla ka˝dego Polaka by∏o to

31 W.A. Niew´g∏owski, Aktualne mo˝liwoÊci duszpasterskie obrony i tworzenia kultury chrzeÊcijaƒ-
skiej, referat wyg∏oszony na posiedzeniu Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski 11 I
1978 r., cyt. za: idem, Nowe przymierze..., s. 70.
32 J. Bogucki, Pop ezo sacrum, Poznaƒ 1990, s. 21. W tej ksià˝ce Janusz Bogucki najpe∏niej przed-
stawi∏ swojà koncepcj´.
33 Idem, Od rozmów ekumenicznych do Labiryntu, Warszawa 1991, s. 9.
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wydarzenie napawajàce dumà i nadziejà. Nastroje prokoÊcielne pog∏´bi∏y si´
jeszcze bardziej po pierwszej wizycie Jana Paw∏a II w Polsce. „Wizyta papie˝a by∏a
niezwykle wa˝nym momentem. Spowodowa∏a we mnie zmian´ widzenia Êwiata
i samego siebie. A na dodatek widoczna by∏a w procesie spo∏ecznym” – wspomi-
na∏ Stanis∏aw Kluczykowski34. 

Dla artystów s∏owa papie˝a intelektualisty by∏y niezwykle wa˝ne i budujàce.
PodkreÊliç bowiem nale˝y, ˝e twórcy w latach szeÊçdziesiàtych i siedemdziesià-
tych nastawieni byli bardzo na prac´ intelektualnà. Potrzebowali wi´c dla wszel-
kich swoich przedsi´wzi´ç podbudowy teoretycznej. Z ró˝nych êróde∏ czerpali
uzasadnienia dla nowej sztuki. W drugoobiegowych pismach artystycznych35 za-
mieszczano z jednej strony dokumenty posoborowe dotyczàce sztuki koÊcielnej,
z drugiej t∏umaczenia fragmentów pism socjologa neokonserwatysty Daniela Bel-
la, który krytykowa∏ amerykaƒskie spo∏eczeƒstwo kapitalistyczne, zsekularyzo-
wane i zdesakralizowane, i nawo∏ywa∏ do odrodzenia religijnoÊci i ustalenia sfe-
ry sacrum36. Powo∏ywano si´ tak˝e na teksty Leszka Ko∏akowskiego, m.in.
Odwet sacrum w kulturze Êwieckiej37. W ten sposób powstawa∏ grunt pod sztu-
k´, która nie by∏a koÊcielna, choç pokazywano jà w koÊcio∏ach. 

Miejsca i dzia∏ania

Schronienie si´ artystów, tak jak wszystkich uczestników i sympatyków „So-
lidarnoÊci”, w KoÊciele by∏o w okresie stanu wojennego czymÊ naturalnym
i zgodnym z polskà tradycjà ∏àczenia religijnoÊci z patriotyzmem. KoÊcio∏y sta∏y
si´ miejscem spotkaƒ, gdzie przede wszystkim organizowano pomoc dla interno-
wanych i poszkodowanych oraz ich rodzin, kontaktowano si´ i wymieniano in-
formacje. Dopiero po kilku miesiàcach, gdy minà∏ pierwszy szok i gdy mniej po-
trzebna by∏a doraêna pomoc, twórcy odczuli potrzeb´ wymiany myÊli, dzielenia
si´ swymi doÊwiadczeniami tak˝e za poÊrednictwem sztuki. Atmosfer´ tamtych
dni oddaje tekst zamieszczony w podziemnym piÊmie „Sztuka”: „Powody, dla
których artyÊci-plastycy zdecydowali si´ na bojkot oficjalnego ˝ycia kulturalne-
go, nie usta∏y, warunki spo∏eczne nie zmieni∏y si´, bezprawie nie ograniczy∏o.
Zmieni∏o si´ jedno – up∏ywa czas. Niektórzy widzà w bojkocie tylko protest mo-
ralny, lecz zaczynajà w nim widzieç wartoÊci dla sztuki: mo˝noÊç refleksji nad
w∏asnà pracà i nad bezsensownà organizacjà ruchu wystawowego. [...] Inni cze-
kajà jakby na sygna∏ (czyj?), pozwolenie (kogo?), by wejÊç z powrotem w utarte
koleiny ˝ycia artystycznego. Te wszystkie opinie, postawy, obawy wskazujà na
jednà koniecznoÊç: koniecznoÊç tworzenia niezale˝nego i niemechanicznego
obiegu kulturowego”38. Wtedy zacz´∏y powstawaç nowe duszpasterstwa Êrodo-

34 M. Szybst, Zauwa˝aç Êwiat, „Sztuka” 1981, nr 4, s. 24.
35 Przyk∏adem mo˝e byç wydawane w stu egzemplarzach przez Duszpasterstwo Ârodowisk Twór-
czych w ¸odzi pismo „Nawa Êw. Krzysztofa”.
36 Najwa˝niejsza jego praca to Kulturowe sprzecznoÊci kapitalizmu, Warszawa 1994.
37 L. Ko∏akowski, Odwet sacrum w kulturze Êwieckiej, „Nawa Êw. Krzysztofa” 1985, nr 2. Oficjal-
nie artyku∏ opublikowany w zbiorze tekstów Leszka Ko∏akowskiego: Cywilizacja na ∏awie oskar˝o-
nych, Warszawa 1990.
38 „Sztuka” 1983, s. 2.

Agnieszka Graliƒska-Toborek

188



wisk twórczych oraz galerie. W 1983 r. odby∏o si´ pierwsze spotkanie twórców
z prymasem Polski kard. Józefem Glempem poÊwi´cone organizowaniu ˝ycia ar-
tystycznego przy wsparciu KoÊcio∏a39. Dzi´ki tym rozmowom zacz´to udost´p-
niaç artystom zarówno istniejàce ju˝ placówki zajmujàce si´ kulturà – muzea die-
cezjalne czy siedziby duszpasterstw, jak i wszelkie wolne miejsca w budynkach
parafialnych: kruchty, podziemia, a nawet nawy koÊcielne i kaplice. Trudno wy-
mieniç wszystkie koÊcio∏y w Polsce, w których pokazywano jednorazowe wysta-
wy plastyczne, historyczne czy patriotyczne, gdy˝ by∏a ich ogromna liczba, a tak-
˝e dlatego, ˝e nie zawsze po takich wydarzeniach pozosta∏ Êlad w postaci ulotki,
katalogu lub wpisu do ksi´gi pamiàtkowej. Wszelkie kalendaria prowadzone
przez uczestników tego ruchu sà niepe∏ne40, zwa˝ywszy na warunki, w jakich
by∏y tworzone. Wymieniç wi´c mo˝na tylko najwa˝niejsze i sta∏e miejsca, nale˝à-
ce do KoÊcio∏a, w których pokazywano sztuk´.

Przede wszystkim otwarte by∏y dla artystów Muzeum Archidiecezji Warszaw-
skiej, prowadzone od 1979 r. przez ks. Andrzeja Przekaziƒskiego, przy ulicy So-
lec 61 w Warszawie, i Duszpasterstwo Ârodowisk Twórczych przy koÊciele Na-
wiedzenia NajÊwi´tszej Maryi Panny przy ulicy Przyrynek 2 w Warszawie,
kierowane przez ks. Wies∏awa Niew´g∏owskiego. Tu ju˝ w 1982 r. pokazywano
na zbiorowych wystawach prace powsta∏e w stanie wojennym, zwiàzane z szeÊç-
setleciem obecnoÊci obrazu Bogarodzicy na Jasnej Górze41. Od 1983 r. sztuka za-
goÊci∏a na sta∏e w nowych miejscach: w koÊcio∏ach Mi∏osierdzia Bo˝ego przy uli-
cy ˚ytniej w Warszawie, Êw. Maksymiliana Kolbe w Krakowie Mistrzejowicach,
Êw. Marcina oraz Êw. Krzy˝a we Wroc∏awiu, Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu,
Êw. Micha∏a w Sopocie, Podwy˝szenia Krzy˝a w Bytomiu, Êw. Krzysztofa w Pod-
kowie LeÊnej, w kru˝gankach klasztoru oo. dominikanów w Krakowie. Przy pa-
rafiach w wydzielonych miejscach w Êwiàtyni lub innych budynkach powstawa-
∏y galerie, m.in. „Nawa Êw. Krzysztofa” przy koÊciele oo. Jezuitów w ¸odzi,
„Kruchta” przy bazylice w Bydgoszczy, „Na plebanii” przy koÊciele Êw. Ducha
w Koszalinie, „Emaus” przy koÊciele Êw. Wojciecha w Cz´stochowie, „Galeria
Êw. Jacka” przy bazylice Êw. Miko∏aja w Gdaƒsku, „Galeria Spotkaƒ” przy ko-
Êciele Êw. Ducha w Toruniu. Dodaç jeszcze trzeba galerie „Na Ostrowie” przy
Muzeum Archidiecezjalnym we Wroc∏awiu i „Fra Angelico” przy Muzeum Die-
cezjalnym w Katowicach42. 

Organizowane tam ekspozycje mia∏y bardzo ró˝ny charakter. By∏y wystawy
indywidualne, ukazujàce przekrój twórczoÊci poszczególnych artystów oraz
prace aktualne, by∏y wystawy zbiorowe – tematyczne, a nawet takie, w których
nie by∏o ∏àczàcego tematu, lecz ch´ç zaistnienia wspólnie w obszarze kultury

39 A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei..., s. 96.
40 Wystarczy powiedzieç, ˝e wed∏ug kalendarium sporzàdzonego przez Teres´ Chromy (w jej pry-
watnym archiwum) w 1984 r. odby∏o si´ 55 wystaw w 21 ró˝nych miejscach; wed∏ug kalendarium
Aleksandra Wojciechowskiego w ksià˝ce Czas smutku, czas nadziei... w miejscach nale˝àcych do Ko-
Êcio∏a odby∏o si´ 28 wystaw. 
41 Pe∏ne kalendarium wystaw w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej znajduje si´ w publikacji jubi-
leuszowej: Âwiadectwo wspólnoty. Pamiàtka jubileuszu dwudziestolecia powojennego Muzeum Ar-
chidiecezji Warszawskiej (kwiecieƒ 1980 – kwiecieƒ 2000), Warszawa 2000.
42 A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei..., s. 95–97 i kalendarium.
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niezale˝nej43. Osobnà funkcj´ pe∏ni∏y Ogólnopolskie Biennale Grafiki „Wobec
wartoÊci” organizowane w Katowicach (1986, 1988, 1990) i Krajowe Biennale
M∏odych „Droga i prawda” we Wroc∏awiu, które dla wielu m∏odych artystów
by∏y jedynà mo˝liwoÊcià debiutu i kontaktu z szerokà publicznoÊcià. 

Wiele wystaw, zw∏aszcza tych organizowanych przez Janusza Boguckiego, od-
biega∏o swà formà od tradycyjnych ekspozycji muzealnych czy galeryjnych. Au-
torzy bowiem cz´sto aran˝owali ca∏e pomieszczenie, tworzàc niezwykle nastro-
jowe environment44. Przestrzeƒ by∏a wype∏niona ró˝nego rodzaju pracami:
obrazami, rzeêbami, instalacjami. Ka˝dy element wn´trza by∏ wykorzystany tak,
˝e traci∏o ono swój dotychczasowy wyglàd i nabiera∏o zupe∏nie nowej wymo-
wy45. Szczególnie pomieszczenia w koÊciele Mi∏osierdzia Bo˝ego przy ˚ytniej
w Warszawie inspirowa∏y artystów do tego typu dzia∏aƒ. Niezwyk∏oÊç tego miej-
sca polega∏a na tym, ˝e by∏o w ciàg∏ej przemianie. Zniszczonà w czasie powsta-
nia warszawskiego kaplic´ parafianie odbudowywali w∏asnymi si∏ami; gdy poja-
wili si´ w niej artyÊci, jeszcze jà odgruzowywano. Pierwszy zrealizowany przez
Janusza Boguckiego i Nin´ Smolarz projekt w tym koÊciele – „Znak Krzy˝a”
(1983) – by∏ aran˝acjà dzie∏ 56 plastyków i 47 fotografików. Wystawie towarzy-
szy∏y spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty i spotkania teoretyczne. Ko-
lejne wielkie wystawy pomys∏u Boguckiego i Smolarz powstawa∏y w innych ko-
Êcio∏ach: „ArtyÊci stoczniowcom” (1984) w koÊciele Êw. Miko∏aja w Gdaƒsku,
„Apokalipsa – Êwiat∏o w ciemnoÊci” (1984) w koÊciele Êw. Krzy˝a w Warszawie,
„Labirynt – przestrzeƒ podziemna” w koÊciele Wniebowstàpienia Paƒskiego na
warszawskim Ursynowie46. Wszystkie by∏y zbudowane na zasadzie environment,
podobnie jak wystawa autorstwa Marka Rostworowskiego w koÊciele przy ˚yt-
niej – „Niebo nowe i ziemia nowa” (1985).

Swoistymi environment by∏y tak˝e projektowane w Êwiàtyniach przez plasty-
ków ju˝ od 1982 r. groby wielkanocne i stajenki betlejemskie. By∏y to cz´sto roz-
budowane aran˝acje, zajmujàce du˝à przestrzeƒ i wykorzystujàce ró˝norodne re-
kwizyty, dzi´ki czemu zyskiwa∏y g∏´bokie i cz´sto zaskakujàce znaczenia.
Tradycyjna figura le˝àcego Chrystusa mog∏a wi´c znaleêç si´ w wi´ziennej celi
lub bezpoÊrednio na trawniku, przykryta wojskowà kurtkà. Drog´ do stajenki

43 Ks. Wies∏aw Niew´g∏owski wspomina: „Rozrzut myÊlowy, tematyczny przynoszonych do Êwià-
tyƒ prac by∏ tak wielki, i˝ trzeba by∏o szukaç formu∏y, uzasadniajàcej samo artystyczne przedsi´wzi´-
cie”. Dlatego nadano wystawie tytu∏ „Âwiadectwo obecnoÊci”, ukazujàc, ˝e „po prostu artyÊci przy-
szli i przynieÊli swe prace”. Taka nazwa przyj´∏a si´ w tym Êrodowisku w ca∏ym kraju (W.A.
Niew´g∏owski, Nowe przymierze..., s. 177).
44 Environment to termin u˝ywany w teorii sztuki na okreÊlenie dzia∏ania plastycznego wykorzystu-
jàcego ca∏à przestrzeƒ i aran˝ujàcego jà w taki sposób, ˝e widz jest „otoczony”, wciàgni´ty w owà
przestrzeƒ. 
45 O organizacji wystawy „Znak Krzy˝a” Janusz Bogucki wspomina∏: „wiedzieliÊmy, ˝e zadaniem
naszym b´dzie takie wprowadzenie przedmiotów sztuki, by podkreÊla∏y swà obecnoÊcià charakter
zarówno wielkiej nawy dêwigni´tego z gruzów koÊcio∏a, jak podziemnego labiryntu ciasnych
przejÊç, mrocznych kaplic i ceglanych czeluÊci. [...] praca nad stopniowym rozmieszczaniem i oÊwie-
tlaniem dzie∏ – mia∏a w sobie jeszcze coÊ z monta˝u wystawy artystycznej, ale znacznie wi´cej z urzà-
dzania wn´trz, z odgadywania ukrytego zwiàzku mi´dzy symbolicznym sensem przestrzeni i symbo-
licznym sensem przedmiotu” (J. Bogucki, Od rozmów..., s. 55).
46 Dok∏adny spis wszystkich przedsi´wzi´ç Janusza Boguckiego w latach osiemdziesiàtych wraz z li-
stami uczestników podaje sam autor w ksià˝ce Od rozmów...
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wyznacza∏y Êlady bosych stóp podeptane przez wojskowe buty. W 1984 r. na
dziedziƒcu koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa Kostki w Warszawie urzàdzono najbardziej
wstrzàsajàcy w wymowie ˝∏obek. Dzieciàtko by∏o po∏o˝one w wype∏nionym sia-
nem baga˝niku starego fiata – takiego, w jakim przewo˝ono uprowadzonego
ks. Jerzego Popie∏uszk´47.

Tego typu realizacje, wykorzystujàce polskà tradycj´, ∏àczy∏y wàtki religijne
z politycznymi – z przewagà dla tych drugich. Jak pisze ks. Wies∏aw Niew´g∏ow-
ski, nios∏y one „nie tyle ewangeliczne przes∏anie, co sprzeciw, bunt wobec panu-
jàcej rzeczywistoÊci politycznej”48. 

Ikonografia

Wi´kszoÊç artystów, którzy trafili do koÊcio∏ów, mia∏a ÊwiadomoÊç odmien-
noÊci, a wr´cz nienaturalnoÊci nowego miejsca. Ich dotychczasowa twórczoÊç nie
mia∏a ze sztukà religijnà nic wspólnego. Plastycy stan´li wi´c przed powa˝nym
dylematem – zmieniç swojà sztuk´, dopasowaç si´ do miejsca, czy te˝ staraç si´
pozostaç przy dotychczasowej formie twórczoÊci, ale wystawiaç w koÊciele, by
podkreÊliç swój sprzeciw wobec sytuacji politycznej w kraju. Ci drudzy próbo-
wali przeforsowaç koncepcj´ dzie∏a sztuki jako wotum sk∏adanego Bogu49, co po-
zwala∏o przynajmniej teoretycznie prezentowaç w Êwiàtyni prace o charakterze
awangardowym, np. obrazy abstrakcyjne. Widzowie jednak, oglàdajàcy wystawy
zaraz po mszy, oczekiwali od artystów pe∏nego zaanga˝owania oraz czytelnoÊci
prac. Dlatego na wi´kszoÊci wystaw przykoÊcielnych panowa∏a ikonografia reli-
gijno-patriotyczna i polityczna50, a jej ró˝ne motywy by∏y u˝ywane w ró˝nych
konfiguracjach i decydowa∏y o wymowie dzie∏51. 

Niewielka zaledwie liczba artystów podejmowa∏a wàtki stricte religijne52.
Przewa˝a∏y tu motywy pasyjne: droga krzy˝owa, pieta, ukrzy˝owanie, oraz ma-
ryjne, zw∏aszcza oblicze lub zarys ikony Matki Boskiej Cz´stochowskiej. Rzadziej
podejmowano tematy biblijne, takie jak wie˝a Babel, arka Noego, wygnanie z raju,
Apokalipsa. Wszystkie te wàtki, szczególnie dotyczàce cierpienia i Êmierci, w pew-
nym kontekÊcie mog∏y nabieraç wymowy spo∏eczno-politycznej. Przedstawienia
o charakterze uniwersalnym na wielu wystawach by∏y odbierane jednoznacznie,
w duchu polskiego mesjanizmu. To, co Janusz Bogucki wraz z kr´giem bliskich
mu artystów i krytyków widzia∏ jako zbli˝anie si´ do sacrum, co mia∏o byç owo-
cem osobistego, duchowego dojrzewania, na innych wystawach stawa∏o si´ mani-
festacjà o charakterze politycznym. Przyk∏ady aktualizacji tego, co ponadczasowe,

47 Wiele takich realizacji opisuje Anda Rottenberg w artykule Polski barok wspó∏czesny, „Zeszyty
Literackie” 1985, nr 11.
48 W.A. Niew´g∏owski, Nowe przymierze..., s. 177.
49 G. Sztabiƒski, Dylematy obecnoÊci..., s. 12.
50 OkreÊleniem „patriotyczne” b´d´ nazywaç te motywy, które odwo∏ujà si´ do polskiej historii
i tradycji, „polityczne” – motywy nawiàzujàce do ówczesnej sytuacji spo∏eczno-politycznà. 
51 Publikacje zawierajàce najwi´cej reprodukcji prac z lat osiemdziesiàtych: A. Wojciechowski, Czas
smutku, czas nadziei...; D. ¸uszczek, Inspiracje religijne...; katalogi wystaw w Zach´cie: Có˝ po ar-
tyÊcie w czasie marnym... i Polonia, Polonia, Warszawa 2000.
52 M.in. Ewa åwiertnia, Tadeusz Kuduk, Stanis∏aw Rodziƒski, Teresa Rudowicz, Jacek Sempoliƒski,
Tomasz M. WiÊniewski.
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podaje Bogucki w opisach swoich poszczególnych przedsi´wzi´ç. Wystawa „Apo-
kalipsa – Êwiat∏o w ciemnoÊci”, nawiàzujàca w bardzo ró˝norodny sposób do
apokaliptycznej wizji Êw. Jana, zosta∏a odebrana przez widzów bardzo intensyw-
nie i „politycznie”, gdy˝ „bie˝àca historia przyda∏a temu wszystkiemu swój w∏a-
sny kontekst pora˝ajàcy wyobraêni´, bowiem bestialskiego mordu ma ksi´dzu
Popie∏uszce dokonano na kilkanaÊcie dni przed otwarciem »Apokalipsy«”53.
Choçby instalacja W∏odzimierza Borowskiego pokazana na tej wystawie – w´ze∏
z grubych lin zwisajàcy ponad lustrem z plamami czerwieni, jakby krwi kapiàcej
ze sznura, by∏a odbierana jako nawiàzanie do Êmierci ks. Jerzego54. 

Bardzo aktualny sta∏ si´ te˝ grób wielkanocny urzàdzony przez artystów
w koÊciele Êw. Krzy˝a w Warszawie w 1985 r. Grób rozbudowano do trzech sal:
w bocznej „sali lektur” obok reprodukcji Ca∏unu Turyƒskiego zamieszczono opi-
sy medyczne urazów na ciele Chrystusa, w sali „sàdowej” przedstawiono tekst
dotyczàcy wyroku wydanego na Jezusa i jego egzekucji. W Êrodkowej sali
umieszczono grób – pod∏u˝nà szklanà skrzyni´, wewnàtrz której skrapla∏a si´ pa-
rujàca woda, tak ˝e wydawa∏o si´, jakby ktoÊ w niej oddycha∏. Znów ta realiza-
cja zbieg∏a si´ z wydarzeniami politycznymi – by∏ to czas procesu funkcjonariuszy
SB, którzy zamordowali ks. Popie∏uszk´. Janusz Bogucki wspomina∏: „W proce-
sie pos∏ugiwano si´ ciàgle mowà protoko∏ów prawnych i medycznych [...] Podo-
bieƒstwo j´zyka protoko∏ów dotyczàcych M´ki Paƒskiej oraz odczytywanych na
procesie toruƒskim – w∏àcza∏o jakby pràd aktualnego bólu i wzburzenia w prze-
˝ycia tysi´cy ludzi odwiedzajàcych podziemia Êw. Krzy˝a”55. W ten sposób pra-
ce, które w intencji ich twórców mia∏y byç ponadczasowe, stawa∏y si´ politycz-
nie zaanga˝owane. Cz´sto jednak to zaanga˝owanie by∏o wpisane w projekt
artystyczny, jak np. w instalacji Jerzego Kaliny „Ostatnia wieczerza” na wystawie
„Znak Krzy˝a”. Ta pierwsza z wystaw w koÊciele przy ˚ytniej mia∏a ujawniaç
obecnoÊç znaku krzy˝a w kulturze, tradycji i codziennoÊci. Tymczasem obok
dzie∏ malarskich (nawet czysto abstrakcyjnych), ludowych Êwiàtków i fotografii
znalaz∏ si´ stó∏ cz´Êciowo przysypany gruzem, nad którym zwisa∏a podarta, bia-
∏o-czerwona flaga. Odniesienie do pierwszej w stanie wojennym wieczerzy wigi-
lijnej by∏o tu jednoznaczne. 

Motywy narodowo-patriotyczne w latach osiemdziesiàtych najcz´Êciej w∏à-
czano do kompozycji religijnych. Jak wspomina Danuta Wróblewska, krytyk
sztuki, nie chodzi∏o artystom o sztuk´ religijnà, „po prostu trzeba by∏o do jakie-
goÊ obrazowania wróciç, znaczy trzeba by∏o jakiejÊ ikonografii u˝yç, która w sto-
sunku do poprzedniej by∏aby kompletnie inna, ale powszechna i jednoznacznie
odczuwana. [...] Cudzoziemcy uwa˝ali, ˝e myÊmy wtedy oszaleli, wpadli w bigo-
teri´. Oni nie byli w stanie zrozumieç, ˝e je˝eli si´ zrywa z jednym, to si´ si´ga
po drugie. Jednym wielkim przeciwstawieniem j´zyka odsàdzonego od znaczeƒ
mog∏a byç tylko tematyka chrzeÊcijaƒska”56. Trzeba jednak pami´taç, ˝e nie by∏o
w tym zachowaniu nic nowego, raczej nawiàzywano do charakterystycznego dla

53 J. Bogucki, Od rozmów..., s. 94.
54 Pojawi∏y si´ te˝ na tej wystawie dos∏owne odniesienia do tego wydarzenia – przede wszystkim su-
tanna po∏o˝ona obok o∏tarza na posadzce.
55 J. Bogucki, Od rozmów..., s. 95.
56 W. Wierzchowska, Sàd nieocenzurowany, czyli 23 wywiady z krytykami sztuki, ¸ódê 1989, s. 303.
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polskiej kultury ∏àczenia patriotyzmu z religijnoÊcià. Niemal wszystkie przedsta-
wienia maryjne mia∏y akcenty polskie: ci´cia na obliczu Matki Boskiej Cz´sto-
chowskiej by∏y bia∏o-czerwone, t∏em by∏a polska flaga lub typowo polski krajo-
braz. Dodawano te˝ elementy aktualizujàce – Dzieciàtko z ikony trzyma∏o palce
uniesione w kszta∏t litery V, taki gest pokazywa∏ te˝ zmar∏y Chrystus le˝àcy na
kolanach op∏akujàcej go Maryi. Uproszczony zarys ikony z Jasnej Góry stawa∏ si´
bramà, przejÊciem, oknem na Êwiat, plakietkà w klapie robotniczej kurtki. Po-
dobnie przedstawienia pasyjne pe∏ne by∏y wspó∏czesnych odniesieƒ – Chrystuso-
wi towarzyszyli robotnicy, a jego oprawcy nosili mundury. Has∏a cz´sto towarzy-
szàce przedstawieniom wykonane by∏y zwykle czcionkà kojarzonà z napisem
„SolidarnoÊç”, zwanà solidarycà57. Rzadko pojawia∏y si´ odniesienia historyczne,
wskazujàce na g∏´bsze zakorzenienie artystów w polskiej bàdê europejskiej trady-
cji ikonograficznej. Do takich przedstawieƒ nale˝a∏y niektóre prace cz∏onków
grupy „Wprost”, np. Leszka Sobockiego alegoryczne obrazy Polonii i autoportre-
ty nawiàzujàce do wàtków romantycznych, cykl Jacka Waltosia zatytu∏owany
„P∏aszcz mi∏osiernego Samarytanina”. W wystawach organizowanych przez
Janusza Boguckiego i Marka Rostworowskiego odwo∏ywano si´ do historii Pol-
ski przede wszystkim przez cytowanie literatury, eksponowanie dokumentów,
a zw∏aszcza fotografii58.

Wypracowana w latach osiemdziesiàtych ikonografia patriotyczno-polityczna
by∏a zwykle uproszczona, bazujàca na jednoznacznych skojarzeniach: kajdany,
kraty, drut kolczasty, zakrwawione p∏ótna, czarna przepaska na oczach, dzielony
na cz´Êci chleb, sierp i m∏ot, cela wi´zienna, kontrast barwy czerwonej i bieli
oraz or∏a bia∏ego i czarnej wrony. Korzystano tak˝e z obserwacji codziennoÊci
i doÊwiadczeƒ stanu wojennego, stàd motywy telewizora (cz´sto z przemawiajà-
cym gen. Wojciechem Jaruzelskim), czo∏gu, nieos∏oni´tej ˝arówki, zamalowa-
nych napisów na murach, brudnych, odrapanych Êcian, a tak˝e krzy˝y uk∏ada-
nych na ulicach z kwiatów, postaci robotników w kufajkach i kaskach. 

G∏ównymi bohaterami portretowanymi w tym czasie byli Jan Pawe∏ II59, Lech
Wa∏´sa, ks. Jerzy Popie∏uszko. Szczególnie du˝o trudnoÊci nastr´cza∏o podejmo-
wanie tematu Êmierci ks. Popie∏uszki. Jak wspomina Aleksander Wojciechowski,
„ten temat przerasta∏ mo˝liwoÊci artystów, co dobitnie wykaza∏a wystawa Prze-
ciw z∏u, przeciw przemocy zorganizowana w Mistrzejowicach w 1985 r. Nale˝a-
∏o tu jednoczeÊnie wziàç pod uwag´ fizyczne m´czeƒstwo cz∏owieka, nast´pnie
pot´pienie aktu politycznego terroryzmu, wreszcie przypomnienie prawd, które
on g∏osi∏ jednoczeÊnie w wymiarze religijnym i patriotycznym. [...] W historii

57 O projekcie tego napisu por. T. Nyczek, Najpopularniejsze dzie∏o sztuki, „Sztuka” 1981, nr 3, s. 61.
58 Jacek Rostworowski wyjaÊnia∏, w jaki sposób miejsca mog∏y przywo∏ywaç historyczne obrazy
w zbiorowej pami´ci Polaków: „KoÊció∏ na ˚ytniej jest dwupoziomowy, jak zresztà wiele koÊcio∏ów:
sà tam d∏ugie piwnice pod spodem, a potem si´ wychodzi rozjaÊnionà klatkà schodowà i wchodzi
si´ wprost do górnej nawy. Ta droga jest bardzo szczególna – symboliczna. Znajduje si´ tam jeszcze
wejÊcie do kana∏u, którym szli powstaƒcy pod zburzonà Wolà. Dlatego idàc tamt´dy ju˝ ma si´ wie-
le obrazów w wyobraêni, oprócz tych, które si´ widzi naoko∏o. WstawiliÊmy obrazy do koÊcio∏a,
aby po prostu uzupe∏niç nimi te powstajàce w pami´ci tragiczne sytuacje, wynikajàce mi´dzy inny-
mi ze statystycznego traktowania ludzkoÊci” (J. Rostworowski, Spotkanie z historykiem sztuki [w:]
Dialog KoÊcio∏a z kulturà, Kraków 1986, s. 79).
59 Por. J. Jaworska, ArtyÊci polscy o papie˝u, Warszawa 1997.
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sztuki natrafiamy niejednokrotnie na takie treÊci, przerastajàce wyobraêni´ arty-
sty”60. Stanis∏aw Rodziƒski, artysta malarz, tak˝e to zauwa˝a∏: „Z dnia na dzieƒ
dowiadywaliÊmy si´ coraz straszniejszych szczegó∏ów, to by∏o jak uderzenie pi´-
Êcià w twarz. I teraz weê i szybko namaluj obraz na ten temat. Tak rozumujàc od-
rzucono kryterium czasu, przemyÊlenia, refleksji, selekcji wra˝eƒ, emocji. Wi-
dzia∏em na jakiejÊ wystawie akwarium z p∏ywajàcà maleƒkà sutannà – to ju˝ jest
nadu˝ycie i wobec zamordowanego, i wobec odbiorcy. Sàdz´, ˝e ewoluowanie
formy grobu ks. Popie∏uszki jest szalenie dla tego myÊlenia znamienne i szalenie
charakterystyczne. Ta ewolucja posz∏a w dobrym kierunku: od spontanicznego
spektaklu, teatru Êmierci do pewnej syntezy, do nagrobka, przy którym sfotogra-
fowany Papie˝ nie wyglàda jak przy dziwowisku narodowym, ale jak przy jed-
nym z wielkich polskich sarkofagów”61.

Szczególnie rozbudowana by∏a ikonografia papieska. Przedstawiano Jana Paw-
∏a II w pozie zwyci´zcy, pokazujàcego V, bàdê modlàcego si´, wspartego na krzy-
˝u. Osobno ukazywano jego zakrwawiony, przestrzelony pas. Negatywnym boha-
terem wielu prac by∏ zaÊ gen. Wojciech Jaruzelski, zawsze w czarnych okularach.
Jego postaç rzadziej wyst´powa∏a w sztuce przykoÊcielnej, natomiast bardzo cz´sto
w sposób ironiczny, wr´cz kpiarski, przedstawiali go artyÊci „trzeciego obiegu”.

Postawy i oceny

Wymieniona tu religijno-patriotyczna ikonografia mog∏a podobaç si´ publicz-
noÊci, która w wi´kszoÊci nie styka∏a si´ wczeÊniej ze sztukà nowoczesnà albo kry-
tycznie jà ocenia∏a. W wielu wypowiedziach uczestników ruchu przykoÊcielnego
powtarza si´ wspomnienie o masowym widzu: „W milionowej rzeszy uczestników
wielkiego ruchu reformatorskiego zyskano rzeczywiÊcie masowego odbiorc´ – za-
uwa˝a Aleksander Wojciechowski. – Sztuka symbolu, gestu, znaku, lapidarnych
i czytelnych metafor, historiozoficznej paraboli, a wreszcie twórczoÊç b´dàca wy-
razem treÊci patriotycznych – wszystkie te formy uczestnictwa artystów w spo-
∏ecznej i moralnej odnowie zyska∏y powszechne uznanie w oczach ludzi, cz´sto
zupe∏nie nieprzygotowanych do kontaktu ze wspó∏czesnà plastykà”62. Jednocze-
Ênie owa publicznoÊç, która „przychodzi i od razu chcia∏aby wszystko rozumieç,
widzieç sztuk´ bliskà swojemu sercu, najch´tniej – coÊ w rodzaju sztuki naiwnej,
gdzie wszystko jest bardzo wyraênie powiedziane, wszystko jest wymalowane
w konwencji zrozumia∏ej dla ka˝dego dziecka”63, by∏a dla artystów powa˝nym
problemem64. Pojawia∏ si´ zarzut o tworzenie „pod publiczk´”, o koniunktura-

60 W. Wierzchowska, Sàd nieocenzurowany..., s. 273.
61 Ibidem, s. 167.
62 Ibidem, s. 272.
63 Ibidem, s. 154.
64 O specyfice „nowego widza” mogà Êwiadczyç s∏owa Magdaleny Hniedziewicz: „w Mistrzejowi-
cach t∏umy oglàda∏y wystawy grafiki, a kiedy tam przyje˝d˝a∏am, to natychmiast byli ludzie, któ-
rych musia∏am oprowadzaç, którym mówi∏am nie, co jest na obrazach, ale skàd to si´ wzi´∏o i po
co to jest. U nas w Zielonce publicznoÊç, która nigdy w ˝yciu nie widzia∏a wystawy plastycznej, ja-
kieÊ babcie spod Siedlec, ze wsi – przychodzi∏a t∏umnie na oprowadzanie. To jest zupe∏nie inna pu-
blicznoÊç ni˝ publicznoÊç sal wystawowych. I inaczej podchodzi do sztuki, chce coÊ zrozumieç”
(W. Wierzchowska, Sàd nieocenzurowany..., s. 52).
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lizm, co potwierdzaç mia∏ niski poziom wielu dzie∏. SpecjaliÊci, zw∏aszcza krytycy
sztuki, cz´sto widzieli w ówczesnych realizacjach miernot´ i kicz. „To, co kiedyÊ
bez wahania uznalibyÊmy za kicz, wesz∏o w okres ochronny – jak cenna i niespo-
tykana zwierzyna – pisa∏ Stanis∏aw Rodziƒski. – Wszelki dydaktyzm sztuki, na-
chalny i masowy, nagromadzenie symboli i znaków narodowych czy religijnych
daje cz´sto efekt artystycznie ˝enujàcy. Zbiorowe, niemal stadne podejmowanie
podyktowanej tematyki, nawet je˝eli êród∏o inspiracji jest Êwi´te i godne – stwa-
rza sztucznoÊç, która sp∏yca i banalizuje najwa˝niejsze nawet cele”65. 

Jan Michalski pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych wspomina∏: „To by∏ cud!
– wo∏ajà do dziÊ dawni artyÊci z krucht. Taka koniunktura si´ nie powtórzy. Gdy
nawet malarz niedzielny móg∏ grzaç serca, tak wielkie by∏o oczekiwanie na zna-
ki ∏àczàce ludzi, na wolne s∏owo. Wybaczano Êrodki, liczy∏ si´ cel”66. „W Êwiàty-
niach pojawiajà si´ tak˝e prace artystycznej miernoty, która swój udzia∏ w wy-
stawach traktuje jako najprostszy sposób zdobycia szerokiej publicznoÊci.
Spotykamy obrazy niewiele ró˝niàce si´ od dewocjonalno-patriotycznej produk-
cji z pogranicza kiczu”67 – przyznawa∏ Aleksander Wojciechowski. Ta krytyka
cz´sto wychodzi∏a z kr´gów zwiàzanych z kulturà niezale˝nà. Powa˝nà dyskusj´
na ∏amach „Znaku” rozpocz´∏a Krystyna Czerni artyku∏em Kryzys sztuki zaanga-
˝owanej? Notatki na marginesie kilku wystaw, w którym czytamy: „kraty, ∏aƒcu-
chy, flagi, rozmaitego typu wi´zy i p´ta i – koniecznie purpurowe draperie.
A tak˝e Êwiece, przewiàzane oczy, podci´te skrzyd∏a, pokrwawione szarpie – czy-
li wszystkie niezb´dne atrybuty i akcesoria s∏u˝àce do utrzymywania nas w sta-
nie permanentnej, tak bardzo wydrwiwanej przez Kisiela, narodowo-roczni-
cowo-martyrologicznej fety”68. Uku∏o si´ wtedy nawet ironiczne okreÊlenie
„sacr-realizm”, nawiàzujàce do socrealizmu69, które wynika∏o z oceny nie tylko
artystycznej wartoÊci dzie∏, ale przede wszystkim postawy artystów: „G∏ówne
nieporozumienie polega∏o na przyj´ciu metod stosowanych przez ideologiczne-
go przeciwnika – w pos∏ugiwaniu si´ u˝ytkowo-propagandowym modelem sztu-
ki operujàcym nachalnà perswazyjnoÊcià czy wr´cz agitacjà”70. 

To w∏aÊnie uto˝samianie postawy artystycznej z postawà etycznà budzi do
dziÊ najwi´cej kontrowersji w ocenach ruchu przykoÊcielnego. Co wa˝ne, cho-
dzi∏o o postaw´ nie tyle religijnà czy Êwiatopoglàdowà, ile politycznà. W koÊcio-
∏ach w tym czasie pojawia∏y si´ bowiem cz´sto osoby niewierzàce i nieukrywajà-
ce swoich poglàdów. „Jako cz∏owiek niewierzàcy uczestniczy∏em w mszach i to
czasem ze ∏zami w oczach – przyzna∏ Zbylut Grzywacz. – »Przeka˝cie sobie znak
pokoju« brzmia∏o wtedy jak znak »SolidarnoÊci«, a niekoniecznie znak pojednania
z Panem”71. Uczestników ruchu przykoÊcielnego ∏àczy∏o raczej bycie przeciwko

65 S. Rodziƒski, Polska plastyka ostatnich lat, „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 8, s. 8.
66 J. Michalski, Urywamy si´ na wolnoÊç (i transformujemy), „Znak” 1998, nr 12, s. 6.
67 W. Wierzchowska, Sàd nieocenzurowany..., s. 275.
68 K. Czerni, Kryzys sztuki zaanga˝owanej? Notatki na marginesie kilku wystaw, „Znak” 1986,
nr 2/3, s. 5.
69 Stefan Kisielewski mia∏ u˝ywaç nazwy „socrealizm liturgiczny” (S. Rodziƒski, Polska plastyka...,
s. 8). Por. M. Skwarnicki, Sacr-realizm?, „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 2, s. 8.
70 P. Szubert, Ponadpolityczne JA, „Szkice” 1987, nr 5, s. 32.
71 A. Graliƒska-Toborek, Wycieczka do obozu wroga. Rozmowa ze Zbylutem Grzywaczem, „Tygiel
Kultury” 2001, nr 10/12, s. 165–166.
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komunizmowi ni˝ bycie chrzeÊcijanami. Pozostawa∏o jednak pytanie, czy artysta
powinien byç oceniany za dobre dzie∏a, czy za „s∏usznà” postaw´. Czy na takich
zasadach powinna funkcjonowaç kultura? Czy wtedy nie staje si´ ona równo-
rz´dna ze sztukà ideologicznà, np. z socrealizmem? Anatemà ob∏o˝ono w tym
czasie znanych artystów, którzy nie podj´li bojkotu oficjalnego ˝ycia artystyczne-
go, zw∏aszcza Tadeusza Kantora72 i Jerzego Dud´-Gracza73. Przetoczy∏o si´ wiele
dyskusji nad kryteriami przyznawania nagród w konkursach kultury niezale˝nej.
Wewnàtrz ruchu g∏ówne spory dotyczy∏y autentycznoÊci postaw. Stanis∏aw Ro-
dziƒski, jeden z jurorów wroc∏awskiego konkursu „Droga i Prawda”, stwierdza∏:
„Domaga∏em si´ przyznawania nagród, które by ukaza∏y kryteria, jakimi kieruje
si´ jury. Chodzi∏o mi o to, ˝e na wystawie, która ma w tytule s∏owa Ewangelii,
jury nagradza wed∏ug zasad podobnych jak onegdaj na wystawie »Cz∏owiek i pra-
ca w Polsce Ludowej« [...]. Na wystawie »Droga i Prawda« mo˝e byç pejza˝ i ob-
raz przedstawiajàcy dramatycznà scen´ pasyjnà, ale równoczeÊnie mo˝e byç
i drucik wystajàcy z ziemi. Daç wyró˝nienie czy nie? [...] JeÊli ktoÊ wymyÊla ty-
tu∏y, za tym musi iÊç równie˝ powa˝ne traktowanie kryteriów, równie powa˝ne
zastanawianie si´ nad sensem. Te wystawy sà przecie˝ publiczne – nowa jest ich
forma i cz´Êciowo publicznoÊç – ale to sà wystawy szalenie wa˝ne w∏aÊnie dlate-
go, ˝e poprzez Êwiadome odejÊcie od nijakiego formu∏owania ocen krytyków, ni-
jako formu∏owanych nagród, nijako formu∏owanych warunków konkursu – po-
winny (albo mo˝e muszà) staç si´ szansà przypomnienia, ˝e chodzi o coÊ, ˝e
istniejà kryteria, ˝e istniejà wartoÊci”74. Problem jednak polega∏ na tym, ˝e warto-
Êci, na których opieraç si´ mia∏a sztuka, by∏y pozaartystyczne, a nie wszyscy chcie-
li i mogli si´ z tym pogodziç. Szczególnie Piotr Piotrowski, historyk sztuki spoza
ruchu, ostro krytykowa∏ kryteria ocen sztuki w nurcie przykoÊcielnym: „podob-
nie jak w latach siedemdziesiàtych, w latach osiemdziesiàtych kad∏ubowa krytyka
i przedstawiciele mecenatu nie pytali o artystyczne wartoÊci, lecz o wartoÊci wo-
bec sztuki zast´pcze: patriotyzm, religijnoÊç, stosunek do komunizmu”75. 

Du˝o kontrowersji wzbudza∏y nagrody przyznawane przez Komitet Kultury
Niezale˝nej. Przytoczmy znów Piotra Piotrowskiego: „jednym z laureatów na-

72 Tadeusz Kantor przyjà∏ paƒstwowà nagrod´ i w ten sposób sta∏ si´ dla w∏adz dowodem „normal-
noÊci” kultury oficjalnej. Nawet Piotr Piotrowski, który w 1991 r. broni∏ Kantora, zmieni∏ zdanie:
„Ja sàdzi∏em wówczas, ˝e nie da si´ manipulowaç dobrà sztukà. W tej chwili ju˝ nie jestem o tym
przekonany. [...] Je˝eli Kantor przyjà∏ nagrod´ paƒstwowà w tamtym czasie, kiedy ludzie siedzieli
w wi´zieniach, to fakt ten musia∏ rzutowaç na odbiór jego sztuki” (P. Piotrowski, Dekada. O syn-
dromie lat siedemdziesiàtych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i subiektywnie, Po-
znaƒ 1991, s. 77–78; por. idem, O powo∏aniach artysty i biskupa. Z Piotrem Piotrowskim rozma-
wia Magdalena Ujma, „Kresy” 1996, nr 3, s. 166–167).
73 Jerzy Duda-Gracz ch´tnie pokazywa∏ si´ w telewizji, a jego odpowiedzià na pot´pienie przez Êro-
dowisko by∏ autoportret zatytu∏owany „Ora et colabora”. Mimo tego by∏ jednym z najbardziej po-
pularnych artystów w tym czasie: „Historycy nie b´dà niestety mogli przeoczyç, ˝e gdy najlepsi ar-
tyÊci tego kraju, bez wzgl´du na orientacj´, nara˝ali swoje obrazy i instalacje na kopeç gromniczny
i dezaprobat´ wiernych, masy inteligenckie, wierzàce i niewierzàce, ustawia∏y si´ w kolejk´ na wy-
stawy Dudy-Gracza. Jest to smutne nie dlatego, ˝e to ∏amistrajk (czy raczej artysta dworski), ale dla-
tego, ˝e to szkodnik artystyczny” – zauwa˝a∏ Jerzy Stajuda (W. Wierzchowska, Sàd nieocenzurowa-
ny..., s. 253).
74 Ibidem, s. 167–168.
75 P. Piotrowski, Dekada..., s. 77.
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grody Kultury Niezale˝nej zostaje ¸ukasz Korolkiewicz, malarz bez wàtpienia
wybitny. Nie otrzymuje jednak nagrody za swe malarstwo, lecz za malowanie
krzy˝a kwietnego przed koÊcio∏em Êw. Anny w Warszawie, symbolu oporu stoli-
cy. Oto Edward Dwurnik, najg∏oÊniejszy malarz codziennoÊci stanu wojennego
za granicà, tak˝e zostaje laureatem tej instytucji. Jednak˝e gdy zaczyna flirtowaç
z »normalizacjà«, pojawiajàc si´ w miejscach »oficjalnych«, wÊród dzia∏aczy nie-
zale˝nych zapada konsternacja”76. W normalnie funkcjonujàcym paƒstwie demo-
kratycznym prawdopodobnie nagroda przyznawana za dzie∏o sztuki, które jest
wyrazem okreÊlonej postawy, nikogo by nie zdziwi∏a i nie wywo∏ywa∏a tylu kon-
trowersji, by∏aby bowiem jednà z wielu Êrodowiskowych nagród przyznawanych
przez jeden z wielu „komitetów”. Problem jednak polega∏ na tym, ˝e „kultura
niezale˝na” zast´powa∏a w tym czasie kultur´ oficjalnà – czyli wed∏ug dawnych
schematów myÊlenia kultur´ w ogóle. W Polsce Ludowej kultur´ traktowano
jako monolit, a monopol na nià mia∏o paƒstwo. Krytycy nurtu przykoÊcielnego
obawiali si´, ˝e przejmuje on monopol na kultur´ zwanà niezale˝nà. „Twierdz´,
˝e Êrodowiska niezale˝ne, kontestujàc oficjalnà kultur´, funkcjonowa∏y wed∏ug
analogicznych mechanizmów, które nazwa∏bym pozaartystycznà koniunkturali-
zacjà kultury”77 – mówi∏ Piotr Piotrowski. 

Pojawi∏y si´ wi´c pytania o niezale˝noÊç sztuki przykoÊcielnej, o wolnoÊç twór-
czà. Czy sztuka pokazywana w koÊciele mo˝e byç neutralna wobec wartoÊci mo-
ralnych? „Czy chcàc byç lojalnym cz∏onkiem KoÊcio∏a, mo˝na zachowaç ducho-
wà niezale˝noÊç?”78. „Wydaje mi si´, ˝e w nurcie tej »kultury niezale˝nej« system
zale˝noÊci wyraênie istnia∏. Dotyczy∏ on nie tylko KoÊcio∏a jako instytucji, ale
i sfery wartoÊci, z którà KoÊció∏ jest zwiàzany. W∏aÊnie t´ sfer´ nale˝a∏oby zbadaç
i zapytaç, na ile poj´cie wolnoÊci jest tam poj´ciem kluczowym, a na ile ono jest
zinstrumentalizowane do systemu wartoÊci, które KoÊció∏ i opozycja wówczas
formu∏owa∏y”79 – zastanawia si´ Piotrowski i odpowiedê na jego pytanie wydaje
si´ oczywista. KoÊció∏ nie ukrywa∏ swojej podstawowej funkcji – duszpasterskiej
i ewangelizacyjnej, i zak∏ada∏, ˝e przyjÊcie artystów do Êwiàtyni wià˝e si´ z dekla-
racjà Êwiatopoglàdowà80. „Nie mo˝na byç w KoÊciele dlatego, ˝e dozna∏o si´ za-
wodu czy rozczarowania poza nim i nie mo˝na traktowaç KoÊcio∏a jako azylu czy

76 Ibidem, s. 77. Edward Dwurnik wraz z Eugeniuszem Getem-Stankiewiczem i Zbylutem Grzywa-
czem w 1982 r. otrzyma∏ nagrod´ Komitetu Kultury Niezale˝nej „SolidarnoÊç”. Gdy z∏ama∏ bojkot,
wystawiajàc w oficjalnej galerii, a nast´pnie zapisa∏ si´ do „paƒstwowego” Zwiàzku Polskich Arty-
stów Malarzy i Grafików, cz´Êç Êrodowiska domaga∏a si´ odebrania mu nagrody. Por. J. Saber, Spra-
wa Edwarda Dwurnika, „Kultura Niezale˝na” 1984, nr 3, s. 37–41.
77 P. Piotrowski, Dekada..., s. 78.
78 K. Czerni, Elity, „Znak” 1992, nr 7, s. 148.
79 P. Piotrowski, O powo∏aniach..., s. 166. 
80 Por. W.A. Niew´g∏owski, Nowe przymierze..., s. 174–175. Ksiàdz Niew´g∏owski nie zgadza∏ si´
tak˝e z okreÊleniem „kultura niezale˝na”, które jego zdaniem zaw´˝a ruch przykoÊcielny do opozy-
cji politycznej i etosu „SolidarnoÊci”. Wielu artystów jednak tak w∏aÊnie traktowa∏o swój udzia∏
w ruchu, o czym Êwiadczà s∏owa Janusza Boguckiego: „Mnóstwo ludzi biegnie z obrazami do ko-
Êcio∏a [...], aby tylko pokazaç swojà obecnoÊç w tym miejscu, bo to miejsce czyste, a nie w tamtym,
bo tamto sta∏o si´ nieczyste”, „dla jednych ludzi ten wstrzàs powodowa∏ g∏´bszà refleksj´ wewn´trz-
nà i poszukiwanie sensu swojego powrotu do KoÊcio∏a, a dla innych by∏o tak: czerwoni sà paskud-
ni, to pójdziemy do czarnych, bo ci zachowali si´ przyzwoicie” (W. Wierzchowska, Sàd nieocenzu-
rowany..., s. 9).
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jako miejsca tymczasowego pobytu [...] Schroniç si´ jednak mo˝na w Êwiàtyni, ale
nie w KoÊciele – w KoÊciele bowiem trzeba ˝yç jego rzeczywistoÊcià, trzeba jà
przyjàç jako swojà”81 – stwierdza∏ duszpasterz Êrodowisk twórczych ks. Wies∏aw
Niew´g∏owski i wyjaÊnia∏, gdzie jest granica wolnoÊci twórczej: „KoÊció∏ nie ocze-
kuje sztuki wy∏àcznie konfesyjnej, ale przyjmuje tylko takie dzie∏o wspó∏czesne
dla ukazania go w Êwiàtyni, które nie rozmija si´ z duchem Ewangelii”82. 

Tak wyznaczone kryterium by∏o jednak bardzo p∏ynne, a brak wyraênych wy-
magaƒ KoÊcio∏a wobec sztuki w tym czasie wydawa∏ si´ wynikiem ogromnej to-
lerancji i zaufania, choç nieraz prowadzi∏ do konfliktów i rozczarowaƒ. Ksi´˝a
nie byli przygotowani do odbioru sztuki wspó∏czesnej, dlatego ich oceny mog∏y
byç powierzchowne i bardzo subiektywne. Te same dzie∏a w ró˝nych miejscach
i przez ró˝ne osoby duchowne oceniane by∏y zupe∏nie inaczej. Najlepszym przy-
k∏adem jest twórczoÊç Tadeusza Boruty. By∏ on wspó∏organizatorem wielu wy-
staw i jednym z najbardziej popularnych m∏odych artystów w ruchu przykoÊciel-
nym, nagradzanym i wyró˝nianym w wielu konkursach83. W swych obrazach,
najcz´Êciej o tematyce biblijnej, nie unika∏ nagoÊci, co czasem wzbudza∏o prote-
sty ksi´˝y i parafian84. Zbylut Grzywacz wspomina∏, ˝e mimo to spotka∏ si´ z wy-
rozumia∏oÊcià w∏adz koÊcielnych85. Rozczarowania doznali ci artyÊci, którzy li-
czyli na koÊcielny mecenat. „KoÊció∏ nie spe∏ni∏ swego zadania jako mecenas [...].
Nie by∏ do tej funkcji przygotowany. Nie stworzy∏ galerii z prawdziwego zdarze-
nia. Powtórz´ s∏owa M[ariusza] Wieczorkowskiego: ubóstwo przesz∏o w nie-
chlujstwo, co musia∏o spowodowaç za∏amanie si´ nurtu »sztuki przy koÊciele«”86

– twierdzi∏ krytyk Krzysztof Jurecki. 
Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e KoÊció∏ nie chcia∏ odgrywaç takiej roli. Nawet

Muzeum Archidiecezjalne ∏àczy∏o wystawy sztuki wspó∏czesnej z dawnà sztukà
religijnà i sakralnà87. Wi´kszoÊç wystaw artyÊci organizowali w∏asnym sumptem,
przygotowywali pomieszczenia, sami aran˝owali ekspozycje. KoÊció∏ u˝ycza∏ im
pomieszczeƒ, przygarnia∏ twórców, co najpierw przyjmowane by∏o z wdzi´czno-
Êcià, lecz z czasem stawa∏o si´ niewygodne dla obu stron. „KoÊció∏ – przypusz-
cza∏ Stanis∏aw Rodziƒski – na poczàtku robi∏ to z porywu serca, a potem ju˝ nie
wiedzia∏, co ma z tym robiç. Artystom si´ wydawa∏o (artystom, którzy w sporej
cz´Êci byli daleko od KoÊcio∏a), ˝e zobaczyli w nim szans´ i podyktujà pewnà sta-
∏à trwa∏à obecnoÊç, a nawet i nadrz´dnoÊç »dzia∏ania kulturotwórczego«, pod-

81 W.A. Niew´g∏owski, Otwarte drzwi KoÊcio∏a, „Przeglàd Katolicki” 1985, nr 6, s. 5.
82 Ibidem, s. 5.
83 Otrzyma∏ m.in. nagrod´ Komitetu Kultury Niezale˝nej, pierwszà nagrod´ na wystawie „Droga
i Prawda”, nagrod´ Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (Có˝ po artyÊcie..., s. 70).
84 Np. w „Nawie Êw. Krzysztofa” w ¸odzi siostry zakry∏y kilka obrazów Boruty.
85 „Mia∏em troch´ oporów, bo w moich obrazach by∏o du˝o nagoÊci, choçby ta kl´czàca w t∏umie
z go∏à pupà. Zanios∏em ten obraz na wystaw´ do koÊcio∏a, ale mia∏ jà zatwierdzaç jakiÊ dostojnik
koÊcielny, chyba kardyna∏ Macharski, wi´c braciszkowie go zdj´li. Na pytanie, skàd ta luka na Êcia-
nie, wyjaÊniono mu, ˝e na obrazie by∏o go∏a pupa. »A co, brzydka by∏a?« – spyta∏. – »¸adna« – od-
powiedzieli. – »No to wieszajcie z powrotem«. KoÊció∏ by∏ wtedy spolegliwy i pokorniejszy, my te˝
byliÊmy pe∏ni zaufania” (A. Graliƒska-Toborek, Wycieczka..., s. 165–166).
86 K. Jurecki, Fotografia polska lat 80-tych, ¸ódê 1989, s. 32.
87 By∏ nawet moment, gdy wydawa∏o si´, ˝e Muzeum zupe∏nie zrezygnuje z wystawiania sztuki
wspó∏czesnej – jak twierdzi∏ Jerzy Ryba (W. Wierzchowska, Sàd nieocenzurowany..., s. 192).
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czas gdy KoÊció∏ ma jednak inne zadania”88. Danuta Wróblewska, prowadzàca
w Muzeum Archidiecezjalnym dzia∏ sztuki wspó∏czesnej, przyzna∏a w 1988 r.:
„Ksi´˝a, nawet bardzo wykszta∏ceni, sztuki nie potrzebujà. Z tego, co widz´, nie
mo˝na mówiç o przyjaêni Êrodowiska parafialnego ze Êrodowiskiem artystycz-
nym. Ârodowisko artystyczne jest tolerowane czy obserwowane z pewnym zacie-
kawieniem, ale do momentu, dopóki mo˝e byç tolerowane. W momencie kiedy
trzeba podjàç wybór, zawsze przegra sztuka. Na jakiÊ sposób byliÊmy tam jak bez-
domni u Brata Alberta, na jakiÊ sposób jak zabawka, którà si´ odk∏ada”89. 

OdejÊcie

Pod koniec lat osiemdziesiàtych da∏o si´ wyczuç przesilenie w stosunkach mi´-
dzy KoÊcio∏em i Êrodowiskiem artystycznym. Da∏o si´ s∏yszeç zniech´cenie i brak
wiary w dalszy rozwój sztuki przykoÊcielnej: „obie strony – i artyÊci, i KoÊció∏ – sà
ju˝ troch´ zm´czone – mówi∏ Aleksander Wojciechowski. – Wydaje mi si´, i˝
zmianie ulec powinna przede wszystkim treÊç tego niepisanego »konkordatu«.
IloÊç ekspozycji jest w tym przypadku oboj´tnà. Niezale˝ny ruch masowy, demon-
strujàcy swe artystyczne i patriotyczne credo w Êwiàtyniach, nieodzowny w po-
czàtkach lat 80-tych, spe∏ni∏ ju˝ swà rol´. Nadszed∏ czas daleko posuni´tej selek-
cji, aby to co naprawd´ wartoÊciowe nie wyst´powa∏o w otoczce przeci´tnoÊci”90.

Oprócz opisanego ju˝ rozczarowania pojawi∏y si´ tak˝e inne powody wyco-
fywania si´ artystów z koÊcio∏ów. Przede wszystkim usta∏ bojkot paƒstwowych
instytucji kulturalnych, wystawianie w galeriach i muzeach oficjalnych nie by∏o
ju˝ êle widziane. Kolejne galerie przestawa∏y istnieç, a ich organizatorzy znajdo-
wali sobie miejsce w kulturze oficjalnej.

Do g∏osu dochodzi∏o m∏ode pokolenie artystów, którzy mieli nowy, bardziej
ironiczny stosunek do rzeczywistoÊci spo∏eczno-politycznej. Ich sposobem na
szarà codziennoÊç i permanentny kryzys by∏a kpina, zabawa, groteska, dwu-
znacznoÊç. Malarstwo artystów zwanych „m∏odymi dzikimi”, ze swoim ekspre-
syjnym, krzykliwym kolorem, niedba∏ym rysunkiem, czasem brutalnoÊcià i wul-
garnoÊcià, nie mieÊci∏o si´ ju˝ w intuicyjnie wyznaczanych granicach sztuki
przykoÊcielnej, choç przez pewien czas w niej funkcjonowa∏o91. JednoczeÊnie po-
jawi∏y si´ zupe∏nie nowe miejsca i wydarzenia, prywatnie sponsorowane, m.in.
wystawa sztuki najnowszej „Co s∏ychaç” w Zak∏adach Norblina w Warszawie
w 1987 r., gdzie prym wiod∏o m∏ode pokolenie. Ta nowa fala zbieg∏a si´ z teo-
retycznymi dyskusjami dotyczàcymi postmodernizmu, w którym sztuka przyko-
Êcielna si´ nie mieÊci∏a, by∏a bowiem zbyt metafizyczna i nazbyt narodowa92.

88 Ibidem, s. 66.
89 Ibidem, s. 306. O tym, jak ci´˝kie by∏y negocjacje artystów z parafianami, Êwiadczà wspomnie-
nia Janusza Boguckiego Od rozmów..., s. 52–55.
90 W. Wierzchowska, Sàd nieocenzurowany..., s. 279.
91 Do po∏owy lat osiemdziesiàtych dla absolwentów uczelni plastycznych, którzy solidaryzowali si´
z bojkotujàcymi artystami, ruch przykoÊcielny by∏ jedynà mo˝liwoÊcià debiutu.
92 Piotr Piotrowski twierdzi nawet, ˝e sztuka przykoÊcielna przyczyni∏a si´ do rozwoju polskiego
nacjonalizmu, gdy˝ podkreÊla∏a wàtki polskie, narodowe, a nie obywatelskie (idem, O powo∏a-
niach…). Nie zgadza si´ z tym wi´kszoÊç uczestników ruchu, podkreÊlajàcych ogromnà tolerancj´
KoÊcio∏a i Êrodowisk artystycznych w tym czasie. 
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Po prze∏omie 1989 r. ruch sztuki przykoÊcielnej w ramach kultury niezale˝nej
straci∏ racj´ bytu. Nie by∏o ju˝ podzia∏u na twórczoÊç oficjalnà i nieoficjalnà. Jed-
noczeÊnie zaczà∏ si´ tworzyç rynek sztuki, kultura wesz∏a w nowà faz´, szuka∏a
swojego miejsca w kapitalizmie. Straci∏y na znaczeniu artystyczne postawy:
etyczne, autentyczne, bezinteresowne. Nie mia∏y one wp∏ywu na ocen´ i wartoÊç
dzie∏. Mo˝na tak˝e brutalnie powiedzieç, ˝e skoƒczy∏a si´ atrakcyjnoÊç sacrum
w sztuce. Co wi´cej, pojawia∏y si´ coraz wyraêniej wypowiedzi m∏odych arty-
stów, którzy w sposób ironiczny, dwuznaczny, a nawet bluênierczy wyra˝ali si´
o religijnoÊci i katolicyzmie w Polsce93.

WygaÊni´cie nurtu przykoÊcielnego mo˝e byç dowodem na efemerycznoÊç
i doraênoÊç tego zjawiska. Nie spe∏ni∏y si´ nadzieje na powrót sztuki do sacrum,
jak pisze ks. Wies∏aw Niew´g∏owski – „do renesansu kultury nie dosz∏o”. Trzeba
jednak zauwa˝yç, ˝e w dzisiejszej ró˝norodnej kulturze jest miejsce na ma∏e ga-
lerie w kawiarniach urzàdzanych na terenach parafii, muzea diecezjalne co jakiÊ
czas organizujà wystawy wspó∏czesnej sztuki religijnej, a jeszcze wi´cej tego typu
imprez odbywa si´ w placówkach paƒstwowych94. Nie mo˝na dziÊ mówiç o ru-
chu czy nurcie w sztuce zwiàzanym z religià, wiarà, KoÊcio∏em, ale sà artyÊci,
którzy podejmujà t´ tematyk´ autentycznie i w pe∏ni Êwiadomie, skupiajàc si´
przy tym na jakoÊci swych dzie∏. Sztuka religijna wynika z wiary, a nie z politycz-
nego przymusu. 

AGNIESZKA GRALI¡SKA-TOBOREK (ur. 1971) – historyk i historyk sztuki, doktor
nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Estetyki Uniwersytetu ¸ódzkiego.
Zajmuje si´ problematykà polityczno-spo∏ecznych kontekstów sztuki i historià
polskiej sztuki wspó∏czesnej. Opublikowa∏a m.in. The idea of Sacrum in Polish
art of the 1980s („Inferno. Journal of Art History”, University of St. Andrews,
2003). Wspó∏pracuje z pismami „Art Inquiry” i „Tygiel Kultury”.

Art in the Church in the years 1981–1989. A permanent alliance or just an episode?

The article describes art under the patronage of parish churches in the years 1982–1989
as an important element of independent culture and as a unique phenomenon not only in
Polish art but also in Church history. Some of the reasons for this movement are on the
one hand the dying out of the avante guarde movement, with its strong criticism and the
search for new avenues of expression and, on the other hand, the socio-political changes
in the country and the Church’s opening up to culture. The beginning of this phenomenon
was the activity of the Polish Artists’ Union in the years 1980–1981 and its taking the side
of the Independent Self-governing Trade Union “Solidarity”. And later, on the introduction

93 DziÊ skrystalizowany jest ju˝ nurt w sztuce wspó∏czesnej, który przyjà∏ nazw´ od g∏oÊnej wysta-
wy polskiej sztuki w Belgii w 2001 r. zatytu∏owanej „Irreligia”. Jest on cz´Êcià tzw. sztuki krytycz-
nej, która wytyka wady narodowe, dotyka spo∏ecznych tabu, krytykuje kultur´ masowà, rynek sztu-
ki, ale i religi´ oraz polityk´. 
94 Np. Triennale Plastyki Sacrum w Biurze Wystaw Artystycznych w Cz´stochowie.
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of martial law, their boycott of officially sponsored cultural life. It consolidated a large
proportion of the community and made the independent circulation of art easier. The Cath-
olic Church played an important part in this through rendering available its institutions
– diocesan museums, Church premises and other accommodation in which galleries and
exhibitions were organised. At the same time priests would “spread the word” in the arti-
stic community and create chaplaincies to serve that community.

The Church-sponsored art movement created its own iconography (political-patriotic
and religious), its own forms and styles of display (among others in the premises of the
Churches), it had its own theorists and critics as well as its audience. It also had its oppo-
nents who sought to undermine its independence and artistic value.

The reason this movement died out at the end of the eighties was the weariness of both
parties: the artists and Church representatives, the arrival of a new generation of artists,
the end of the boycott of official galleries and museums, finally the changes in Poland in
1989. The Church-sponsored artistic movement is hence, an important, but closed chap-
ter in Polish post-war art. The Church, thanks to its involvement in independent culture
renewed its contact with artists, but did not acquire modern religious art, which could per-
manently take root in places of worship.

Plastyka w KoÊciele w latach 1981–1989
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Jaros∏aw Stocki

KoÊció∏ rzymskokatolicki
na Ukrainie Zachodniej

na przyk∏adzie Tarnopolszczyzny
w latach 1946–1989

Na RuÊ Kijowskà, która po swej chrystianizacji w 988 r. znalaz∏a si´ w kr´gu
tradycji wschodniej (bizantyƒskiej), od poczàtku przenika∏y wp∏ywy chrzeÊcijaƒ-
stwa zachodniego (∏aciƒskiego). Warto przypomnieç znane epizody kontaktów,
jakie z KoÊcio∏em Zachodu utrzymywali w∏adcy ruscy X–XI stulecia: ksi´˝na
Olga, ksià˝´ta Jaropo∏k, W∏odzimierz Wielki, Jaros∏aw Màdry, Izjas∏aw, a tak-
˝e twórca paƒstwa halicko-wo∏yƒskiego Roman MÊcis∏awowicz (1199–1205),
Daniel Halicki (1245–1264) i Boles∏aw II Jerzy Trojdenowicz (1323–1340). Na-
le˝y przywo∏aç równie˝ kijowskich metropolitów prawos∏awnych, którzy brali
udzia∏ w soborach powszechnych KoÊcio∏a katolickiego: Piotra Akerowicza
(Lyon, 1245), Grzegorza Camblaka (Konstancja, 1414–1418), Izydora (sobory
w Ferrarze i Florencji, 1437–1439). Ostatecznie w 1596 r. na synodzie w Brze-
Êciu prawos∏awni wierni i hierarchowie z Ukrainy i Bia∏orusi (poza w∏adykami
lwowskim oraz przemyskim) uznali prymat papie˝a i przyj´li dogmaty katolic-
kie, zachowujàc wschodni obrzàdek. W ten sposób powsta∏ KoÊció∏ grecko-
katolicki.

Poczàtki struktur KoÊcio∏a ∏aciƒskiego na ziemiach ukraiƒskich mo˝na dato-
waç na 1232 r., kiedy to papie˝ Grzegorz IX wyÊwi´ci∏ biskupa dla Rusi – Ge-
rarda z Opatowa. W 1321 r. Jan XXII mianowa∏ biskupem kijowskim domini-
kanina Henryka. Od drugiej po∏owy XIII wieku na Ukrainie aktywnà dzia∏alnoÊç
misyjnà prowadzi∏y zakony dominikanów i franciszkanów. W po∏owie XIV wie-
ku – po upadku Ksi´stwa Halicko-Wo∏yƒskiego, którego ziemie znalaz∏y si´ pod
kontrolà paƒstw sàsiednich: Polski, Litwy i W´gier – powsta∏y tutaj ∏aciƒskie die-
cezje w PrzemyÊlu (1358), Che∏mie (1359), W∏odzimierzu Wo∏yƒskim (1358)
oraz Haliczu (1357). Halicz zosta∏ równie˝ stolicà metropolii, zatwierdzonej bul-
là Grzegorza XI Debitum pastoralis offici z 13 lutego 1375 r. Póêniej w sk∏ad tej
metropolii wesz∏y jeszcze diecezje kamieniecka (w latach 1379–1384) oraz ki-
jowska (1400). Ukraina stawa∏a si´ stopniowo wielowyznaniowa. Proces ten nie
ominà∏ równie˝ Tarnopolszczyzny, na której przyk∏adzie zarysowaç mo˝na obraz
sytuacji religijnej na zachodnich ziemiach Ukrainy.

W 1934 r. ludnoÊç województwa tarnopolskiego liczy∏a 1 324 490 osób.
WÊród nich by∏o 478 985 (36,2 proc.) katolików obrzàdku ∏aciƒskiego, 799 170
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(60,3 proc.) grekokatolików oraz 38 745 (2,9 proc.) wyznawców judaizmu1.
Reszt´ (0,6 proc.) stanowili prawos∏awni (wed∏ug danych z 1927 r. – 327 osób),
luteranie (2825 osób), zielonoÊwiàtkowcy, baptyÊci, Âwiadkowie Jehowy, ad-
wentyÊci, katolicy obrzàdku ormiaƒskiego. Tym samym w mi´dzywojennej Pol-
sce w województwie tarnopolskim przewa˝a∏o wyznanie katolickie (96,5 proc.
ludnoÊci). Istotne znaczenie mia∏ podzia∏ na dwa obrzàdki: ∏aciƒski i grecki. Na
wsi, gdzie Ukraiƒcy stanowili wi´kszoÊç, przewa˝ali grekokatolicy, w miastach
zaÊ, zamieszkanych g∏ównie przez Polaków, dominowali katolicy obrzàdku ∏a-
ciƒskiego.

Fakt, ˝e obie grupy podlega∏y wspólnemu centrum religijnemu – Watykano-
wi, sprawia∏, i˝ w okresie mi´dzywojennym w Galicji Wschodniej nie zarysowa∏
si´ konflikt wyznaniowy. U êróde∏ wrogoÊci leg∏y przyczyny polityczne.

Wed∏ug danych obwodowego pe∏nomocnika Rady do spraw Kultów Religij-
nych 1 czerwca 1945 r. w obwodzie tarnopolskim2 funkcjonowa∏o – nie liczàc
Êwiàtyƒ Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej – 709 koÊcio∏ów, co oznacza∏o istnienie
tylu˝ gmin religijnych. Grekokatolicy posiadali 539 Êwiàtyƒ, rzymscy katolicy
– 131, zielonoÊwiàtkowcy i baptyÊci – 393. Duchowieƒstwo greckokatolickie li-
czy∏o 325 ksi´˝y, z czego do 1 grudnia 1945 r. pozosta∏o 2704, bo 55 kap∏anów
odmówi∏o „powrotu” na ∏ono KoÊcio∏a prawos∏awnego i wyjecha∏o z obwodu.
„Grupa inicjatywna” jeszcze na prze∏omie 1945 i 1946 r. nak∏oni∏a do „unii”
z rosyjskim prawos∏awiem 188 ksi´˝y greckokatolickich, a reszta duchownych
(82) zesz∏a do podziemia. W ciàgu nast´pnych miesi´cy wi´kszoÊç z nich zosta∏a
uj´ta przez organa bezpieczeƒstwa, znalaz∏a si´ w obozach lub na zes∏aniu na Sy-
berii, Dalekim Wschodzie i w Kazachstanie. Ostatecznie rok 1947 ustali∏ liczb´
wyznaƒ i z grubsza ustabilizowa∏ t´ statystyk´.

Do 1 grudnia 1945 r. pe∏nomocnik zarejestrowa∏ 47 legalnych gmin prote-
stanckich. Wi´kszoÊç z nich znajdowa∏a si´ w wo∏yƒskiej cz´Êci obwodu tarno-
polskiego, w rejonach szumskim, dederkalskim, poczajowskim, krzemienieckim
i ∏anowieckim. Nale˝a∏o do nich 2657 wiernych z 47 prezbiterami5. By∏y to gmi-
ny baptystów oraz tych zielonoÊwiàtkowców, którzy po∏àczyli si´ z baptystami
pod szyldem utworzonej przez w∏adze w 1944 r. Wszechzwiàzkowej Rady Ewan-
gelicznych ChrzeÊcijan Baptystów. Pozostawa∏o jeszcze oko∏o dwudziestu gmin
zielonoÊwiàtkowych, które nie zdecydowa∏y si´ na zjednoczenie z baptystami
i dzia∏a∏y zarówno legalnie, jak i nielegalnie – w katakumbach.

W zwiàzku z tzw. repatriacjà Polaków do 1 grudnia 1945 r. ze 131 wspólnot
parafialnych i 111 ksi´˝y, zarejestrowanych 1 lipca tego˝ roku, pozosta∏y ju˝ tyl-
ko 83 wspólnoty z 44 ksi´˝mi6. Ta wymuszona tendencja zmniejszania si´ liczby
wspólnot rzymskokatolickich utrzyma∏a si´ równie˝ w 1946 r.

1 DATO, f. [fond – zespó∏] 231, op. [opys – inwentarz] 4, spr. [sprawa – teczka] 1129, ark. [arkusz
– karta] 11.
2 Obecny obwód tarnopolski to jednostka terytorialna mniejsza ni˝ województwo tarnopolskie
w II RP, w jego sk∏ad wesz∏o równie˝ kilka rejonów nale˝àcych przed drugà wojnà Êwiatowà do wo-
jewództwa wo∏yƒskiego.
3 DATO, f. P 1, op. 1, spr. 283, ark. 79.
4 Ibidem, ark. 81.
5 Ibidem, ark. 82.
6 Ibidem, ark. 81.
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W tym samym czasie w wo∏yƒskich rejonach obwodu tarnopolskiego dzia∏a-
∏y 152 cerkwie prawos∏awne, obs∏ugiwane przez 150 kap∏anów Patriarchatu
Moskiewskiego7. ˚adnej wspólnoty greckokatolickiej we wspomnianych rejo-
nach w 1946 r. nie by∏o – i byç nie mog∏o, jako ˝e Cerkiew unicka zosta∏a zli-
kwidowana na nale˝àcym do Rosji Wo∏yniu jeszcze w 1839 r.

Bioràc pod uwag´ dzia∏ania tzw. soboru lwowskiego, który w 1946 r. zdele-
galizowa∏ obrzàdek greckokatolicki, oraz wysiedlenia ludnoÊci polskiej, nale˝y
zauwa˝yç, ˝e pod koniec 1946 r. na Tarnopolszczyênie zarysowa∏a si´ bardzo cie-
kawa sytuacja religijna. LudnoÊç ukraiƒska podzielona by∏a pod wzgl´dem wy-
znaniowym na wiernych zakazanego KoÊcio∏a greckokatolickiego i oficjalnie
dzia∏ajàcej Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej. Znamienne jest, ˝e pomi´dzy tymi
wyznaniami istnia∏y g∏´bokie ró˝nice nie tylko w kwestiach dogmatyczno-religij-
nych, ale równie˝ w sferze mentalnoÊci, b´dàce efektem d∏ugiego rozwoju histo-
rycznego – poczàwszy od lat czterdziestych XIX, a skoƒczywszy na latach czter-
dziestych wieku XX.

Brutalne poczynania w∏adz komunistycznych sprawi∏y, ˝e sytuacja wyznanio-
wa na Tarnopolszczyênie straci∏a swój naturalny charakter. Sprowokowana
sztucznie, przymusem, bez osadzenia w narodowo-religijnej tradycji regionu, nie
mog∏a mieç ona trwa∏ego charakteru. Trwa∏ymi mia∏y si´ okazaç jedynie te wy-
znania, które by∏y silnie zakorzenione. Choç konsekwentnie gn´bione i przeÊla-
dowane przez ateistyczne w∏adze, przetrwa∏y dzi´ki sile ducha, g∏´bokiej wierze,
zachowaniu narodowej tradycji – i wspó∏czeÊnie rozkwitajà. Nale˝y do nich rów-
nie˝ KoÊció∏ rzymskokatolicki, którego losom poÊwi´cone jest niniejsze studium.

„Wyspy” rzymskokatolickie na Tarnopolszczyênie
w okresie stalinowskim

Wed∏ug danych pe∏nomocnika Rady do spraw Kultów Religijnych w obwo-
dzie tarnopolskim dzia∏a∏o w 1945 r. 229 koÊcio∏ów, obs∏ugiwanych przez
111 ksi´˝y. Do koƒca tego roku wyjecha∏o do Polski pi´çdziesi´ciu z nich8.
1 grudnia 1945 r. funkcjonowa∏o tu 131 koÊcio∏ów z 61 duszpasterzami9. Nie za-
koƒczy∏ si´ proces repatriacji ludnoÊci polskiej. Do 20 czerwca 1946 r. z obwo-
du tarnopolskiego wyjecha∏y do Polski 107 263 osoby, w tym 48 ksi´˝y, 151 za-
konnic oraz oÊmiu zakonników10.

1 paêdziernika 1947 r. w obwodzie tarnopolskim by∏o zarejestrowanych dzie-
si´ç gmin rzymskokatolickich. Znajdowa∏y si´ one w Tarnopolu – 360 wiernych,
Krzemieƒcu – 350 wiernych, Szumsku – 260 wiernych, Podwo∏oczyskach
– 137 wiernych, Borszczowie – 202 wiernych, Zbara˝u – 425 wiernych, a tak˝e
we wsiach: ¸osiacz (rejon Ska∏a Podolska), Rydoduby i Chomiakówka (rejon bia-
∏obo˝nicki), Korolówka (rejon borszczowski). Daje to w sumie 2549 wiernych
obrzàdku rzymskokatolickiego, których obs∏ugiwa∏o siedmiu ksi´˝y: Bronis∏aw

7 DATO, f. R 3240, op. 1, spr. 1, ark. 2.
8 DATO, f. P 1, op. 1, spr. 283, ark. 78.
9 Ibidem, ark. 79.
10 Ibidem, spr. 608, ark. 5–6.
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Merecki11 (Podwo∏oczyska i Tarnopol), Marceli Wysokiƒski12 (Krzemieniec
i Szumsk), Kazimierz Halicki13 (¸osiacz), Jakub Macyszyn14 (Rydoduby), Józef
Adamczyk15 (Borszczów), Stanis∏aw Wyczysany16 (Korolówka) oraz Kazimierz
Fejszaker17 (Chomiakówka). W Zbara˝u – jeÊli zaufaç danym pe∏nomocnika
Rady do spraw Kultów Religijnych Iwana Czyrwy – proboszcza nie by∏o18.
Prawdopodobnie któryÊ z wy˝ej wymienionych ksi´˝y pe∏ni∏ pos∏ug´ religijnà
w tym mieÊcie. Tak du˝a wspólnota wiernych (425 osób) nie mog∏a pozosta-
waç bez kap∏ana.

Pami´tajàc, i˝ ksi´˝a reprezentujà organizacj´ koÊcielnà, której centrum dys-
pozycyjne znajduje si´ za granicà, pe∏nomocnik Czyrwa bacznie ich obserwowa∏.
Âwiadczà o tym sporzàdzone przezeƒ krótkie charakterystyki wszystkich pro-
boszczów. Biogramy sà doÊç skrótowe, niemniej wynika z nich, ˝e wszyscy ksi´-
˝a otrzymali doÊç dobre wykszta∏cenie teologiczne, a wi´kszoÊç z nich by∏a ju˝
w zaawansowanym wieku. Nie to jednak by∏o najwa˝niejsze dla Czyrwy. Intere-
sowa∏o go przede wszystkim, czy proboszczowie wymieniajà podczas liturgii
imi´ papie˝a, nie tworzà organizacji przykoÊcielnych i sà lojalni wobec w∏adzy

11 Ibidem, spr. 1454, ark. 9. Ks. Bronis∏aw Merecki – ur. oko∏o 1903 r. w Przeworsku w rodzinie
urz´dniczej. Jego ojciec, Dominik Merecki, pracowa∏ w latach 1939–1940 jako ksi´gowy w U∏ano-
wie (województwo lwowskie), w 1945 r. wyjecha∏ do Polski, do swojej córki. Bronis∏aw Merecki
w 1929 r. ukoƒczy∏ seminarium duchowne we Lwowie, zosta∏ proboszczem w ˚ydaczowie, gdzie
pe∏ni∏ pos∏ug´ kap∏aƒskà do 1940 r. Nast´pnie kierowa∏ parafià w Podwo∏oczyskach, a od 1947 r.
równie˝ w Tarnopolu.
12 Ibidem, ark. 10. Ks. Marceli Wysokiƒski – ur. w 1884 r. we wsi Zawody (powiat siedlecki) w bo-
gatej rodzinie ch∏opskiej. W 1906 r., po ukoƒczeniu seminarium duchownego w Lublinie, otrzyma∏
Êwi´cenia kap∏aƒskie, po czym do 1925 r. podjà∏ prac´ duszpasterskà w ¸ukowie na Lubelszczyê-
nie. W latach 1925–1936 by∏ proboszczem w Siƒkowiczach w archidiecezji wileƒskiej, 1936–1945
we wsi Mitnica w województwie wo∏yƒskim. Od 1945 r. kierowa∏ parafià rzymskokatolickà w Dub-
nie (obwód rówieƒski). Zgodnie z zarzàdzeniem nr 11 biskupa ∏uckiego z 26 VI 1947 r. objà∏ opie-
k´ nad rzymskokatolickimi wspólnotami w Krzemieƒcu i Szumsku (obwód tarnopolski). Parafie te
odwiedza∏ rzadko – 1–2 razy w ciàgu 1–2 miesi´cy. Nie dzia∏a∏ w ˝adnych organizacjach religijnych
ani politycznych.
13 Ibidem, ark. 14. Ks. Kazimierz Halicki – ur. w 1879 r. w Brze˝anach w ubogiej rodzinie ch∏op-
skiej. W 1903 r., po ukoƒczeniu seminarium duchownego we Lwowie, zosta∏ proboszczem w ¸o-
siaczu, gdzie pracowa∏ nadal w 1947 r.
14 Ibidem, ark. 12. Ks. Jakub Macyszyn – ur. w 1911 r. we wsi Stare Petlikowce (powiat buczacki)
w Êrednio zamo˝nej rodzinie ch∏opskiej. W 1936 r. ukoƒczy∏ seminarium duchowne we Lwowie,
po czym zosta∏ skierowany do parafii Chorostków w województwie tarnopolskim. W latach
1937–1942 by∏ proboszczem w Mikuliƒcach, od 1942 r. w Rydodubach.
15 Ibidem, ark. 13. Ks. Józef Adamczyk – ur. w 1893 r. we wsi Podgrodzie (powiat d´bicki) w Êred-
nio zamo˝nej rodzinie ch∏opskiej. Po ukoƒczeniu seminarium duchownego we Lwowie w 1918 r.
zosta∏ wys∏any do parafii w Borszczowie, gdzie nieprzerwanie pe∏ni∏ pos∏ug´ kap∏aƒskà do 1947 r.
Nie jest wykluczone, ˝e obs∏ugiwa∏ równie˝ parafie po∏o˝one w pobli˝u Borszczowa.
16 Ibidem, ark. 15. Ks. Stanis∏aw Wyczysany – ur. w 1878 r. we wsi Borz´cin (powiat bocheƒski)
w Êrednio zamo˝nej rodzinie ch∏opskiej. Ukoƒczy∏ prawdopodobnie seminarium duchowne we
Lwowie, po czym w latach 1901–1947 pracowa∏ nieprzerwanie w parafii Korolówka (powiat borsz-
czowski). B´dàc chorym, nie tylko nie anga˝owa∏ si´ w ˝adnà aktywniejszà dzia∏alnoÊç, ale nawet
nie odprawia∏ regularnie nabo˝eƒstw.
17 Ibidem, ark. 11. Ks. Kazimierz Fejszaker – ur. w 1895 r. w Stanis∏awowie. W 1926 r. ukoƒczy∏
seminarium duchowne we Lwowie, zosta∏ wys∏any do parafii w Kozowej w województwie tarno-
polskim. Od 1934 r. by∏ proboszczem w Chomiakówce.
18 Ibidem, ark. 8.
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sowieckiej. To ostatnie by∏o zasadniczym punktem kontroli sprawowanej nad
ksi´˝mi przez pe∏nomocnika Rady do spraw Kultów Religijnych. Najdrobniejsza
nielojalnoÊç wobec systemu komunistycznego, podobnie jak podejmowanie sa-
modzielnych inicjatyw religijnych, dawa∏a pe∏nomocnikowi wyÊmienity pretekst,
by „wyrejestrowaç” danego kap∏ana, co natychmiast odbija∏o si´ na losach kie-
rowanej przezeƒ parafii. Pod pretekstem braku sta∏ego proboszcza mo˝na jà by∏o
równie˝ wykreÊliç z ewidencji, a tym samym zlikwidowaç. Ograniczenie liczby
parafii pe∏nomocnik uto˝samia∏ z obni˝eniem poziomu religijnoÊci, co by∏o ce-
lem strategicznych planów w∏adz partyjnych i paƒstwowych i stanowi∏o leitmo-
tiv stosunków mi´dzy paƒstwem (partià) a KoÊcio∏em.

Poczàtkowo jednak Czyrwa by∏ jeszcze zmuszony tolerowaç sytuacj´, jakà za-
sta∏ na Tarnopolszczyênie. W 1947 r. zarejestrowa∏ dziesi´ç gmin rzymskokatolic-
kich, a rok póêniej dosz∏a do nich jeszcze jedna – we wsi Ha∏uszczyƒce w rejonie
podwo∏oczyskim. Liczba zarejestrowanych w obwodzie tarnopolskim rzymskich
katolików zwi´kszy∏a si´ o 315, 1 stycznia 1949 r. wynosi∏a 2866 osób19.

Wspomniani wy˝ej proboszczowie nadal obs∏ugiwali te same co dotàd para-
fie. Czyrwie uda∏o si´ jednak zakazaç ks. Marcelemu Wysokiƒskiemu przyje˝d˝a-
nia z Dubna i pe∏nienia pos∏ugi duszpasterskiej w Krzemieƒcu i Ha∏uszczyƒcach.
To oczywiÊcie nie oznacza, ˝e nie odprawiano tam nabo˝eƒstw (choç nie zawsze
co tydzieƒ) i potrzeby religijne wiernych nie by∏y zaspokajane. W Krzemieƒcu
np. w 1948 r. odby∏y si´ dwa chrzty, jeden Êlub koÊcielny, dziewi´tnaÊcie pogrze-
bów z udzia∏em ksi´dza; w Szumsku – trzy pogrzeby; w Zbara˝u – trzy chrzty,
pi´ç pogrzebów; w Ha∏uszczyƒcach – trzy chrzty i jedenaÊcie pogrzebów20. Ogó-
∏em w 1948 r. we wszystkich jedenastu parafiach rzymskokatolickich odnotowa-
no 58 chrztów, 28 sakramentów ma∏˝eƒstwa oraz 79 pogrzebów. Pos∏ug´ pe∏ni-
∏o szeÊciu ksi´˝y, którzy w tym czasie zamieszkiwali w obwodzie tarnopolskim:
Bronis∏aw Merecki, Kazimierz Fejszaker, Jakub Macyszyn, Józef Adamczyk, Ka-
zimierz Halicki i Stanis∏aw Wyczysany.

Pe∏nomocnik Czyrwa nie dysponowa∏ danymi, które by Êwiadczy∏y o wro-
gim stosunku duchowieƒstwa i wiernych do w∏adzy sowieckiej. Mimo to do-
chodzi∏ do wniosku, ˝e dni KoÊcio∏a rzymskokatolickiego w obwodzie tarno-
polskim sà policzone21. Samo jego istnienie dra˝ni∏o sowieckiego urz´dnika.
„Bioràc pod uwag´ – pisa∏ Czyrwa – fanatyzm wiernych tego KoÊcio∏a oraz to,
˝e cz´Êç kap∏anów zosta∏a specjalnie zostawiona na terenie ZSRR przez swe
w∏adze [duchownyj centr] dla prowadzenia odpowiedniej roboty wÊród wier-
nych, którzy nie wyjechali do Polski [...], nale˝y byç szczególnie wyczulonym
i systematycznie Êledziç dzia∏alnoÊç duchowieƒstwa i aktywu koÊcielnego wy-
mienionego KoÊcio∏a”22.

Podejrzenia pe∏nomocnika potwierdza∏o zachowanie ks. Jakuba Macyszyna,
któremu Czyrwa zaproponowa∏ 27 grudnia 1948 r. obj´cie parafii w Ha∏usz-
czyƒcach. Sugestia ta zosta∏a odrzucona, a ks. Macyszyn oÊwiadczy∏: „Wyje˝d˝ajàc
do Polski, moi prze∏o˝eni zostawili mnie na proÊb´ wiernych we wsi Rydoduby

19 Ibidem, ark. 25.
20 Ibidem, ark. 25.
21 Ibidem, ark. 34.
22 Ibidem, ark. 34.
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i nie mam zamiaru nigdzie si´ stàd ruszaç”23. Swojà drogà Czyrwa nie mia∏
uprawnieƒ, by przenosiç duchownych. Zwróci∏ na to uwag´ P. Wilchowy – pe∏-
nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów Ukraiƒ-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej24. Pisa∏ on do swego podw∏adnego:
„Zgodnie z ustawà o kultach przys∏uguje wam – w razie naruszenia ustawy przez
ksi´dza – prawo, by wykreÊliç go z ewidencji itd., ale zajmowanie si´ »przesuwa-
niem« z parafii na parafi´ nie nale˝y do waszych kompetencji”25. Czyrwa argu-
mentowa∏ w odpowiedzi, ˝e Wilchowy w rozmowie z nim dopuszcza∏ mo˝liwoÊç
przenoszenia duchownych przez lokalnego pe∏nomocnika w granicach obwodu
i ˝e sam rezerwowa∏ sobie decyzj´ w sprawach podobnych przenosin pomi´dzy
obwodami26.

W praktyce pe∏nomocnik obwodowy wp∏ywa∏ na rotacj´ duchowieƒstwa na
podleg∏ym mu terenie. W przypadku ksi´˝y prawos∏awnych np. kap∏an nie móg∏
przystàpiç do wykonywania obowiàzków w parafii, którà powierzy∏ mu arcybi-
skup, bez rejestracji i odpowiedniego zezwolenia pe∏nomocnika Rady do spraw
Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej. Inaczej mówiàc – ostatnie s∏owo nale˝a∏o do
pe∏nomocnika.

O ile w 1945 r. w obwodzie tarnopolskim istnia∏o 316 parafii rzymskokatolic-
kich, o tyle w 1949 r. w zwiàzku z przesiedleniami ludnoÊci polskiej by∏o ju˝ tyl-
ko jedenaÊcie gmin27 dysponujàcych swoimi koÊcio∏ami. Pozosta∏o 259 koÊcio∏ów
i 45 opuszczonych kaplic28, które – zgodnie z propozycjà, jakà Czyrwa z∏o˝y∏ swo-
im prze∏o˝onym – mia∏y byç wykorzystane na cele „kulturalno-spo∏eczne”.

Wspólnoty rzymskokatolickie uczestniczy∏y w nabo˝eƒstwach w swoich lo-
kalnych koÊcio∏ach. Nabo˝eƒstwa i msze odbywa∏y si´ w niedziele oraz podczas
Êwiàt religijnych. Warto zauwa˝yç, ˝e w 1949 r. nie dzia∏a∏y ju˝ przy koÊcio∏ach
˝adne organizacje m∏odzie˝owe. Ksi´˝a nie prowadzili nawet katechizacji – tym
zajmowali si´ rodzice dzieci. W czasie uroczystoÊci pierwszokomunijnych kap∏an
zapytywa∏ jedynie o imi´ dziecka29. Nie Êwiadczy to wcale o bezczynnoÊci ducho-
wieƒstwa, które pozosta∏o na Tarnopolszczyênie. W 1949 r. miejscowi ksi´˝a
– poza celebrowaniem obowiàzkowych liturgii – udzielili 37 chrztów, osiemna-
stu Êlubów, brali udzia∏ w 81 pogrzebach30.

W zwiàzku z tym, ˝e Polacy stanowili na Tarnopolszczyênie stosunkowo nie-
licznà grup´, a do tego polska m∏odzie˝ wyje˝d˝a∏a poza granice obwodu do
szkó∏ i do pracy, w 1949 r. nastàpi∏ rozpad i ∏àczenie si´ niektórych gmin rzym-
skokatolickich. W efekcie w 1950 r. pozosta∏o ich tylko osiem – z 2100 wierny-

23 Ibidem, ark. 34.
24 W Moskwie dzia∏a∏a Rada do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR. Mia∏a
ona swoich pe∏nomocników w poszczególnych republikach i obwodach. W Kijowie urz´dowa∏ wi´c
pe∏nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR przy Radzie Mini-
strów USRR, w Tarnopolu zaÊ – pe∏nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Mi-
nistrów ZSRR przy Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Tarnopolu (przyp. t∏um.).
25 Ibidem, ark. 54.
26 Ibidem, ark. 59.
27 Ibidem, ark. 57.
28 Ibidem, ark. 58.
29 Ibidem, spr. 1784, ark. 19.
30 Ibidem, ark. 23.
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mi. Katolickie parafie znajdowa∏y si´ w Borszczowie (200 wiernych), Krzemieƒ-
cu (283), Podwo∏oczyskach (225), we wsiach Korolówka i ¸osiacz (rejon borsz-
czowski; odpowiednio – 190 i 155 wiernych), Chomiakówka i Rydoduby (rejon
czortkowski; 275 i 325) oraz Ha∏uszczyƒce (rejon podwo∏oczyski; 357). Liczba
rzymskich katolików zmniejszy∏a si´ wi´c w ciàgu roku o 766 osób. Wymienio-
ne parafie obs∏ugiwali w 1950 r. ksi´˝a: Adamczyk (Borszczów), Fejszaker (Cho-
miakówka), Macyszyn (Rydoduby), Halicki (¸osiacz), Wyczysany (Korolówka)
i Merecki (Podwo∏oczyska)31.

Tylko w Krzemieƒcu i Ha∏uszczyƒcach nie by∏o sta∏ego proboszcza. Tamtejsze
wspólnoty obs∏ugiwali wymienieni kap∏ani oraz – w przypadku Krzemieƒca – ks.
Wysokiƒski, proboszcz z Dubna. Mieszka∏ on w innym obwodzie (rówieƒskim),
w zwiàzku z czym pe∏nomocnik Czyrwa zakaza∏ mu pe∏nienia pos∏ugi na obsza-
rze podleg∏ym w∏adzom tarnopolskim. Póêniej równie˝ miejscowym ksi´˝om za-
broni∏ obs∏ugiwania gmin religijnych w Krzemieƒcu i Ha∏uszczyƒcach. Podczas
Wielkanocy 1950 r. ksi´˝a Merecki i Macyszyn celebrowali Êwiàtecznà liturgi´
w Krzemieƒcu, co spotka∏o si´ z ostrà reakcjà pe∏nomocnika, który zagrozi∏ im
odebraniem dokumentów i pozbawieniem prawa do odprawiania nabo˝eƒstw32.

Katolicy z Krzemieƒca i Ha∏uszczyniec pozbawieni byli sta∏ej opieki duszpa-
sterskiej. W efekcie w tamtejszych koÊcio∏ach odprawiano cz´sto nabo˝eƒstwa
bez udzia∏u ksi´˝y. W Krzemieƒcu np. zebraniom modlitewnym przewodniczy∏a
cz∏onkini rady koÊcielnej Melania Kaƒska (ur. w 1870 r.)33. Taka formu∏a nie
wp∏ywa∏a, rzecz jasna, korzystnie na liczb´ praktykujàcych wiernych. W Krze-
mieƒcu, gdzie zarejestrowanych by∏o dwustu rzymskich katolików, w podobnych
nabo˝eƒstwach bra∏o udzia∏ Êrednio 27 osób34, z regu∏y w podesz∏ym wieku. Na-
le˝y uwzgl´dniç takie zjawiska, jak powo∏ywanie m∏odzie˝y do armii radzieckiej
i do tzw. szkó∏ fabryczno-zak∏adowych, a tak˝e wyjazdy ludnoÊci polskiej do
wschodnich obwodów Ukrainy (270 osób) – wszystko to sprawi∏o, ˝e liczba
rzymskich katolików w obwodzie tarnopolskim zmniejszy∏a si´ o 485 osób35.

Duchowni rzymskokatoliccy usi∏owali przeciwdzia∏aç religijnemu zoboj´tnie-
niu wiernych. Decydowali si´ na ∏amanie obowiàzujàcych przepisów – pe∏nili po-
s∏ug´ duszpasterskà po domach, a tak˝e poza granicami swoich parafii. Szczegól-
nie aktywni byli ksi´˝a Merecki i Macyszyn. W efekcie uda∏o si´ dotrzeç do
prawie wszystkich Polaków zamieszkujàcych obwód tarnopolski. Nawet w tych
miejscowoÊciach, gdzie by∏o ich niewielu i nie mieli w∏asnego koÊcio∏a, uformo-
wa∏y si´ grupki wiernych, którzy utrzymywali bezpoÊredni kontakt z ksi´dzem
z najbli˝szej parafii. 

Pe∏nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych zaczà∏ zbieraç materia∏y, któ-
re mia∏y skompromitowaç kler katolicki. W sporzàdzanych charakterystykach
ocenia∏ lojalnoÊç ka˝dego z ksi´˝y wobec w∏adzy sowieckiej. Na temat ks. Broni-
s∏awa Mereckiego mo˝emy przeczytaç: „Merecki jako duchowny jest wielkim fa-
natykiem, posiada autorytet i wp∏ywy wÊród wiernych. LojalnoÊci wobec w∏adzy

31 Ibidem, ark. 54.
32 Ibidem, ark. 76.
33 Ibidem, spr. 2127, ark. 27.
34 Ibidem.
35 Ibidem, ark. 25.
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sowieckiej nie wykazuje. ˚adnej pracy patriotycznej – jeÊli chodzi o wykonywa-
nie obowiàzków wobec paƒstwa – wÊród wiernych nie prowadzi. Stale obs∏ugu-
je w domach wiernych spoza swojej parafii”36. Podobne uwagi odnosi∏y si´ do
ksi´˝y Macyszyna i Fejszakera. Pozostali duchowni byli mniej aktywni.

Warto odnotowaç par´ danych statystycznych, obrazujàcych sytuacj´ KoÊcio-
∏a rzymskokatolickiego na Tarnopolszczyênie w 1951 r.: liczba parafii – osiem,
liczba wiernych – 1422, Êrednia frekwencja w koÊcio∏ach – 520 osób (w Êwi´ta
– 980), liczba chrztów – 64, ma∏˝eƒstw koÊcielnych – 27, pogrzebów – 6637.
Wi´cej szczegó∏ów zawierajà dane z poczàtku 1952 r.: liczba parafii – osiem, licz-
ba wiernych – 1422, Êrednia frekwencja w koÊcio∏ach – 399 osób (w Êwi´ta
– 990), liczba chrztów – 80, ma∏˝eƒstw koÊcielnych – 36, pogrzebów – 59, licz-
ba osób, które przystàpi∏y do pierwszej komunii Êwi´tej – 40, liczba udzielonych
komunii ogó∏em – 511038. 

JeÊli porównamy obie statystyki, zauwa˝ymy, ˝e zwi´kszy∏a si´ liczba sakra-
mentów ma∏˝eƒstwa i chrztu oraz frekwencja w koÊcio∏ach w dni Êwiàteczne.
Rzymskokatolickiemu duchowieƒstwu uda∏o si´ zatem nie tylko utrzymaç po-
ziom religijnoÊci parafian, ale nawet go zwi´kszyç.

Jest oczywiste, ˝e nie by∏oby to mo˝liwe bez pomocy rad koÊcielnych. W su-
mie w radach tych oraz w komisjach rewizyjnych dzia∏a∏o 54 wiernych. Pi´ç
z tych osób liczy∏o sobie mniej ni˝ 39 lat, 28 osób od 40 do 59 lat, 21 mia∏o wi´-
cej ni˝ 59 lat. CzterdzieÊci z nich pracowa∏o (przewa˝nie w ko∏chozach), czter-
naÊcie by∏o niezdolnych do pracy. Pod wzgl´dem wykszta∏cenia grupa ta dzieli∏a
si´ nast´pujàco: cztery klasy szko∏y powszechnej ukoƒczy∏o 37 osób, szko∏´ sze-
Êcioklasowà – szeÊç, reszta nie mia∏a ˝adnego wykszta∏cenia39.

Jak widzimy, ani wykszta∏cenie, ani sytuacja zawodowa nie mog∏y mieç istot-
nego wp∏ywu na aktywizacj´ wiernych nale˝àcych do polskiej mniejszoÊci. Przy-
wiàzanie do tradycji, pragnienie, by ocaliç to˝samoÊç i nie ulec asymilacji w reli-
gijno-narodowym Êrodowisku ukraiƒskim, pog∏´bi∏y ich religijnoÊç, sprawi∏y, ˝e
KoÊció∏ sta∏ si´ dla nich ostojà. Wa˝ne, ˝e tak samo rol´ KoÊcio∏a rozumia∏o lo-
kalne duchowieƒstwo katolickie. Nie oglàdajàc si´ na zakazy og∏aszane przez pe∏-
nomocnika Rady do spraw Kultów Religijnych, kap∏ani docierali do najbardziej
zapad∏ych zakàtków obwodu, do ka˝dej polskiej rodziny rzymskokatolickiej. Ota-
czali je duchowà opiekà, starajàc si´ podtrzymaç p∏omieƒ wiary przodków.

Obiektywnie sprzyja∏ im fakt, ˝e w 1953 r., o którym mowa, podziemie
OUN-UPA zosta∏o przez w∏adze radzieckie ostatecznie rozbite. O ile w poprzed-
nich latach wrogoÊç pomi´dzy Ukraiƒcami i Polakami utrzymywa∏a si´ na bardzo
wysokim poziomie i te polskie rodziny, które pozosta∏y na Ukrainie, stara∏y si´
zataiç swojà przynale˝noÊç narodowà, o tyle teraz zacz´∏y otwarcie przyznawaç
si´ do polskoÊci, a nawet (z pewnoÊcià nie bez inspiracji duszpasterzy) wysuwaç
wobec w∏adz ˝àdania zaspokojenia potrzeb religijnych katolików. Przyk∏adowo
we wrzeÊniu 1953 r. do pe∏nomocnika Czyrwy zwróci∏a si´ delegacja Polaków ze
wsi Stary Ska∏at oraz Po∏upanówka (rejon ska∏acki) z proÊbà o wydanie zgody na

36 Ibidem, ark. 48.
37 Ibidem, ark. 152.
38 Ibidem, spr. 2325, ark. 142.
39 Ibidem, spr. 2521, ark. 59.
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odprawianie nabo˝eƒstw. Pe∏nomocnik – którego zadaniem by∏a walka z religià
– naturalnie odmówi∏, podnoszàc, ˝e gmina nie jest zarejestrowana, nie ma czyn-
nego koÊcio∏a ani w∏asnego kap∏ana40.

Ze wzgl´du na stanowisko w∏adz wielu Polakom nie pozostawa∏o nic innego,
jak jeêdziç dziesiàtki kilometrów do miejscowoÊci, w których oficjalnie dzia∏a∏y
parafie rzymskokatolickie, bàdê te˝ nielegalnie odprawiaç nabo˝eƒstwa w opusz-
czonych kaplicach i koÊcio∏ach. W 1953 r. liczba praktykujàcych katolików
wzros∏a, si´gajàc 2448 osób41; przy tym dane te dotyczà jedynie oÊmiu zareje-
strowanych parafii. JeÊli dodaç do tego te polskie rodziny, które do wymienio-
nych parafii nie nale˝a∏y i praktykowa∏y nielegalnie, to liczba wiernych podnie-
sie si´ o kilkaset osób. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e z czynnych koÊcio∏ów
rzymskokatolickich korzystali tak˝e grekokatolicy, którzy nie pogodzili si´ z wy-
muszonà unià z prawos∏awiem, oraz katolicy obrzàdku rzymskiego z sàsiednich
obwodów. Zarówno dzia∏ajàce legalnie, jak i nielegalnie koÊcio∏y rzymskokato-
lickiego stawa∏y si´ w ten sposób prawdziwymi wyspami katolicyzmu na Tarno-
polszczyênie.

Ofensywa w∏adz przeciwko KoÊcio∏owi rzymskokatolickiemu

Pod koniec 1954 r. w obwodzie tarnopolskim istnia∏o osiem parafii rzym-
skokatolickich, liczàcych w sumie 2340 wiernych. Znajdowa∏y si´ one w Borsz-
czowie, Krzemieƒcu i Podwo∏oczyskach oraz we wsiach Ha∏uszczyƒce, Koro-
lówka, ¸osiacz, Rydoduby i Chomiakówka. Pracowali w nich wspominani ju˝
ksi´˝a: Adamczyk, Wyczysany, Merecki, Macyszyn i Fejszaker. Liczba wiernych
kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco: Borszczów – 263, Krzemieniec – 275, Podwo∏o-
czyska – 310, Ha∏uszczyƒce – 609, Korolówka – 122, ¸osiacz – 150, Rydodu-
by – 351, Chomiakówka – 260. Analiz´ sytuacji gmin rzymskokatolickich na
Tarnopolszczyênie w pierwszej po∏owie lat pi´çdziesiàtych winna u∏atwiç ta-
bela 1.

Trzeba podkreÊliç, ˝e frekwencja w koÊcio∏ach w 1954 r. by∏a wy˝sza ni˝ rok
wczeÊniej, podobnie jak liczba chrztów i m∏odzie˝y przyst´pujàcej do spowiedzi.
Âwiadczy to o zwi´kszeniu si´ aktywnoÊci KoÊcio∏a rzymskokatolickiego. Wierni
z innych obwodów, którzy ucz´szczali do koÊcio∏ów na Tarnopolszczyênie, to
przede wszystkim katolicy z obwodu chmielnickiego, którzy byli faktycznie po-
zbawieni pos∏ugi duszpasterskiej.

W 1955 r. gminy rzymskokatolickie istnia∏y w pi´ciu rejonach obwodu
– w trzech miastach i pi´ciu wsiach. W sumie dzia∏a∏o osiem parafii, liczàcych
2427 wiernych – zatem o 87 wi´cej ni˝ w 1954 r. Zwi´kszajàcà si´ aktywnoÊç
KoÊcio∏a rzymskokatolickiego stymulowali swoimi kazaniami i cz´stymi wizyta-
mi duszpasterskimi w domach wiernych g∏ównie ksi´˝a Merecki, Macyszyn
i Adamczyk. O intensywnoÊci ˝ycia religijnego Êwiadczy m.in. fakt, ˝e w Bo˝e
Narodzenie 1955 r. koÊció∏ w Borszczowie odwiedzi∏o blisko siedmiuset wier-
nych, w tym ponad setka m∏odzie˝y42.

40 Ibidem, ark. 75.
41 Ibidem, ark. 108.
42 Ibidem, ark. 47.
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Tabela 1. Dzia∏alnoÊç parafii rzymskokatolickich w obwodzie tarnopolskim w latach
1952–1954

Pod koniec 1955 r. rzymscy katolicy ze Ska∏atu zwrócili si´ do pe∏nomocnika
Rady do spraw Kultów Religijnych z proÊbà o oddanie im w u˝ytkowanie miej-
scowego koÊcio∏a. Obwodowy Komitet Wykonawczy w Tarnopolu wyda∏ decy-
zj´ odmownà, motywujàc jà z∏ym stanem technicznym budynku. Przytoczyç
mo˝na równie˝ inne przyk∏ady szykan wobec katolików. Zawiera je skarga para-
fian z Ha∏uszczyniec, którzy do pe∏nomocnika pisali, ˝e Wydzia∏ Rejonowy
w Ska∏acie zawy˝y∏ wycen´ ich koÊcio∏a, wskutek czego muszà p∏aciç podatek
wy˝szy o ponad tysiàc rubli43.

Do po∏owy lat pi´çdziesiàtych problem wykorzystania opuszczonych Êwiàtyƒ
nie zosta∏ jeszcze ostatecznie rozstrzygni´ty – mimo ˝e Obwodowy Komitet Wy-
konawczy w Tarnopolu og∏osi∏ 5 marca 1954 r. uchwa∏´ o przekazaniu i sprze-
da˝y opuszczonych koÊcio∏ów i kaplic organizacjom paƒstwowym i ko∏chozowo-
-spó∏dzielczym44, która pozwala∏a miejscowym w∏adzom wykorzystywaç
koÊcio∏y do potrzeb gospodarczych, równoczeÊnie jednak zakazywa∏a rozbiórki
dobrze zachowanych budynków na materia∏ budowlany, zaliczajàc je do majàtku
paƒstwowego.

Statystyka koÊcio∏ów i kaplic w obwodzie tarnopolskim przedstawia si´ nast´-
pujàco: w 1939 r. znajdowa∏o si´ tu 316 rzymskokatolickich obiektów sakralnych,

43 Ibidem, ark. 51.
44 Podstaw´ prawnà tego aktu stanowi∏y: rozporzàdzenie Rady Komisarzy Ludowych ZSRR nr 404
z 17 IV 1943 r. oraz dyrektywa Rady ds. Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR nr 162
z 15 II 1954 r.
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podczas drugiej wojny Êwiatowej cz´Êç z nich zosta∏a zniszczona, w zwiàzku z czym
w 1946 r. pozosta∏o ich w sumie 286 – w tym 255 koÊcio∏ów i 31 kaplic45.

W ciàgu dziewi´ciu lat, do koƒca 1955 r., nastàpi∏y istotne zmiany w wyko-
rzystywaniu obiektów sakralnych. Cerkwi prawos∏awnej przekazano dziewi´ç
Êwiàtyƒ – w 1946 r. we wsiach Poznanka (dawniej Poznanka Hetmaƒska, rejon
grzyma∏owski) i Bogdanówka (rejon zborowski), w 1947 r. we wsiach Siema-
kowce (rejon czortkowski), Rosochowaciec i Bieniawa (rejon z∏otnicki), Bia∏o-
krynica (rejon podhajecki), Podhajczyki (dawniej: Podhajczyki Justynowe), Bory-
czówka i Semenów (rejon trembowelski)46. Na mocy decyzji Rady do spraw
Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR pi´tnaÊcie koÊcio∏ów oddano
w latach 1946–1955 organom lokalnym do wykorzystania na potrzeby spo∏ecz-
no-kulturalne. Urzàdzano w nich g∏ównie kluby wiejskie oraz rejonowe domy
kultury i biblioteki. Opiek´ nad tymi obiektami sprawowa∏y rejonowe komitety
wykonawcze. Poza tym 32 koÊcio∏y o wartoÊci zabytkowej znalaz∏y si´ w gestii
Obwodowego Wydzia∏u Architektury. Najwi´cej budynków (176 koÊcio∏ów
i 22 kaplice) przej´∏y ko∏chozy i inne instytucje, urzàdzajàc w nich g∏ównie ma-
gazyny, przede wszystkim zbo˝owe. Pozosta∏e obiekty – 23 koÊcio∏y i dziewi´ç
kaplic – nie by∏y wykorzystywane, gdy˝ znajdowa∏y si´ w z∏ym stanie technicz-
nym47 i w∏adze obwodowe zaleci∏y je rozebraç.

Podobny los dotknà∏ dawne monastery greckokatolickie. W 1946 r. redem-
ptoryÊci obrzàdku wschodniego z Tarnopola odmówili uznania zwierzchnictwa
Patriarchatu Moskiewskiego i zostali wygnani ze swego klasztoru. Klasztor zosta∏
zamkni´ty, zaÊ pe∏nomocnik Rady do spraw Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej za-
rejestrowa∏ go jako obiekt prawos∏awny. Nabo˝eƒstwa odbywa∏y si´ tutaj rzad-
ko, ale co roku – 28 sierpnia, w Êwi´to ZaÊni´cia Matki Boskiej – odprawiano
wielkà, uroczystà liturgi´, w której bra∏o udzia∏ blisko 5 tys. osób (przewa˝nie
dawnych grekokatolików). Podobne uroczystoÊci mia∏y znaczny wp∏yw na pobu-
dzenie uczuç religijnych wiernych. Chcàc temu przeciwdzia∏aç, lokalny pe∏no-
mocnik Rady do spraw Kultów Religijnych zwróci∏ si´ w 1955 r. do swego ki-
jowskiego zwierzchnika, P. Wilchowego, z propozycjà, by przekazaç budynek
klasztoru na cele spo∏eczno-kulturalne.

Dopiero w drugiej po∏owie lat pi´çdziesiàtych zarysowa∏a si´ wi´c bardziej
konkretna koncepcja wykorzystania opuszczonych koÊcio∏ów i kaplic. Dopóki
trwa∏ jednak stan zawieszenia, w obiektach tych nadal – nielegalnie – odprawia-
li nabo˝eƒstwa miejscowi rzymscy katolicy.

W 1957 r. w obwodzie tarnopolskim nadal dzia∏a∏o osiem oficjalnie zareje-
strowanych gmin rzymskokatolickich ze swoimi koÊcio∏ami, liczba wiernych jed-
nak zmala∏a. W 1952 r. by∏o ich 2389, w 1953 r. – 2361, w 1954 r. – 2340,
w 1955 r. – 2427, w 1956 r. – 2127, a 1 lipca 1957 r. pozosta∏o ich ju˝ tylko
195848. Spadek ten stanie si´ zrozumia∏y, jeÊli uwzgl´dniç, ˝e w pierwszym pó∏-
roczu 1957 r. z obwodu tarnopolskiego wyjecha∏o do Polski 410 osób. W tym-
˝e pó∏roczu koÊcio∏y odwiedzi∏o 25 767 osób, a w zwyk∏ych mszach niedzielnych

45 DATO, f. P 1, op. 1, spr. 2802, ark. 121.
46 Ibidem, ark. 123.
47 Ibidem, ark. 122.
48 Ibidem, spr. 3022, ark. 63.
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uczestniczy∏o Êrednio oko∏o 30 proc. zarejestrowanych wiernych. W tym samym
okresie udzielono ponad 8 tys. komunii49. Do pierwszej komunii Êwi´tej przystà-
pi∏o 28 dzieci, udzielono 88 chrztów i 28 Êlubów50. Liczby te sà Êwiadectwem
uporczywej pracy duszpasterskiej duchowieƒstwa rzymskokatolickiego, które
nie zwa˝a∏o na rozp´tanà przez totalitarny re˝im kampani´ ateizacji ludnoÊci.

AktywnoÊcià wyró˝niali si´ ksi´˝a Macyszyn, Adamczyk i Merecki, którzy
usi∏owali szerzyç katolicyzm w obrzàdku ∏aciƒskim równie˝ wÊród Ukraiƒców.
W swoich kazaniach ks. Macyszyn nazywa∏ ksi´˝y prawos∏awnych „wrogami”
i nawo∏ywa∏ Ukraiƒców, by bojkotowali prawos∏awne przybytki, twierdzàc, ˝e
„lepiej pomodliç si´ w swoim mieszkaniu, w kàciku, ni˝ iÊç do ukraiƒskiej cer-
kwi prawos∏awnej”51. Ksiàdz Adamczyk z kolei g∏osi∏ z ambony, majàc na myÊli
rosyjski KoÊció∏ prawos∏awny, ˝e to „nieprawdziwa, bolszewicka cerkiew”52.
Ostro˝nà, ale energicznà dzia∏alnoÊç prowadzi∏ proboszcz Podwo∏oczysk i Ha-
∏uszczyniec ks. Bronis∏aw Merecki, cieszàcy si´ najwi´kszym autorytetem w ob-
wodzie kap∏an rzymskokatolicki. Utrzymywa∏ on kontakt z podziemiem grecko-
katolickim, wspomaga∏ jego duchowieƒstwo intencjami, wzywa∏ unitów, by
ucz´szczali do koÊcio∏ów, a nie cerkwi prawos∏awnych, co by∏o zgodne ze stano-
wiskiem podziemnego KoÊcio∏a greckokatolickiego.

P. Czazow, który w 1957 r. zastàpi∏ Iwana Czyrw´ na stanowisku pe∏nomoc-
nika Rady do spraw Kultów Religijnych przy Obwodowym Komitecie Wyko-
nawczym w Tarnopolu, bardziej rzetelnie i gorliwie podszed∏ do swych obowiàz-
ków. W drugiej po∏owie 1957 r. odkry∏, ˝e ks. Merecki poza swoimi parafiami
w Podwo∏oczyskach i Ha∏uszczyƒcach odprawia równie˝ nielegalne nabo˝eƒstwa
w koÊciele w Po∏upanówce (rejon ska∏acki), a tak˝e w kaplicach w Starym Ska∏a-
cie (rejon ska∏acki) oraz Dorofijówce (rejon podwo∏oczyski).

KoÊció∏ w Po∏upanówce nie figurowa∏ w ˝adnych wykazach sporzàdzonych
przez Czyrw´, ale w pe∏ni nadawa∏ si´, by odprawiaç w nim nabo˝eƒstwa. Odby-
wa∏y si´ tu one od 1948 r., jeden lub dwa razy w miesiàcu. Wokó∏ koÊcio∏a sku-
pia∏a si´ niezarejestrowana gmina religijna, funkcjonowa∏a te˝ rada koÊcielna, na
której czele sta∏ Piotr Popielarz. Kaplica w Starym Ska∏acie okreÊlona by∏a w do-
kumentach pe∏nomocnika jako nieczynna, ale równie˝ by∏a zdatna, by odprawiaç
w niej nabo˝eƒstwa, jako ˝e wierni w czasie wojny przechowali w domach wszyst-
kie akcesoria koÊcielne. W 1954 r. zebra∏ je i umieÊci∏ ponownie w kaplicy Jan Mar-
sza∏ek, który kierowa∏ niezarejestrowanà radà koÊcielnà. Od tego˝ roku raz, dwa ra-
zy w miesiàcu ks. Merecki odprawia∏ w kaplicy nabo˝eƒstwa. JeÊli chodzi o kaplic´
w Dorofijówce, to nie figurowa∏a ona w ewidencji Czyrwy, chocia˝ pe∏nomocnik
wiedzia∏ o jej istnieniu. Odwiedzi∏ jà jeszcze w 1951 r. wraz z ówczesnym sekreta-
rzem Rejonowego Komitetu Wykonawczego Komunistycznej Partii Ukrainy w Pod-
wo∏oczyskach Szewczenkà i przewodniczàcym Rejonowego Komitetu Wykonaw-
czego Suchynà. W kaplicy tej ks. Merecki odprawia∏ nabo˝eƒstwa od 1944 r. mniej
wi´cej raz na miesiàc, a tak˝e podczas wielkich Êwiàt religijnych53.

49 Ibidem.
50 Ibidem, ark. 64.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem, ark. 114–115.
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Pe∏nomocnik Czazow, dowiedziawszy si´ o tym, za˝àda∏ wyjaÊnieƒ od ks. Me-
reckiego. Proboszcz t∏umaczy∏, ˝e, po pierwsze, nikt mu nie zakazywa∏ odprawia-
nia nabo˝eƒstw we wspomnianych obiektach, a po drugie, w okresie II Rzeczy-
pospolitej istnia∏ katolicki dekanat ska∏acki, obejmujàcy wszystkie Êwiàtynie
w rejonie grzyma∏owskim, ska∏ackim, podwo∏oczyskim i nowosielskim. Wywo-
dzi∏ z tego, ˝e ma uprawnienia do pe∏nienia pos∏ugi kap∏aƒskiej w wymienionych
kaplicach i koÊcio∏ach. Takie wyjaÊnienia nie zadowoli∏y Czazowa, który podjà∏
decyzj´ o wykreÊleniu Mereckiego z ewidencji duchownych obwodu tarnopol-
skiego54, co te˝ nastàpi∏o 11 lutego 1958 r.55

Na poczàtku 1958 r. w obwodzie nadal by∏o zarejestrowanych i oficjalnie
dzia∏a∏o osiem koÊcio∏ów.

Tabela 2. Wykaz zarejestrowanych gmin rzymskokatolickich w obwodzie tarnopolskim
w 1958 r.

W tym samym czasie nowy pe∏nomocnik odkry∏ jeszcze pi´ç innych – poza
organizujàcymi si´ wokó∏ wspomnianych dwóch kaplic i koÊcio∏a – niezarejestro-
wanych wspólnot rzymskokatolickich. Oznacza to, ˝e oprócz oÊmiu oficjalnie
dzia∏ajàcych parafii w obwodzie istnia∏o równie˝ osiem wspólnot „nielegalnych”.
Liczy∏y one w sumie 431 wiernych i by∏y obs∏ugiwane przez ksi´˝y z zarejestro-
wanych parafii. 

Odmowa zarejestrowania wymienionych wspólnot nie oznacza∏a – jak mogli-
Êmy si´ przekonaç – faktycznego zakazu ich dzia∏alnoÊci. Pe∏nomocnik stawa∏
tym samym przed powa˝nym dylematem. Brak rejestracji powodowa∏, ˝e wspól-
noty pozostanà poza kontrolà, ich zarejestrowanie by∏o jednak nie na r´k´ kie-
rownictwu partyjnemu obwodu, jako ˝e Êwiadczy∏o o wzroÊcie religijnoÊci.

W 1960 r. w obwodzie tarnopolskim nadal dzia∏a∏o osiem zarejestrowanych
koÊcio∏ów. Jak wynika z tabeli, ogólna liczba wiernych zmala∏a nieco w porówna-
niu ze stanem sprzed dwóch lat. Ponad sto osób wyemigrowa∏o do Polski, blisko
dwadzieÊcia zmieni∏o miejsce zamieszkania, cz´Êç wiernych zmar∏a. Nie wp∏yn´∏o
to jednak np. na ogólnà frekwencj´ w wiejskich koÊcio∏ach. W samej tylko dru-
giej po∏owie 1959 r. odwiedzi∏o je 17 782 wiernych. W tym samym czasie Êrednia 

54 Ibidem, ark. 117.
55 Ibidem, spr. 3125, ark. 122.
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Tabela 3. Wykaz niezarejestrowanych wspólnot rzymskokatolickich w obwodzie tarno-
polskim w 1958 r.

Tabela 4. Wykaz zarejestrowanych gmin rzymskokatolickich w obwodzie tarnopolskim
w 1960 r.

* Zmiany nazw i przynale˝noÊci do rejonów zwiàzane sà z reformà administracyjnà.

frekwencja w koÊcio∏ach wynosi∏a w niedziele 548 osób (w tym 69 m∏odzie˝y), co
stanowi∏o prawie 13 proc. ogó∏u wiernych. W dni Êwiàteczne liczba ta wzrasta∏a
do 2185 osób. 5365 razy udzielono sakramentu pokuty i eucharystii. W drugiej
po∏owie 1959 r. pierwszà komuni´ Êwi´tà przyj´∏o 25 osób, ochrzczono 67 dzie-
ci, udzielono Êlubów 31 parom. Odby∏o si´ 27 pogrzebów religijnych56.

Trzeba przy tym wziàç pod uwag´, ˝e np. wierni z Korolówki pozbawieni by-
li w tym czasie sta∏ej opieki duszpasterskiej, poniewa˝ ks. Wyczysany ci´˝ko za-
chorowa∏, po czym zmar∏ w grudniu 1959 r. Korzystajàc z tego, pe∏nomocnik
Czazow zamierza∏ doprowadziç do zamkni´cia koÊcio∏a w tej wsi.

W 1960 r. w oÊmiu dzia∏ajàcych oficjalnie koÊcio∏ach pos∏ug´ kap∏aƒskà
pe∏ni∏o ju˝ tylko trzech ksi´˝y: Józef Adamczyk, Jakub Macyszyn i Kazimierz
Fejszaker. Poza swoimi parafiami obs∏ugiwali oni równie˝ szeÊç niezarejestro-

56 Ibidem, ark. 137.
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wanych wspólnot rzymskokatolickich (w sumie oko∏o czterystu wiernych)
– w Tarnopolu oraz w rejonach zbaraskim, ska∏ackim i szumskim. Wspólnoty
te, obawiajàc si´ przeÊladowaƒ ze strony w∏adz i nie chcàc nara˝aç na represje
swych duszpasterzy, stara∏y si´ u pe∏nomocnika Czazowa o uzyskanie rejestra-
cji. W latach 1957–1959 z∏o˝y∏y one dziewi´ç petycji w tej sprawie, Czazow za
ka˝dym razem jednak odmawia∏, argumentujàc, ˝e mogà korzystaç z po∏o˝o-
nych w pobli˝u zarejestrowanych koÊcio∏ów. „W pobli˝u” oznacza∏o faktycznie
kilkadziesiàt kilometrów, wierni wi´c nadal odprawiali nielegalne nabo˝eƒstwa
w swoich koÊcio∏ach i kaplicach. Post´powanie pe∏nomocnika rodziç musia∏o
negatywne emocje, które zwraca∏y si´ nie tylko przeciw niemu samemu, ale
i przeciw w∏adzy radzieckiej w ogóle. W ten sposób na gruncie religijnym ro-
dzi∏a si´ opozycja wobec re˝imu komunistycznego, który oficjalnie, na pozio-
mie ustawodawczym g∏osi∏ has∏a swobody wyznaniowej, w praktyce jednak
w tajnych instrukcjach s∏u˝bowych przeczy∏ swym deklaracjom. Mno˝ono ró˝-
nego rodzaju konkretne ograniczenia, sprawiajàce, ˝e obywatele nie mogli ze
swych praw korzystaç.

W tajnym raporcie „Stan i dzia∏alnoÊç koÊcio∏ów rzymskokatolickich w obwo-
dzie tarnopolskim” z 15 listopada 1960 r., skierowanym do pe∏nomocnika Rady
do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów USRR, Czazow donosi∏, ˝e
na poczàtku 1945 r. na Tarnopolszczyênie dzia∏a∏y 202 koÊcio∏y i 22 kaplice, ob-
s∏ugiwane przez 161 ksi´˝y57. Z tego do koƒca 1960 r. pozosta∏o czynnych jede-
naÊcie koÊcio∏ów z siedmioma ksi´˝mi. W latach 1949–1960 wykreÊlono z ewiden-
cji pi´ç Êwiàtyƒ rzymskokatolickich: 1) 30 sierpnia 1949 r. koÊció∏ w Tarnopolu
– rzekomo ze wzgl´du na z∏y stan techniczny budynku (póêniej na jego miejscu
wzniesiono dom towarowy); 2) 30 paêdziernika 1950 r. koÊció∏ w Szumsku
– z tego samego powodu; 3) równie˝ 30 paêdziernika 1950 r. koÊció∏ w Zbara-
˝u – z uwagi na rozpad miejscowej gminy katolickiej (w budynku urzàdzono na-
st´pnie laboratorium medyczne); 4) 28 czerwca 1960 r. koÊció∏ w Korolówce
– ze wzgl´du na ma∏à liczb´ Polaków we wsi i brak ksi´dza; 5) 13 sierpnia
1960 r. koÊció∏ w Kosowie – rzekomo z powodu rozpadu miejscowej gminy re-
ligijnej i dlatego, ˝e tzw. dwudziestka58 odmówi∏a uiszczania w przysz∏oÊci op∏at
zwiàzanych z u˝ytkowaniem Êwiàtyni59.

Podane wy˝ej uzasadnienia sformu∏owane sà bardzo lakonicznie i nie mówià
wiele o prawdziwych przyczynach zamkni´cia poszczególnych koÊcio∏ów. Wi´cej
Êwiat∏a rzuca tajny raport nr 059 „w sprawie zbadania dzia∏alnoÊci koÊcio∏ów
rzymskokatolickich w Kosowie i Rydodubach”, który pe∏nomocnik Czazow wy-
s∏a∏ 9 czerwca 1960 r. do swych zwierzchników w Moskwie i Kijowie. Obydwa
koÊcio∏y obs∏ugiwa∏ ks. Kazimierz Fejszaker, zmar∏y 12 kwietnia 1960 r. Pe∏no-
mocnik postanowi∏ wykorzystaç jego Êmierç, by zamknàç chocia˝ jeden z koÊcio-
∏ów. Âwiàtynia w Rydodubach s∏u˝y∏a wi´kszej liczbie wiernych (oko∏o trzystu),
gdy˝ do tamtejszej parafii nale˝eli równie˝ katolicy z nast´pujàcych wsi i chutorów:

57 Ibidem, spr. 3325, ark. 87.
58 Potrzebna do zarejestrowania parafii, inicjatywna grupa wiernych, której przekazywano koÊció∏
wraz z wyposa˝eniem (by∏a to w∏asnoÊç paƒstwowa). Odpowiada∏a solidarnie za wszelkie zobowià-
zania gminy religijnej (przyp. t∏um.).
59 Ibidem, ark. 87–88.

KoÊció∏ rzymskokatolicki na Ukrainie Zachodniej 

217



Rydoduby (123 osoby), Bia∏obo˝nica (26), Mazurówka (23), Kalinowszczyzna
(oÊmiu), Krzywcze (dwóch), Bia∏y Potok (77), Siemakowce (77). Z tego wzgl´du
zdecydowano, by zamknàç koÊció∏ w Kosowie, obs∏ugujàcy parafi´ liczàcà oko-
∏o stu wiernych. Dzia∏ania pe∏nomocnika u∏atwia∏ fakt, ˝e w zwiàzku z repatria-
cjà ludnoÊci polskiej z kosowskiej „dwudziestki” pozosta∏y tylko cztery osoby.
Nale˝y przy tym dodaç, ˝e koÊcio∏y w Kosowie i Rydodubach znajdowa∏y si´ sto-
sunkowo blisko siebie – w odleg∏oÊci 4 km. 

Kosowscy katolicy zostali postawieni w przymusowej sytuacji, gdy˝ Czazow
pragnà∏ zas∏u˝yç si´ w oczach prze∏o˝onych z Kijowa swoimi sukcesami na polu
ateizacji obwodu. Uprzedzi∏ czterech cz∏onków „dwudziestki”, ˝e b´dzie wnio-
skowa∏, by Obwodowy Komitet Wykonawczy wykreÊli∏ ich koÊció∏ z ewidencji.
RównoczeÊnie radzi∏ im, by zwrócili si´ z oÊwiadczeniem, ˝e ze wzgl´du na ma-
∏à liczb´ wiernych i niskà frekwencj´ na nabo˝eƒstwach zawieszajà sp∏at´ podat-
ku od nieruchomoÊci i gruntowego oraz op∏at za ubezpieczenie koÊcio∏a. ˚eby
przyspieszyç ca∏à spraw´, zaczà∏ wywieraç na cz∏onków „dwudziestki” naciski za
poÊrednictwem Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Czortkowie oraz ko-
sowskiej rady wiejskiej60. W podobny sposób wykreÊlono z ewidencji bardzo
wiele koÊcio∏ów. To samo dotyczy zresztà równie˝ cerkwi prawos∏awnych.

W efekcie pod koniec 1960 r. pozosta∏o w obwodzie tarnopolskim jedynie
szeÊç czynnych koÊcio∏ów rzymskokatolickich z 1258 wiernymi. Dzia∏a∏y one
w Borszczowie – 137 wiernych, ¸osiaczu (rejon borszczowski) – 117, Krzemieƒ-
cu – 206, Podwo∏oczyskach – 210, Ha∏uszczyƒcach (rejon ska∏acki) – 256, Ry-
dodubach (rejon czortkowski) – 332. KoÊcio∏y te obs∏ugiwa∏o dwóch ksi´˝y
– Adamczyk (Borszczów, ¸osiacz i Rydoduby) oraz Macyszyn (Krzemieniec, Pod-
wo∏oczyska i Ha∏uszczyƒce)61. Poza tym dzia∏a∏o jeszcze dziewi´ç niezarejestro-
wanych wspólnot rzymskokatolickich, liczàcych w sumie 722 wiernych – w na-
st´pujàcych miejscowoÊciach: Ska∏at – 300 osób, Po∏upanówka i Stary Ska∏at
(rejon ska∏acki) – 100, Kosów (rejon czortkowski) – 69, Tarnopol – 63, Dorofi-
jówka (rejon podwo∏oczyski) – 60, Siemakowce (rejon czortkowski) – 55, Koro-
lówka (rejon borszczowski) – 44, Zbara˝ – 20, Szumsk – 1162.

Pojawienie si´ nowych niezarejestrowanych wspólnot wiàza∏o si´ z wykreÊle-
niem z ewidencji niektórych koÊcio∏ów, a tym samym i parafii. Pe∏nomocnik ob-
wodowy, zmniejszajàc liczb´ dzia∏ajàcych oficjalnie parafii rzymskokatolickich,
równoczeÊnie powo∏ywa∏ do ˝ycia nowe wspólnoty „nielegalne”. W ten sposób
ogólna liczba wiernych zasadniczo si´ nie zmieni∏a. Zastosowana przez pe∏no-
mocnika metoda walki z katolicyzmem jedynie komplikowa∏a mu zadanie, jako
˝e kontrolowanie nastrojów w niezarejestrowanych wspólnotach by∏o trudniej-
sze. Zresztà wspólnoty te nie ustawa∏y w wysi∏kach, by odzyskaç oficjalny status
i móc odprawiaç nabo˝eƒstwa w swoich koÊcio∏ach. W 1960 r. z petycjami w tej
sprawie trzykrotnie zwracali si´ do Czazowa wierni z Po∏upanówki i Starego Ska-
∏atu, równie˝ trzykrotnie – z Dorofijówki, a˝ dwudziestokrotnie – z Tarnopola
(w latach 1957–1959 odwiedzali oni pe∏nomocnika trzynaÊcie razy)63.

60 Ibidem, ark. 47.
61 Ibidem, ark. 88.
62 Ibidem, ark. 88–89.
63 Ibidem, ark. 98.
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Doznawane szykany sprawia∏y, ˝e gorliwoÊç wiernych – zarówno nale˝àcych
do zarejestrowanych, jak i do „nielegalnych” wspólnot rzymskokatolickich
– wzrasta∏a, zaczynali oni demonstrowaç jeszcze wi´ksze przywiàzanie do swej
to˝samoÊci religijnej i narodowej. Wymowne jest, ˝e w 1959 r. do sakramentu
pokuty i do komunii przystàpi∏o pi´ç razy wi´cej katolików ni˝ w 1958 czy
1957 r.64 Pozostaje zagadkà, skàd czerpali si∏y do pe∏nienia pos∏ugi wÊród swych
„legalnych” i „nielegalnych” parafian ksi´˝a Adamczyk i Macyszyn.

Chcàc ograniczyç aktywnoÊç gmin rzymskokatolickich, pe∏nomocnik obwo-
dowy proponowa∏, by:

1) organy partyjne nasili∏y akcj´ antyreligijnà i propagand´ ateistycznà w miej-
scowoÊciach, gdzie znajdujà si´ koÊcio∏y;

2) w rejonach borszczowskim, ska∏ackim i czortkowskim przyspieszono utwo-
rzenie specjalnych komisji wsparcia dla pe∏nomocnika Rady do spraw Kultu Re-
ligijnego;

3) komitety rejonowe Komunistycznej Partii Ukrainy zorganizowa∏y indywi-
dualnà prac´ wÊród katolików i w∏àczy∏y do niej agitatorów i cz∏onków partii;

4) rozwa˝ono mo˝liwoÊç wykreÊlenia z ewidencji koÊcio∏a w ¸osiaczu, obs∏u-
gujàcego najmniejszà liczb´ wiernych;

5) zbadano mo˝liwoÊç zamkni´cia koÊcio∏a w Krzemieƒcu i przeniesienia na-
bo˝eƒstw do kaplicy cmentarnej65.

Po obj´ciu urz´du przez nowego pe∏nomocnika, S. Kowa∏enk´, nacisk na rzym-
skich katolików wzmóg∏ si´ jeszcze bardziej. W latach 1961–1962 w∏adze zasta-
nawia∏y si´ nad wykreÊleniem z ewidencji Êwiàtyƒ w Podwo∏oczyskach i Borsz-
czowie, podj´∏y te˝ weryfikacj´ listy koÊcio∏ów i klasztorów zabytkowych oraz
wykazu nieczynnych koÊcio∏ów, szukajàc obiektów, które mo˝na by przeznaczyç
na cele spo∏eczno-kulturalne66.

Pod koniec 1962 r. w obwodzie nadal dzia∏a∏o szeÊç zarejestrowanych Êwiàtyƒ:
w Borszczowie – 130 wiernych, ¸osiaczu – 110, Krzemieƒcu – 200, Podwo∏oczy-
skach – 200, Ha∏uszczyƒcach – 230, Rydodubach – 160, co dawa∏o w sumie
1030 osób (dane z poprzednich lat dotyczàce parafii w Rydodubach zosta∏y nieco
zawy˝one przez pe∏nomocnika, niedysponujàcego dok∏adnymi cyframi; jeÊli cho-
dzi o pozosta∏e parafie, liczba wiernych utrzymywa∏a si´ na sta∏ym poziomie)67.
Pod wzgl´dem narodowoÊciowym wÊród rzymskich katolików zamieszkujàcych
obwód tarnopolski zdecydowanie dominowali Polacy, Ukraiƒcy stanowili zaledwie
3 proc. Przewa˝a∏y kobiety – 76 proc. W zwyk∏ych mszach niedzielnych bra∏o
udzia∏ blisko 60 proc. wiernych, w Êwi´ta frekwencja znacznie wzrasta∏a – zjawia-
li si´ nie tylko wszyscy miejscowi, ale równie˝ przyjezdni katolicy, przede wszyst-
kim z obwodu chmielnickiego. Pos∏ug´ kap∏aƒskà pe∏nili ksi´˝a Józef Adamczyk
i Jakub Macyszyn. Pierwszy by∏ proboszczem parafii w Borszczowie, ̧ osiaczu i Ry-
dodubach, drugi – w Krzemieƒcu, Podwo∏oczyskach i Ha∏uszczyƒcach.

Propaganda antyreligijna w okresie chruszczowowskim nie mia∏a charakteru
li tylko formalnego – sz∏y za nià konkretne poczynania, przynoszàce wymierne

64 Ibidem, ark. 44.
65 Ibidem, ark. 99.
66 DATO, f. R 3239, op. 1, spr. 30, ark. 6.
67 Ibidem, op. 2, spr. 62, ark. 5.
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rezultaty. Obwodowy pe∏nomocnik do spraw kultów religijnych stwierdza∏: na
Tarnopolszczyênie znajduje si´ obecnie szeÊç gmin rzymskokatolickich, liczàcych
nieco ponad tysiàc wiernych, a w czterech koÊcio∏ach ze wzgl´du na brak sta∏e-
go proboszcza msze odprawiane sà tylko raz w miesiàcu. W tej sytuacji w pe∏ni
uprawnione b´dzie zredukowanie sieci placówek katolickich – przede wszystkim
w tych miejscowoÊciach, w których nie ma ju˝ czynnych cerkwi prawos∏awnych
i gdzie ksi´˝a usi∏ujà o˝ywiç dzia∏alnoÊç gmin rzymskokatolickich68.

Pod koniec 1964 r. w obwodzie tarnopolskim nadal istnia∏o szeÊç dotychcza-
sowych parafii. Po Êmierci ks. Adamczyka w 1963 r. ich jedynym duszpasterzem
pozosta∏ ks. Jakub Macyszyn. Jest oczywiste, ˝e nie by∏ w stanie pe∏niç regularnej
pos∏ugi we wszystkich funkcjonujàcych jeszcze koÊcio∏ach. W ¸osiaczu, Rydodu-
bach i Podwo∏oczyskach msze odbywa∏y si´ tylko kilka razy do roku, w Borszczo-
wie i Ha∏uszczyƒcach – dwa lub trzy razy w miesiàcu. Jedynie w Krzemieƒcu na-
bo˝eƒstwa odprawiano regularnie, gdy˝ ks. Macyszyn mieszka∏ tam na sta∏e.

Korzystajàc z tego, ˝e zmar∏ego ks. Adamczyka nie zastàpi∏ inny kap∏an, w∏adze
zacz´∏y szukaç pretekstu, by zamknàç obs∏ugiwane przezeƒ do tej pory koÊcio∏y.
W 1964 r. decyzjà podwo∏oczyskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, po-
twierdzonà nast´pnie przez Obwodowy Komitet Wykonawczy w Tarnopolu, ode-
brano Êwiàtyni´ wspólnocie w Podwo∏oczyskach. Jako uzasadnienie podano z∏y
stan techniczny budynku. Umowa dzier˝awy zosta∏a zerwana, koÊció∏ zaÊ zburzo-
no. Na jego miejscu zamierzano zbudowaç dom kultury. Parafianie zwrócili si´ do
pe∏nomocnika obwodowego i do Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Pod-
wo∏oczyskach z proÊbà o umo˝liwienie im przeprowadzenia remontu kapitalnego
koÊcio∏a. Podj´tych decyzji nie zamierzano jednak uchyliç, gdy˝ w pe∏ni wpisywa-
∏y si´ one w prowadzonà przez w∏adze partyjno-paƒstwowe polityk´ ateizacji spo-
∏eczeƒstwa. Nietrudno si´ domyÊliç, ˝e podobny los czeka∏ równie˝ koÊcio∏y w ¸o-
siaczu i Rydodubach. Pe∏nomocnik Kowa∏enko raportowa∏ swym zwierzchnikom
w Moskwie (A. Puzin) i Kijowie (K. ¸ytwyn): „Wziàwszy pod uwag´, ˝e od d∏u˝-
szego czasu ze wzgl´du na nieobecnoÊç kap∏ana nabo˝eƒstwa w trzech [wspomnia-
nych] koÊcio∏ach nie sà odprawiane i ˝e os∏abi∏o to religijnoÊç katolików w tych
wsiach, trzeba wzmóc prac´ antyreligijnà i wychowawczà wÊród ludnoÊci polskiej
oraz rozwa˝yç kwesti´ wykreÊlenia z ewidencji miejscowych gmin”69. Mo˝liwoÊç
zmniejszenia o po∏ow´ liczby parafii rzymskokatolickich by∏a dla obwodowego
pe∏nomocnika Rady do spraw Kultu Religijnego prawdziwà gratkà.

W okresie chruszczowowskim, kiedy likwidacja Êwiàtyƒ i delegalizowanie
gmin religijnych sta∏y si´ zjawiskiem masowym, szykany dotkn´∏y równie˝ Ko-
Êció∏ rzymskokatolicki na Tarnopolszczyênie. Z zarejestrowanych w 1954 r.
oÊmiu parafii, dysponujàcych oÊmioma koÊcio∏ami – po∏owa zosta∏a skazana na
likwidacj´ i wykreÊlenie z ewidencji.

Dalszy ciàg ofensywy przeciwko rzymskiemu katolicyzmowi

Z 296 parafii rzymskokatolickich istniejàcych w obwodzie tarnopolskim
w 1944 r., przed wysiedleniem Polaków, w latach 1965–1966 pozosta∏o szeÊç.

68 Ibidem, ark. 9.
69 Ibidem, spr. 72, ark. 25.
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Liczy∏y one oko∏o tysiàca wiernych70. Poza tym blisko pi´ciuset rzymskich kato-
lików z obwodu chmielnickiego stale odwiedza∏o koÊcio∏y w Borszczowie i Ha-
∏uszczyƒcach.

Jedyny ksiàdz rzymskokatolicki w obwodzie, Jakub Macyszyn, regularnie od-
prawia∏ msze w swoim koÊciele parafialnym w Krzemieƒcu, okresowo natomiast
(jeden–dwa razy w miesiàcu) – w koÊcio∏ach w Borszczowie i Ha∏uszczyƒcach.
W ¸osiaczu i Rydodubach wierni sami zbierali si´ na modlitw´, a wspólnota
z Podwo∏oczysk, która nie mia∏a w∏asnej Êwiàtyni, odwiedza∏a koÊció∏ w Ha∏usz-
czyƒcach.

Jakub Macyszyn cieszy∏ si´ wielkim autorytetem wÊród miejscowych katoli-
ków. Interesowa∏ si´ ˝yciem KoÊcio∏a powszechnego, regularnie s∏ucha∏ Radia Wa-
tykaƒskiego, prenumerowa∏ polskie czasopisma i zdobytymi w ten sposób infor-
macjami dzieli∏ si´ z wiernymi. Informowa∏ swoich parafian o pracach Soboru
Watykaƒskiego II i zapadajàcych w Rzymie decyzjach. Sprzyja∏o to utrzymaniu
ich zwiàzków z polskoÊcià i katolicyzmem. Zewn´trznym wyrazem gorliwoÊci
wiernych by∏a zwi´kszona frekwencja w koÊcio∏ach i wzrost dochodów parafii.
Przyk∏adowo w 1964 r. zebrano w trzech koÊcio∏ach (Borszczów, Krzemieniec,
Ha∏uszczyƒce) 4239 rubli, a w 1966 r. 5413 rubli71.

Ogl´dny stosunek w∏adz do religii w po∏owie lat szeÊçdziesiàtych zrodzi∏ na-
dzieje, i˝ mo˝liwe jest jeÊli nie odrodzenie KoÊcio∏a rzymskokatolickiego, to
w ka˝dym razie ustabilizowanie jego sytuacji w przysz∏oÊci. Po okresie pewnego
uspokojenia komunistyczny re˝im przeszed∏ jednak do ostrej ofensywy ateistycz-
nej, czego symptomem by∏o w 1969 r. wykreÊlenie z ewidencji parafii w Podwo-
∏oczyskach. Przyjrzyjmy si´ zastosowanym wówczas metodom.

Poczàtkowo decyzjà Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Tarnopolu, za-
twierdzonà przez Rad´ do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR
(protokó∏ posiedzenia Rady nr 1 z 20 stycznia 1965 r.), podwo∏oczyskim katoli-
kom odebrano koÊció∏, motywujàc to z∏ym stanem technicznym budynku. Nast´p-
nie koÊció∏ zburzono, a na jego miejscu wzniesiono rejonowy dom kultury72. Wier-
ni – oko∏o pi´çdziesi´ciu – którzy pozostali bez w∏asnej Êwiàtyni, zacz´li ucz´szczaç
do koÊcio∏a w Ha∏uszczyƒcach i stopniowo przestali si´ interesowaç sprawami for-
malnymi gminy. Nies∏usznie. Wykorzysta∏y to miejscowe w∏adze, motywujàc wy-
kreÊlenie parafii z ewidencji tym, ˝e jej „dwudziestka” i komisja rewizyjna rozpa-
d∏y si´. Na tej podstawie 14 marca 1969 r. Rejonowy Komitet Wykonawczy
w Podwo∏oczyskach (uchwa∏a nr 88) wystàpi∏ do Obwodowego Komitetu Wyko-
nawczego z proÊbà o wykreÊlenie z ewidencji lokalnej gminy rzymskokatolickiej,
która rzekomo zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci. Obwodowy Komitet Wykonawczy przy-
chyli∏ si´ do tej proÊby (uchwa∏a nr 01-240 z 20 kwietnia 1969 r.) i skierowa∏ od-
powiedni wniosek do Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów
ZSRR73. Ta ostatnia, rzecz jasna, uczyni∏a zadoÊç proÊbie w∏adz w Tarnopolu.

Tym sposobem pod koniec 1969 r. w obwodzie tarnopolskim by∏o zarejestro-
wanych ju˝ tylko pi´ç gmin rzymskokatolickich z pi´cioma koÊcio∏ami. W trzech

70 DATO, f. P 1, op. 1, spr. 3864, ark. 46.
71 Ibidem, ark. 49.
72 DATO, f. R 3241, op. 1, spr. 73, ark. 148.
73 Ibidem, ark. 149.
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z nich (Krzemieniec, Borszczów, Ha∏uszczyƒce) msze odprawiano regularnie,
w dwóch innych, gdzie nie by∏o sta∏ego proboszcza (¸osiacz i Rydoduby) – jedy-
nie okresowo. Raz na miesiàc liturgi´ sprawowa∏ ks. Jakub Macyszyn, podczas
jego nieobecnoÊci wierni sami zbierali si´ w koÊciele i odprawiali nabo˝eƒstwa.
Wymienione pi´ç koÊcio∏ów – zw∏aszcza w wielkie Êwi´ta religijne – odwiedzali
tak˝e rzymscy katolicy z obwodów chmielnickiego i rówieƒskiego oraz prakty-
kujàcy nielegalnie grekokatolicy.

W 1970 r. w koÊcio∏ach obwodu tarnopolskiego ochrzczono 53 dzieci, w tym
osiemnaÊcioro z obwodu chmielnickiego i pi´cioro z rówieƒskiego, co Êwiadczy
o szerokim zasi´gu wp∏ywów lokalnego KoÊcio∏a rzymskokatolickiego74. W pi´ciu
rzymskokatolickich „dwudziestkach” by∏o 65 m´˝czyzn i 35 kobiet, w tym oÊmiu
robotników, siedemnastu ko∏choêników, 75 emerytów75. Materialnym Êwiadec-
twem aktywizacji gmin rzymskokatolickich na poczàtku lat siedemdziesiàtych by∏
wzrost dochodów parafii – w 1971 r. o 1802 ruble w porównaniu z rokiem 197076.

W∏adze – a przede wszystkim obwodowy pe∏nomocnik do spraw kultów
religijnych – szuka∏y stale pretekstu, by ograniczyç liczb´ parafii. W 1974 r.
nadarzy∏a si´ ku temu okazja. Podobnie jak w Podwo∏oczyskach – a wi´c wyko-
rzystujàc brak sta∏ego proboszcza oraz formalne uchybienia w dokumentacji
miejscowej gminy rzymskokatolickiej – w∏adze wykreÊli∏y z ewidencji parafi´
w ¸osiaczu77. RównoczeÊnie pe∏nomocnik przygotowa∏ dokumenty potrzebne
do likwidacji parafii w Rydodubach, a nast´pnie wys∏a∏ je do Rady do spraw Kul-
tów Religijnych przy Radzie Ministrów USRR. Mo˝na by∏o si´ spodziewaç, ˝e
zatwierdzenie wniosku pe∏nomocnika b´dzie czystà formalnoÊcià. W 1974 r.
w obwodzie istnia∏y zatem faktycznie jedynie trzy katolickie parafie: w Krze-
mieƒcu, Borszczowie i Ha∏uszczyƒcach. Wed∏ug danych pe∏nomocnika liczba
wiernych w poszczególnych gminach wynosi∏a: w Krzemieƒcu – blisko 170 osób
w samym mieÊcie i oko∏o trzydziestu we wsiach rejonów krzemienieckiego
i szumskiego, w Borszczowie – odpowiednio 170 osób w mieÊcie i ponad osiem-
dziesiàt we wsiach rejonu borszczowskiego, w Ha∏uszczyƒcach – blisko dwieÊcie
osób i prawie sto w innych miejscowoÊciach rejonu podwo∏oczyskiego78. Obwód
powinno zamieszkiwaç zatem 750 rzymskich katolików. Poniewa˝ jednak pe∏no-
mocnik, chcàc wykazaç si´ swoimi sukcesami, zani˝a∏ nieco liczby w sprawozda-
niach wysy∏anych do Kijowa, mo˝emy za∏o˝yç, ˝e faktycznie na Tarnopolszczyê-
nie by∏o w 1974 r. oko∏o tysiàca wiernych. Szacunek ten dotyczy jedynie
aktywnie praktykujàcych. JeÊli uwzgl´dnimy, ˝e polska mniejszoÊç w obwodzie
liczy∏a w po∏owie lat siedemdziesiàtych mniej wi´cej 8–10 tys. osób, musimy
dojÊç do wniosku, i˝ liczba katolików „biernych” wynosi∏a przynajmniej 5 tys.

Opiek´ duchowà nad wszystkimi rzymskimi katolikami Tarnopolszczyzny
oraz nad wiernymi z obwodów chmielnickiego i rówieƒskiego sprawowa∏ ju˝ tyl-
ko sam ks. Jakub Macyszyn. W styczniu 1974 r. obwodowy pe∏nomocnik zare-
jestrowa∏ w swojej ewidencji ks. Bronis∏awa Mereckiego, zezwalajàc mu na od-

74 DATO, f. R 3241 scz, op. 2s, spr. 20, ark. 33.
75 Ibidem, ark. 34.
76 Ibidem, spr. 25, ark. 31.
77 Ibidem, spr. 41, ark. 21.
78 Ibidem.
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prawianie okresowych nabo˝eƒstw w koÊciele w Ha∏uszczyƒcach. W drugiej
po∏owie tego˝ roku – po Êmierci ks. Macyszyna – zezwolenie na sta∏à prac´ dusz-
pasterskà w Krzemieƒcu i periodyczne odprawianie mszy w Borszczowie otrzy-
ma∏ ks. Marcjan Trofimiak79. Pod koniec 1974 r. w obwodzie tarnopolskim pra-
cowa∏o zatem dwóch kap∏anów – proboszcz Ha∏uszczyniec ks. Merecki oraz
opiekujàcy si´ parafiami w Krzemieƒcu i Borszczowie ks. Trofimiak. 80 proc.
cz∏onków „dwudziestek” oraz organów wykonawczych katolickich gmin to byli
wierni w wieku emerytalnym, lojalni wobec ustawodawstwa wyznaniowego
i w∏adzy radzieckiej. Dochody trzech koÊcio∏ów wzros∏y w 1974 r. w porówna-
niu z rokiem poprzednim prawie o 500 rubli i wynosi∏y 6720 rubli80. G∏ównym
êród∏em tych dochodów (90 proc.) by∏y dobrowolne datki wiernych. 

Jak mo˝na by∏o oczekiwaç, w 1975 r. wykreÊlono z ewidencji gmin´ rzymsko-
katolickà w Rydodubach. Pozosta∏y trzy parafie, z trzema koÊcio∏ami: w Krzemieƒ-
cu – pod wezwaniem Êw. Stanis∏awa, Borszczowie – Êw. Trójcy oraz Ha∏uszczyƒcach
– Êw. Jana. Wed∏ug danych obwodowego pe∏nomocnika skupia∏y 780 wiernych81.
Duszpasterskà pos∏ug´ pe∏nili ksi´˝a Bronis∏aw Merecki oraz Marcjan Trofimiak. 

W 1975 r. w Helsinkach odby∏a si´ Konferencja Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy
w Europie. Podpisanie jej Aktu Koƒcowego oÊmieli∏o cz´Êç katolików ze wsi Rydo-
duby i Bia∏obo˝nica do podj´cia staraƒ o ponownà rejestracj´ koÊcio∏a w Rydodu-
bach, ich dzia∏ania zosta∏y jednak udaremnione przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa.

W 1977 r. w obwodzie nadal dzia∏a∏y trzy zarejestrowane koÊcio∏y, obs∏ugi-
wane przez dwóch proboszczów. Jak donosi∏ obwodowy pe∏nomocnik: „Merec-
ki i Trofimiak nie utrzymywali ze sobà kontaktów”82. Ksiàdz Merecki odprawia∏
nabo˝eƒstwa jedynie po ∏acinie, natomiast ks. Trofimiak przestrzega∏ zaleceƒ So-
boru Watykaƒskiego II, wprowadzajàc do liturgii j´zyk polski. Integrowa∏o to
polskà mniejszoÊç.

W latach 1979–1980 rzymscy katolicy ze wsi Rydoduby i Kosów zwrócili si´
do obwodowego pe∏nomocnika z petycjà w sprawie ponownego uruchomienia
koÊcio∏a w Rydodubach. Podobnà proÊb´ wystosowali wierni z Tarnorudy w re-
jonie podwo∏oczyskim, gdzie koÊció∏, równie˝ wykreÊlony z ewidencji, by∏ wy-
korzystywany jako magazyn83. Poniewa˝ pe∏nomocnik nie reagowa∏ na petycje,
wierni samowolnie otwierali Êwiàtynie i odprawiali nabo˝eƒstwa w wykreÊlo-
nych z ewidencji koÊcio∏ach, których nie przeznaczono jeszcze na cele gospodar-
cze. Tak sta∏o si´ te˝ w Rydodubach84.

W dzia∏ajàcych oficjalnie koÊcio∏ach na nabo˝eƒstwach gromadzili si´ katolicy
obrzàdku ∏aciƒskiego z tarnopolskiego i sàsiednich obwodów, a tak˝e grekokato-
licy. W Borszczowie w ka˝dej niedzielnej mszy uczestniczy∏o oko∏o pi´çdziesi´ciu
wiernych podziemnego KoÊcio∏a unickiego. Towarzyszy∏ im prawie zawsze kap∏an
greckokatolicki, który za zgodà proboszcza udziela∏ im komunii i spowiada∏85.

79 Ibidem, ark. 22.
80 Ibidem.
81 Ibidem, spr. 47, ark. 11.
82 Ibidem, spr. 58, ark. 21.
83 Ibidem, spr. 66, ark. 14.
84 Ibidem, spr. 87, ark. 17.
85 Ibidem, spr. 91, ark. 10.
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24 listopada 1981 r. wysz∏o tajne rozporzàdzenie Rady do spraw Kultów Re-
ligijnych przy Radzie Ministrów USRR w sprawie wzmo˝enia kontroli nad wy-
konywaniem ustawodawstwa wyznaniowego. Punkt ósmy tego dokumentu g∏o-
si∏: „Rozpatrzyç na posiedzeniu Rady raporty [...] obwodu tarnopolskiego [...]
dotyczàce przeciwdzia∏ania próbom sprowokowania przez Watykan nielegalnej
dzia∏alnoÊci katolików i unickich niedobitków”86.

W 1984 r. pe∏nomocnik obwodowy w swoim tajnym sprawozdaniu dla rady
republikaƒskiej i zwiàzkowej zaznacza∏, ˝e nie ma symptomów aktywizacji gmin
rzymskokatolickich oraz nie odczuwa si´ wp∏ywu Watykanu ani polskiego epi-
skopatu na wiernych i ich duszpasterzy. Przy tym jednak z jakiegoÊ wzgl´du
uzna∏, i˝ w∏aÊnie pod wp∏ywem z zewnàtrz katolicy z Po∏upanówki i Starego Ska-
∏atu domagali si´ w lutym–czerwcu 1984 r. wznowienia dzia∏alnoÊci swoich pa-
rafii, wysy∏ali listy i delegacje do ró˝nych instancji. Ich wysi∏ki udaremni∏ Rejo-
nowy Komitet Wykonawczy, niezw∏ocznie adaptujàc na cele gospodarcze koÊció∏
wykorzystywany dawniej przez te dwie wspólnoty87.

Dane z 1984 r. wskazujà, ˝e w obwodzie dzia∏a∏y wcià˝ trzy koÊcio∏y (w Borsz-
czowie, Krzemieƒcu i Ha∏uszczyƒcach), których proboszczami byli Bronis∏aw
Merecki i Marcjan Trofimiak. W coniedzielnych mszach bra∏o udzia∏ przeci´tnie
650 wiernych z tarnopolskiego i dwustu z obwodów sàsiednich: rówieƒskiego,
wo∏yƒskiego, chmielnickiego. Ksi´˝a udzielili trzynastu chrztów i jednego Êlubu,
brali udzia∏ w szesnastu pogrzebach. Roczne dochody parafii wynios∏y prawie
10 tys. rubli88.

Rzymscy katolicy z Po∏upanówki nadal prowadzili walk´ o zarejestrowanie
swojej gminy. W 1986 r. skierowali do ró˝nych instancji szeÊç petycji, które jed-
nak nie odnios∏y ˝adnego skutku. Dane z tego˝ roku Êwiadczà o nieznacznej ak-
tywizacji katolików: odby∏o si´ siedemnaÊcie chrztów, czternaÊcie Êlubów i 22 po-
grzeby religijne. Dochody lokalnego KoÊcio∏a wynios∏y 9,6 tys. rubli89.

Pod koniec lat osiemdziesiàtych w obwodzie tarnopolskim istnia∏y te same
trzy zarejestrowane parafie. Kierowa∏ nimi ks. Marcjan Trofimiak. Praktyk´ od-
bywa∏ tu wychowanek Akademii Duchownej w Rydze ks. Marian Jaworski, któ-
ry po zakoƒczeniu sta˝u mia∏ zostaç proboszczem jednej z parafii90. W zwiàzku
ze stopniowà demokratyzacjà w∏adze zacz´∏y rejestrowaç nowe gminy religijne.
Do 1 paêdziernika 1989 r. zarejestrowano dwie kolejne parafie katolickie w ob-
wodzie, ich ogólna liczba wynios∏a zatem pi´ç91. Odrodzenie KoÊcio∏a rzymsko-
katolickiego na Tarnopolszczyênie stawa∏o si´ faktem.

* * *

W powojennym okresie rzàdów komunistycznych wspólnoty rzymskokatolic-
kie w obwodzie tarnopolskim, podobnie zresztà jak ca∏y KoÊció∏ na Ukrainie Za-
chodniej, prze˝ywa∏y bardzo trudne momenty. Chocia˝ katolicyzm obrzàdku ∏a-

86 Ibidem, spr. 89, ark. 3.
87 Ibidem, spr. 107, ark. 14.
88 Ibidem, ark. 15.
89 Ibidem, spr. 121, ark. 8.
90 Ibidem, spr. 128, ark. 10.
91 DATO, f. P 1, op. 39, spr. 46, ark. 11.
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ciƒskiego móg∏ funkcjonowaç w ZSRR legalnie92, stale znajdowa∏ si´ pod presjà
ateistycznych w∏adz. PrzeÊladowano duchownych i wiernych, zamykano bàdê
niszczono Êwiàtynie. KoÊció∏ ˝y∏ jednak i dzi´ki wierze w Chrystusa przetrwa∏,
nie tylko zachowujàc swojà tradycj´ dogmatycznà i obrz´dowà, ale i gromadzàc
wokó∏ siebie Polaków – równie˝ spoza Tarnopolszczyzny, których ocali∏ przed
utratà to˝samoÊci. Pod opiekà KoÊcio∏a rzymskokatolickiego ukraiƒscy Polacy
przetrwali jako naród i nie utracili zwiàzku z Macierzà. Ocalili ducha religijne-
go, bo ˝yciodajna rzeka wiary czerpa∏a swà si∏´ ze êród∏a – z Prawdy Chrystuso-
wej. Z tej skarbnicy czerpa∏a równie˝ – wspierana przez rzymskich katolików
– podziemna Cerkiew greckokatolicka. 

Celem niniejszego artyku∏u by∏o przedstawienie na podstawie utajnionych do
niedawna êróde∏ powojennych losów KoÊcio∏a rzymskokatolickiego na Ukrainie
Zachodniej – na przyk∏adzie Tarnopolszczyzny. Tekst ten jest zarazem ho∏dem
z∏o˝onym pami´ci duchownych i wiernych, którzy wytrwali, zwyci´˝yli i stali si´
wzorem dla przysz∏ych pokoleƒ.

Prze∏o˝y∏ Jan Jacek Bruski

JAROS¸AW STOCKI (ur. 1957) – historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, doktor nauk humanistycznych (kandydat nauk historycznych),
docent w katedrze psychologii oraz w katedrze filozofii i ukrainoznawstwa
Tarnopolskiego Paƒstwowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja.
Wspó∏pracownik Instytutu Europy Ârodkowo-Wschodniej w Lublinie. Zajmu-
je si´ historià Ukrainy oraz stosunkami polsko-ukraiƒskimi. Autor i wspó∏au-
tor ksià˝ek: Monastyr Otciw Wasilijan Czesnoho Chresta Hospodƒoho w Bu-
czaczi 1712–1996 (Lwow 1997); Religijna sytuacija w Ukrainie: problemy
i tendencjii rozwytku 1988–1998 (Tarnopol 1998); Studia nad demografià hi-
storycznà i sytuacjà religijnà Ukrainy (Lublin 2000); UkraiƒÊka Greko-Kato-
∏yçka Cerkwa i religijne stanowyszcze Ternopilszczyzny (1946–1989) (Tarno-
pol 2003).

The Roman Catholic Church in Western Ukraine as exemplified by the Tarnopol region
between 1946–1989

In 1944–1945 100 000 Polish repatriates, including nearly 100 priests left the
Tarnopol region. 259 churches and chapels became deserted. Toward the end of the forties

92 Status prawny KoÊcio∏a regulowa∏y nast´pujàce akty: dekret o rozdziale KoÊcio∏a od paƒstwa
i szko∏y od KoÊcio∏a (rozporzàdzenie Ludowego Komisariatu SprawiedliwoÊci RSFRR z 24 VIII
1918 r.), instrukcja Sekretariatu Prezydium Wszechukraiƒskiego Centralnego Komitetu Wykonaw-
czego z 23 VI 1932 r. o zasadach organizacji, dzia∏alnoÊci, sprawozdawczoÊci i likwidacji gmin re-
ligijnych i o systemie ewidencjonowania przez organy administracji sk∏adu gmin religijnych oraz
funkcjonariuszy kultu, instrukcja o ewidencji zgromadzeƒ religijnych i funkcjonariuszy kultu z 31 X
1968 r., zatwierdzona przez Rad´ ds. Religii przy Radzie Ministrów ZSRR (Zakonodawstwo pro re-
lihijni kulty, Kyjiw 1973, s. 77, 111, 144).
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there remained eleven legally functioning Roman Catholic communities, with almost
3000 faithful, looked after by seven priests. Despite the hostility of the atheistic,
totalitarian regime, the communities not only preserved their religious tradition and
national identity, but also became a moral support to the underground Ukrainian Greek
Catholic Church.

In the Khrushchev era – in contrast to the Stalinist period – mass repressions were not
instigated the clergy, quite the opposite – many clergymen were freed from prisons and
camps. However, at the same time, atheist propaganda was intensified. Orthodox and
Catholic churches were being closed, religious communities were being officially
deregistered. Due to this, in 1964 only six registered Roman Catholic communities
remained with the same number of churches. The remaining communities lost their
previous status. Through delegalising them, the local authorities were acting according to
the expectations of the Kiev and Moscow officials, however, they made it more difficult
for themselves to control part of the Roman Catholics in future. Persecutions led to the
closing of the Roman and Greek Catholics – not only in the Tarnopol district, but also in
the whole of Western Ukraine.

During Brezhnev’s rule the atheist course was continued. In the mid seventies in the
Tarnopol region only three legally registered parishes remained, with three churches, while
as many as ten functioned illegally. Naturally, this situation could not please local
Catholics. The active attitude of the clergy, imbued by the spirit of the II Vatican Council,
caused the faithful to become more active. They started systematically sending petitions
to the district plenipotentiary for religious cults concerning the reregistration of the Roman
Catholic parishes. The authorities consistently refused. Not until the policies of glasnost
and perestroika, inaugurated by Gorbachov, were there conditions for religious freedom
and the rebirth of Catholicism and other religions.

The Roman Catholics of the Tarnopol region had their loyalty to Jesus Christ and the
Holy See. They passed the test honourably and with a clear conscience.

Jaros∏aw Stocki
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Anna Czocher

Jawne polskie ˝ycie kulturalne
w okupowanym Krakowie

1939–1945 w Êwietle wspomnieƒ
Okupujàc ziemie polskie, hitlerowcy dà˝yli do obj´cia kontrolà i regulacjà

prawnà wszelkich aspektów ˝ycia. W system ten w∏àczona zosta∏a tak˝e kultura.
Ze wzgl´du na rozleg∏oÊç zjawisk, jakie obejmuje poj´cie „kultura”, tematyka ar-
tyku∏u zosta∏a zaw´˝ona do twórczoÊci literackiej, artystycznej i rozrywkowej
w ró˝nych dziedzinach oraz percepcji tej twórczoÊci przez spo∏eczeƒstwo. 

Termin „˝ycie kulturalne” ma wskazywaç na zale˝noÊç kultury od warunków
spo∏ecznych1. Oficjalnym ˝yciem kulturalnym b´dà zatem dzia∏ania majàce ze-
zwolenie w∏adz okupacyjnych, odbywajàce si´ jawnie, z bezpoÊredniej ich inspi-
racji lub przynajmniej za ich wiedzà i zgodà. Poza obszarem zainteresowaƒ pozo-
sta∏o konspiracyjne, podziemne ˝ycie kulturalne. Rozwa˝ania dotyczà jedynie
oficjalnego ˝ycia kulturalnego polskich mieszkaƒców Krakowa2.

Relacje dotyczàce drugiej wojny Êwiatowej i okupacji sà liczne. Wynika to
z wyjàtkowoÊci tamtych prze˝yç. Âwiadkowie wydarzeƒ pragnà odtworzyç ów-
czesnà atmosfer´, ekstremalne warunki, w jakich przysz∏o im egzystowaç, chcà
tak˝e zaprezentowaç w∏asnà aktywnoÊç. Piszàc na temat wojny, autorzy wspo-
mnieƒ cz´sto zaznaczajà, ˝e chcieliby zachowaç ówczesnà Êwie˝oÊç spojrzenia,
bez baga˝u póêniejszych ocen i doÊwiadczeƒ. Chcieliby, aby ich relacje by∏y nie
tylko o przesz∏oÊci, ale i z przesz∏oÊci. Niemniej jednak „czas historyczny utrwa-
lony we wspomnieniach nosi zawsze na sobie pi´tno wspó∏czesnoÊci. [...] Wspó∏-
czesnoÊç bardzo silnie ingeruje w odtwarzanie przesz∏oÊci, a nast´puje to znacz-
nie silniej w naszej cz´Êci Europy”3. Trzeba zatem liczyç si´ z tym, ˝e autorzy
wspomnieƒ postrzegajà wiele spraw z powojennej perspektywy, oceniajà je ina-
czej ni˝ w chwili, gdy si´ dzia∏y. Powstaje wi´c pytanie o czynniki, które wp∏yn´-
∏y na kszta∏towanie si´ obrazu okupacji. 

1 J. ˚arnowski, Zakres poj´cia kultura [w:] Inter arma non silent Musae. Wojna i kultura
1939–1945, red. Cz. Madajczyk, Warszawa 1982, s. 17; A. K∏oskowska, Spo∏eczne ramy kultury,
Warszawa 1972, s. 27.
2 Realizacja idei segregacji rasowej spowodowa∏a podzia∏ mieszkaƒców miasta na odr´bne, wyró˝-
nione pod wzgl´dem narodowoÊciowym spo∏ecznoÊci. By∏ wi´c Krakau niemiecki, Kraków polski,
Kroke ˝ydowski, a tak˝e Krakiw ukraiƒski (A. Chwalba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939–1945,
Kraków 2002). Przedmiotem analizy b´dzie jedynie oficjalne ˝ycie kulturalne adresowane do lud-
noÊci polskiej. Kraków zamyka∏ si´ b´dzie w obszarze sprzed 1 VI 1941 r., kiedy to w wyniku de-
cyzji w∏adz okupacyjnych z 28 maja tr. przy∏àczono do miasta pobliskie wsie. 
3 J. Miku∏owski-Pomorski, Kraków w naszej pami´ci, Kraków 1991, s. 36–37.

227

V
A

R
IA



Artyku∏ niniejszy jest próbà konfrontacji obrazu wy∏aniajàcego si´ ze wspo-
mnieƒ z ustaleniami zawartymi w literaturze przedmiotu4, próbà uchwycenia
ró˝nic w prezentowaniu jawnego ˝ycia kulturalnego przez poszczególnych auto-
rów oraz odtworzenia zmian zachodzàcych pod wp∏ywem ró˝norodnych czynni-
ków w ukazywanym przez nich obrazie5. Badajàc poszczególne dziedziny oficjal-
nego ˝ycia kulturalnego, mo˝na te˝ postawiç pytanie o rol´, jakà odgrywa∏y
w okupacyjnej rzeczywistoÊci, ich ocen´ przez poszczególne osoby oraz zasi´g
oddzia∏ywania. 

Analiz´ przeprowadzono na podstawie wspomnieƒ osiemdziesi´ciu osób. Ich
autorzy musieli choçby krótki okres wojny sp´dziç w Krakowie. Kraków by∏ ich
miejscem urodzenia i sta∏ego zamieszkania lub tylko etapem drogi ˝yciowej lub
wojennej tu∏aczki. Przekazy ró˝nià si´ formà i charakterem wypowiedzi. Sà to
pami´tniki, artyku∏y wspomnieniowe, prace konkursowe, wywiady, dzienniki
(fragmentaryczne) i notatki6. 

Osoby, których wspomnienia wykorzystano, nie stanowià reprezentacji spo-
∏ecznej mieszkaƒców Krakowa. Zaledwie czternaÊcie spoÊród nich to kobiety.
W chwili spisywania swych prze˝yç w zdecydowanej wi´kszoÊci by∏y to osoby
starsze lub doros∏e (oko∏o 90 proc.). M∏odoÊç, która przypad∏a na okres okupa-
cji, opisa∏o 40 proc. autorów, pozostali to ludzie ju˝ w czasie okupacji starsi lub
doroÊli. 

Na trudnoÊci natrafi∏a identyfikacja wykszta∏cenia i pochodzenia spo∏ecznego
autorów. Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e niemal ka˝dy z nich w chwili spi-
sywania wspomnieƒ mia∏ co najmniej Êrednie wykszta∏cenie. Znaczna cz´Êç osób
legitymowa∏a si´ wykszta∏ceniem wy˝szym. Oko∏o 40 proc. piszàcych to artyÊci,
ludzie pióra, dziennikarze. Fragmentaryczne informacje na temat miejsc urodze-
nia autorów wspomnieƒ uniemo˝liwiajà precyzyjne rozró˝nienie, jak na temat
Krakowa pisali jego rodowici mieszkaƒcy, a jak osoby nap∏ywowe. 

Autorami wspomnieƒ sà w zdecydowanej wi´kszoÊci osoby narodowoÊci pol-
skiej. Pi´ciu autorów to osoby pochodzenia ˝ydowskiego, jednak w czasie oku-
pacji przebywajàce i funkcjonujàce poza obr´bem getta na tzw. aryjskich papie-
rach. WÊród pami´tnikarzy jest Niemiec i W∏och – korespondent wojenny.

4 Literatura dotyczàca jawnego ˝ycia kulturalnego w okupowanym Krakowie jest doÊç obszerna,
choç wcià˝ brak ca∏oÊciowego opracowania. Tematyka ta zosta∏a poruszona m.in. w: Kraków pod
rzàdami wroga 1939–1945, red. J. Dàbrowski, Kraków 1946 (Biblioteka Krakowska nr 104);
T. Wroƒski, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974; A. Chwalba, Dzieje Krakowa… oraz
w wielu pracach monograficznych ukazujàcych poszczególne aspekty ˝ycia kulturalnego: S. Lacho-
wicz, Muzyka w okupowanym Krakowie 1939–1945, Kraków 1988; P. Lechowski, Biblioteki Kra-
kowa w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945, Kraków 1999; K. Woêniakowski, Wk∏ad Krakowa
w „literatur´ Generalnego Gubernatorstwa” 1939–1945. (Przyczynek do dziejów jawnego ruchu li-
teracko-wydawniczego czasów okupacji hitlerowskiej), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP
w Krakowie” 1993, z. 155, „Prace Bibliotekoznawcze” nr 7; idem, Jawne polskie ˝ycie teatralne
w okupowanym Krakowie [w:] idem, Prasa, kultura, wojna. Studia z dziejów czasopiÊmiennictwa,
kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945, Kraków 1999.
5 Wykorzystano prace metodologiczne poÊwi´cone krytyce êróde∏ wspomnieniowych oraz prace
historyczno-socjologiczne dotyczàce stereotypów Niemców i postrzegania okupacji hitlerowskiej
w powojennej Polsce.
6 Wi´kszoÊç ukaza∏a si´ drukiem, natomiast dziesi´ç to r´kopisy w zbiorach Biblioteki Jagielloƒ-
skiej i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
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Patrzyli oni jednak na wydarzenia oczyma ludnoÊci okupowanej, w pewnym
stopniu solidaryzujàc si´ z nià. Tote˝ ˝ycie kulturalne Krakowa w czasie drugiej
wojny Êwiatowej b´dzie ukazane od strony ludnoÊci podbitej.

Za∏o˝enia polityki kulturalnej okupanta

Lini´ polityki kulturalnej w stosunku do Polaków w Generalnym Gubernator-
stwie nakreÊlono m.in. podczas spotkania generalnego gubernatora Hansa Fran-
ka i ministra propagandy Rzeszy Josepha Goebbelsa w ¸odzi 31 paêdziernika
1939 r. Kierunek dzia∏aƒ wyznacza∏o stwierdzenie Goebbelsa: „Polacy to naród
niegodny nazwy ludu kulturalnego, to naród, dla którego nie ma miejsca w eu-
ropejskiej wspólnocie ludów”7. W tym znaczeniu eksterminacja kulturalna mia-
∏a poprzedziç eksterminacj´ biologicznà8. 

Zasady hitlerowskiej polityki kulturalnej Frank wprowadzi∏ w ˝ycie swoimi
rozporzàdzeniami. 8 marca 1940 r. wszelka dzia∏alnoÊç kulturalna w Guberna-
torstwie zosta∏a podporzàdkowana Wydzia∏owi OÊwiaty Ludu i Propagandy (Ab-
teilung für Volksaufklärung und Propaganda) w rzàdzie GG, w marcu 1941 r.
przemianowanemu na Wydzia∏ G∏ówny Propagandy (Hauptabteilung Propagan-
da). Otrzymawszy takie upowa˝nienia, wiosnà 1940 r. Wydzia∏ opracowa∏ wy-
tyczne polityki kulturalnej (Kulturpolitische Richtlinien). Zabrania∏y one jakiej-
kolwiek dzia∏alnoÊci kulturalnej bez zgody w∏adz okupacyjnych. „Podnoszono
wprawdzie, ˝e nie ma powodów do tego, by ca∏kowicie st∏umiç w∏asne ˝ycie kul-
turalne Polaków, ale to, czym pozwolono ich karmiç, mia∏o byç pozbawione war-
toÊci artystycznej, g∏´bszej myÊli i treÊci narodowej. Starostowie [do których
wytyczne by∏y skierowane – A.Cz.] mogli zezwalaç jedynie na wyst´py o charak-
terze »prymitywnej rozrywki«. Udzielanie zezwoleƒ na zatrudnienie cz´Êci pol-
skich twórców kultury (aktorów, Êpiewaków, artystów) mia∏o – w intencjach wy-
dzia∏u propagandy – powstrzymaç ich od udzia∏u w konspiracji i od udzia∏u
w dyskusjach politycznych. Wspólne wyst´py artystów polskich i niemieckich
by∏y w zasadzie wzbronione”9. Wszelkà dzia∏alnoÊç artystycznà, literackà uzale˝-
niono od uzyskania zezwolenia w∏adz (rozporzàdzenie z 18 sierpnia 1940 r.)10.
Niezale˝ne polskie ˝ycie kulturalne zesz∏o do podziemia.

Pewne zmiany polityki w GG nastàpi∏y po prze∏omie stalingradzkim, w obli-
czu kl´sk militarnych Rzeszy. Dla ich okreÊlenia u˝ywa si´ najcz´Êciej poj´cia
„elastyczny kurs”, dodajàc czasem znak zapytania, gdy˝ z powodu braku akcep-
tacji Hitlera koncepcja „elastycznego kursu” upad∏a. Zmiany majàce na celu wy-
wo∏anie przychylnych nastrojów wÊród ludnoÊci polskiej dotyczy∏y kultury. Po-
lega∏y one g∏ównie na zezwoleniu na szerszà ni˝ do tej pory dzia∏alnoÊç
kulturalnà i akcentowaniu w jej ramach elementów polskoÊci. By∏y to jednak
bardziej spektakularne gesty ni˝ faktyczna troska o ludnoÊç podbitego kraju.

7 Cyt. za: W. G∏´bocki, K. Mórawski, Kultura walczàca 1939–1945. Z dziejów kultury polskiej
w okresie wojny i okupacji, Warszawa 1985, s. 33.
8 K. Jonca, Za∏o˝enia hitlerowskiej polityki kulturalnej (i ich realizacja w stosunku do Polaków)
[w:] Inter arma non silent Musae..., s. 239–240.
9 Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 2, Warszawa 1970, s. 130.
10 S. Piotrowski, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1957, s. 115.
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Niemniej, wbrew wst´pnym za∏o˝eniom, poprawi∏a si´ jakoÊç dost´pnych dla
Polaków w Krakowie programów kulturalnych11. 

Kina

Kina w GG podlega∏y referatowi filmowemu w Wydziale Propagandy. Zgod-
nie z postulatami Franka wyÊwietla∏y farsy, operetki, melodramaty drugo- lub
trzeciorz´dnej produkcji, ale zdarza∏y si´ te˝ filmy bardzo dobre. Oprócz seansu
g∏ównego wyÊwietlano nadprogramy: od maja 1940 r. do koƒca 1944 r. kronik´
filmowà „WiadomoÊci Filmowe GG”, nast´pnie „Tygodnik Dêwi´kowy GG”
oraz tzw. filmy dokumentalne. Zarówno kronika filmowa, jak i krótkometra˝o-
we pseudodokumenty w j´zyku polskim mia∏y charakter czysto propagandowy12,
a dochód z biletów przeznaczany by∏ przez Niemców na zbrojenia. Dlatego pol-
skie podziemie wzywa∏o do bojkotu kin i prowadzi∏o akcje majàce na celu znie-
ch´cenie Polaków do tej formy rozrywki.

W Krakowie ju˝ 13 wrzeÊnia 1939 r. otwarto dla Polaków kina Uciecha
i Apollo, a w dalszej kolejnoÊci Atlantic, Stella, Sztuka, Wanda, Adria, Muzeum,
Promieƒ (dwa ostatnie zosta∏y zamkni´te jeszcze w 1939 r.). Kina Âwit, przemia-
nowane na Urania, oraz Scala wyÊwietla∏y filmy wy∏àcznie dla Niemców.

W czasie okupacji pokazano 393 tytu∏y, w tym 317 produkcji niemieckiej.
WyÊwietlono te˝ 43 filmy produkcji polskiej, w tym siedem przygotowanych ju˝
podczas okupacji. Filmy polskie, które zosta∏y dopuszczone na ekrany kin w GG,
otrzyma∏y nowe czo∏ówki, g∏ównie po to, by usunàç nazwiska twórców niearyj-
skiego pochodzenia. Dokonano te˝ ci´ç i skrótów. Zdarza∏o si´, ˝e zamazywano
poszczególne kadry, by nie by∏o widaç np. polskiego god∏a. Polskie filmy by∏y po-
kazywane w krakowskich kinach od 1939 r. do poczàtku 1943 r.13

O kinach w swoich wspomnieniach napisa∏o siedemnaÊcie osób. Sà to z regu-
∏y krótkie wzmianki, jedynie Jerzy Semilski, który w czasie wojny prowadzi∏ re-
gularne notatki dotyczàce krakowskich kin, szerzej naÊwietla problem. Co do jed-
nego panuje zgoda – kina cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià. „Z poczàtku okupacji
kina by∏y bardzo puste, z czasem to si´ zmieni∏o...”14 Kino by∏o tanià, atrakcyjnà
i ∏atwo dost´pnà formà rozrywki. Bilet kosztowa∏ od 50 groszy do 2,5 z∏, a wi´c
niedrogo, szczególnie w porównaniu z czarnorynkowymi cenami ˝ywnoÊci. Choç
najlepsze kina by∏y zarezerwowane dla publicznoÊci niemieckiej, te przeznaczone
dla Polaków równie˝ utrzymywano w dobrym stanie, przeprowadzano remonty
(w Adrii i Wandzie) oraz dbano o wyglàd wn´trz, np. na ka˝de Bo˝e Narodzenie
stawiano choinki. Do koƒca 1941 r. wydawano programy do filmów. Grano prze-
wa˝nie trzy seanse dziennie. Jedynie dzia∏ajàce krótko na poczàtku okupacji kina
Promieƒ i Muzeum czynne by∏y tylko w soboty i niedziele15.

Pomimo i˝ panowa∏o powszechne przekonanie, ˝e „porzàdni ludzie” nie bio-
rà udzia∏u w ˝adnych imprezach organizowanych przez okupanta, magia kina

11 A. Chwalba, Dzieje Krakowa..., s. 232.
12 J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, t. 5, Warszawa 1970, s. 330.
13 J. Semilski, J. Toeplitz, Owoc zakazany, Kraków 1987, s. 44.
14 Ibidem, s. 85.
15 Ibidem, s. 44.
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dzia∏a∏a. Seanse filmowe przyciàga∏y g∏ównie m∏odych, starsi do kina chodzili
rzadziej, nawet jeÊli przed wojnà lubili to robiç16. Siedmiu autorów przyznaje, ˝e
skorzysta∏o z tej formy rozrywki. Sà to w wi´kszoÊci (szeÊç osób) ludzie, których
m∏odoÊç przypada∏a w∏aÊnie na okres okupacji. Jedni kino uznali za dobre miej-
sce na spotkanie z dziewczynà, inni chcieli tam sp´dziç wolny czas. „Utar∏o si´
ju˝ tak od paru niedziel, ˝e regularnie ucz´szczaliÊmy na poranki filmowe [...]
Rozrywka ta nie kosztowa∏a nas du˝o, za to przyjemnie sp´dziliÊmy 2 godziny
po∏udniowe, które nie mieliÊmy inaczej jak zabiç”17. Kino cieszy∏o si´ u m∏odzie-
˝y powodzeniem tak˝e dlatego, ˝e nie by∏o zbyt du˝ego wyboru form rozrywki.
„Gdzie mia∏ Polak pójÊç? Do kawiarni? No to przecie˝ nie to, co kino”18. Poza
tym seans filmowy dawa∏ przynajmniej chwilowà mo˝liwoÊç oderwania si´ od
okupacyjnej rzeczywistoÊci, „przez te dwie godziny si´ zapomina∏o”19. Najm∏od-
sza cz´Êç widowni – uczniowie szkó∏ powszechnych – odwiedza∏a kino w tajem-
nicy przed rodzicami. Wspominajàc dzieciƒstwo, jedna z pami´tnikarek pisze:
„By∏y takie dziewczynki, co nie mog∏y wytrzymaç i chodzi∏y do kina. [...] Mia∏y
za to wyrzuty sumienia i mówi∏y, ˝e si´ z tego spowiada∏y. Ale dalej chodzi∏y”20. 

Lwià cz´Êç repertuaru stanowi∏y filmy niemieckie. Jeden z pami´tnikarzy
uwa˝a nawet, ˝e innych ni˝ niemieckie nie by∏o21. Niemniej atutem kin okupa-
cyjnych by∏y filmy polskie, szczególnie te, które mia∏y premiery ju˝ w czasie
okupacji. Nowo wprowadzane filmy polskie cieszy∏y si´ tak wielkim powodze-
niem, ˝e sprzedawano bilety po zwielokrotnionych cenach – „u koników cena
biletów dochodzi∏a nawet do 50 z∏otych”22, czyli 25 razy tyle, ile kosztowa∏y
normalnie!

Pomimo wydzielenia kin wy∏àcznie dla Niemców, z zakazem wst´pu dla lud-
noÊci polskiej, dwie osoby wspominajà, ˝e obejrza∏y filmy w∏aÊnie tam. Âwiadczy
to o tym, ˝e nie przestrzegano tak ÊciÊle zasad segregacji, jak nakazywa∏y to od-
górne zarzàdzenia. Do kin „niemieckich” przyciàgn´∏y wspominajàcych konkret-
ne tytu∏y, poniewa˝ repertuar by∏ tutaj inny ni˝ w kinach dla Polaków. Jednego,
z racji wykonywanego zawodu, zainteresowa∏ film o Robercie Kochu23, drugi
wybra∏ Heimkehr, aby sprawdziç, czy rzeczywiÊcie jest antypolski. „To warto
by∏o obejrzeç [...] Takiego steku k∏amstw, jadu, nienawiÊci i preparowanej propa-
gandy nie zdarzy∏o si´ dotàd oglàdaç”24.

Pami´tnikarze wspominajà równie˝ propagandowà stron´ dzia∏alnoÊci kin.
Jerzy Semilski uwa˝a, ˝e niemiecka propaganda w kinach wywiera∏a na Pola-
kach wra˝enie odwrotne od zamierzonego. Zdajà si´ to potwierdzaç kolejne
wypowiedzi. Z kronik filmowych zapami´tano te, które dotyczy∏y walk pod

16 Z. Stró˝yk, W Krakowie i gdzie indziej [w:] Byli wówczas dzieçmi, oprac. M. Turski, Warszawa
1975, s. 230.
17 BJ, Dzia∏ R´kopisów, Przyb. 3/68, Cz. Marchaj, Pami´tnik z okresu od 1 stycznia 1939 roku do
14 maja 1940 roku, k. 189.
18 J. Semilski, J. Toeplitz, Owoc zakazany..., s. 48.
19 Ibidem, s. 48.
20 Z. Stró˝yk, W Krakowie i gdzie indziej..., s. 242.
21 J. Miku∏owski-Pomorski, Kraków..., s. 177.
22 J. Semilski, J. Toeplitz, Owoc zakazany..., s. 48.
23 O. Bujwid, Osamotnienie. Pami´tniki z lat 1932–1942, Kraków 1990, s. 266.
24 T. Kwiatkowski, P∏aci si´ ka˝dego dnia, Kraków 1986, s. 180.
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Stalingradem25 i choç zapewne pokazywa∏y one armi´ niemieckà w jak najlepszym
Êwietle, to powszechne by∏o przekonanie, ˝e losy tej bitwy odmienià koleje woj-
ny. SkutecznoÊç propagandowego oddzia∏ywania kina podwa˝a tak˝e fakt, ˝e pa-
mi´tnikarze, którzy byli cz´stymi bywalcami w kinach, nale˝eli póêniej do orga-
nizacji antyhitlerowskich. Jedna osoba wspomina, ˝e by∏a Êwiadkiem realizacji
filmu propagandowego. „Na ulicy Karmelickiej widz´ maszerujàcy oddzia∏ ˝o∏-
nierzy niemieckich z bia∏o-czerwonymi opaskami na ramionach i Êpiewajàcy ze
z∏ym akcentem polskim »Zielony mosteczek ugina si´«. Stoj´ zdumiony i dopiero
przeje˝d˝ajàcy samochód niemiecki z kamerà na dachu, filmujàcy ten przemarsz,
wyjaÊnia mi wszystko”26. Autor zdawa∏ sobie spraw´, jak bardzo propaganda roz-
mija∏a si´ z rzeczywistoÊcià, ale inni przechodnie byli „wyraênie zdezorientowani,
niektórzy ̋ egnajà si´ krzy˝em Êwi´tym, ktoÊ zagaduje kroczàcego zamaszyÊcie ̋ o∏-
nierza”27. Zapewne dla cz´Êci osób ta scena wypad∏a bardzo wiarygodnie.

Organizacje podziemne nakazywa∏y bojkot kin. ˚aden z pami´tnikarzy nie
kwestionuje s∏usznoÊci tego zarzàdzenia, a trzech wspomina swój bezpoÊredni
udzia∏ w akcjach dywersyjnych w pomieszczeniach kinowych28. Powszechnie
znane by∏o has∏o „Tylko Êwinie siedzà w kinie”, malowane na budynkach kin lub
przyklejane na plecach widzów. Mog∏y byç te˝ inne konsekwencje nieprzestrze-
gania bojkotu: opryskiwanie ubraƒ ˝ràcym kwasem, rozlewanie na widowni
Êrodków duszàcych lub zapalajàcych, obcinanie w∏osów kobietom. Przeprowa-
dzano akcje niszczenia aparatury kinowej29. Jednak nawet sami uczestnicy tych
akcji przyznawali, ˝e nie dawa∏y one oczekiwanych efektów. „Zniszczenie doty-
ka∏o jednostek, setki jednak jak chodzi∏y, tak wali∏y do kin!”30. Pokusa by∏a du˝a.
Starano si´ jednak usprawiedliwiç: „wprawdzie od 1939 roku uznaj´ zasad´
»Êwinie w kinie, Polacy w OÊwi´cimie«, ale ja nie p∏aci∏em na armi´ niemieckà”
– t∏umaczy∏ jeden z pami´tnikarzy swój pobyt w kinie na gap´31. Tak˝e to, ˝e gra-
no filmy polskie, w jakimÊ stopniu „rozgrzesza∏o” i podnosi∏o popularnoÊç sztu-
ki filmowej. Ci, którzy powstrzymywali si´ od pójÊcia do kina, choç uwa˝ali to
za kolejnà okupacyjnà niedogodnoÊç, uznawali, ˝e nie godzi si´ braç udzia∏u
w jakichkolwiek rozrywkach organizowanych przez Niemców, podczas gdy z ich
ràk ginà w tym samym czasie Polacy. 

Teatry i teatrzyki

Pierwsze zarzàdzenia niemieckie dotyczàce polskiego ˝ycia teatralnego likwi-
dowa∏y te sceny, które wznowi∏y swà dzia∏alnoÊç po zaj´ciu ziem polskich przez
Niemców. 15 listopada 1939 r. odby∏o si´ ostatnie polskie przedstawienie w Te-
atrze im. Juliusza S∏owackiego w Krakowie, gdzie nast´pnie utworzono scen´
niemieckà – Paƒstwowy Teatr GG (Staatstheater). 

25 S. Strzelichowski, Dwa lata, grudzieƒ 1942 – paêdziernik 1944, Wroc∏aw 1972, s. 27; J. Miku-
∏owski-Pomorski, Kraków..., s. 184.
26 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 347.
27 Ibidem, s. 347.
28 R. Nuszkiewicz, Uparci, Warszawa 1983, s. 168–169; J. Miku∏owski-Pomorski, Kraków..., s. 153.
29 K. Ha∏oƒ, W pracy i walce. Wspomnienia, Kraków 1996, s. 167–169.
30 J. Miku∏owski-Pomorski, Kraków..., s. 154.
31 S. Strzelichowski, Dwa lata..., s. 27.
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W stosunkowo krótkim jednak czasie ze wzgl´dów propagandowych i poli-
tycznych zezwolono na uruchomienie scen teatralnych. Pozostawa∏y one pod Êci-
s∏à kontrolà Wydzia∏u Propagandy, który wydawa∏ koncesje na otwarcie teatru
oraz rejestrowa∏ aktorów chcàcych wyst´powaç na tych scenach. Programy pod-
lega∏y ocenzurowaniu i wymaga∏y zgody na realizacj´. W∏adze okupacyjne za-
strzeg∏y, ˝e nie wolno wystawiaç sztuk i widowisk o charakterze powa˝nym.
„Polscy artyÊci mogà dawaç dla Polaków operetki, rewie i lekkie komedie [...]
Przy wyst´pach polskich artystów nie ma ˝adnych zastrze˝eƒ przeciw sp∏ycaniu
i erotyzowaniu programu”32.

Polskie podziemie – choç nie jednomyÊlnie – nakazywa∏o bojkot otwiera-
nych przez okupanta scen, a dzia∏ajàcy w podziemiu Zarzàd G∏ówny Zwiàzku
Artystów Scen Polskich zakazywa∏ artystom anga˝owaç si´ w prace owych te-
atrów33. 

Zasadniczo teatrzyki licencjonowane by∏y zjawiskiem zwiàzanym z Warszawà,
ich dzia∏alnoÊç w Krakowie by∏a skromna. W drugiej po∏owie 1940 r. Adam
Âwiech∏o rozpoczà∏ starania o otwarcie sceny polskiej w gmachu Starego Teatru
(oficjalnie tak si´ nie nazywa∏) przy placu Szczepaƒskim. Na poczàtku 1941 r.
Niemcy wyrazili zgod´ na sporadyczne organizowanie imprez teatralnych
i 22 stycznia 1941 r. odby∏a si´ premiera pierwszego programu rewiowego.
W po∏owie tego roku wyodr´bni∏y si´ w Krakowie dwa zespo∏y artystyczne
– dramatyczno-rewiowy i operowy. Od 22 stycznia 1941 r. do 15 marca 1944 r.
oba zespo∏y przygotowywa∏y przeci´tnie jedno przedstawienie na miesiàc. Wy-
stawiano je w sali Starego Teatru. Gra∏ tam równie˝ krótko istniejàcy Teatr Po-
pularny oraz odbywa∏y si´ imprezy kulturalno-artystyczne Polskiego Komitetu
Opiekuƒczego Kraków-Miasto (lokalnej struktury Rady G∏ównej Opiekuƒczej).

Okresowo funkcjonowa∏ w Krakowie zespó∏ „Variété” w sali kina na Strado-
miu, do którego przyje˝d˝ali artyÊci warszawscy na goÊcinne wyst´py, tak˝e z re-
pertuarem dla dzieci. Rewie i kabarety o zró˝nicowanym repertuarze i poziomie
artystycznym odbywa∏y si´ równie˝ w kawiarniach. Ponadto od maja 1944 r. do
styczna 1945 r. dzia∏a∏ Krakowski Polski Teatr Kukie∏ek zorganizowany przez
Mariana Mikut´, dajàcy przedstawienia dla dzieci i dla doros∏ych34.

U schy∏ku okupacji Niemcy zezwolili na powstanie sta∏ego teatru w Krako-
wie. Po przebudowie wn´trz Starego Teatru 15 marca 1944 r. odby∏o si´ uroczy-
ste otwarcie Krakowskiego Teatru Powszechnego. Jego utworzenie oraz reper-
tuar – m.in. utwory Aleksandra Fredry i Stanis∏awa Moniuszki – mia∏y byç
wyrazem „elastycznego kursu” w polityce okupanta. Teatr dzia∏a∏ do po∏owy
stycznia 1945 r., z przerwà od lipca do listopada 1944 r. Da∏ ponad dwadzieÊcia
premier – ostatnià 12 stycznia 1945 r. GoÊci∏ artystów z Warszawy oraz zorgani-
zowa∏ Festiwal Sztuki Polskiej35.

32 Cyt. za: W. G∏´bocki, K. Mórawski, Kultura walczàca..., s. 67.
33 Wi´cej na ten temat zob. W. G∏´bocki, K. Mórawski, Kultura walczàca..., s. 202; S. Marczak-

-Oborski, Teatr czasu wojny 1939–1945, Warszawa 1967, s. 11. 
34 Szerzej na temat jawnych imprez teatralnych zob. K. Woêniakowski, Jawne polskie ˝ycie teatral-
ne..., s. 223–278.
35 Wi´cej na temat Teatru Powszechnego zob. A. Wysiƒski, Teatry jawne, „Pami´tnik Teatralny”

1963, z. 1/4, s. 175; S. Lachowicz, Muzyka..., s. 85–99.
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O dzia∏alnoÊci teatrów jawnych i sytuacji aktorów napisa∏o w swych wspo-
mnieniach pi´tnaÊcie osób. Najszerzej traktujà o tym Tadeusz Kwiatkowski
i Tadeusz Kudliƒski36, inni zamieszczajà tylko krótkie wzmianki. Osoby piszàce
o teatrach jawnych nie mia∏y z nimi bezpoÊredniej stycznoÊci. Jedynie dwie
z nich by∏y pod koniec okupacji w Teatrze Powszechnym. Pami´tnikarze z roz-
goryczeniem piszà o przemianowaniu Teatru im. Juliusza S∏owackiego na scen´
wy∏àcznie dla Niemców. „Polacy naturalnie nie majà tam wst´pu, zresztà nikt si´
nie kwapi, aby zobaczyç dramaty [...] autorów piszàcych pod egidà Goebbelsa”37.
Przedstawienia dla publicznoÊci polskiej w salach Starego Teatru (przed otwar-
ciem Teatru Powszechnego) wspomina jedynie dwóch autorów38, o pozosta∏ych
nie wspomina nikt. Dzia∏alnoÊç zespo∏u pod kierunkiem Adama Âwiech∏y (przed
marcem 1944 r.) szerzej charakteryzuje Tadeusz Kwiatkowski: „nazwiska na afi-
szach by∏y niez∏e i mia∏y przyciàgnàç widzów”39. „Niez∏e nazwiska” zapewnia∏y
niez∏y poziom wyst´pów. Natomiast o repertuarze Kwiatkowski nie wyra˝a si´
pochlebnie. Grano programy rewiowe, nast´pnie komedie, farsy, wodewile.
O klasyce nie by∏o w ogóle mowy. „Polak mia∏ pracowaç, a po pracy ewentual-
nie rozerwaç si´ na g∏upiej komedyjce”40. Przedstawienia te mia∏y swojà publicz-
noÊç, niemniej pami´tnikarz stwierdzi∏: „Kraków opar∏ si´ pokusom. [...] A do
teatru chodzi∏a publicznoÊç nie reprezentujàca prawdziwego oblicza miasta”41.

Pami´tnikarze oceniali postawy aktorów. Uznali, ˝e wi´kszoÊç z nich nie pod-
j´∏a pracy na scenach pod patronatem okupanta. Bezrobotni aktorzy pracowali
w urz´dach, w elektrowni, gazowni, wodociàgach, jako kolejarze itp. Ludwik
Solski wspomina∏, ˝e musia∏ wykazaç niema∏o sprytu, by nie przyjàç propozycji
prowadzenia teatru, z∏o˝onej mu przez Wydzia∏ Propagandy: „zgrywa∏em [...]
niedo∏´˝nego starca, wi´c w koƒcu machn´li na mnie r´kà i dali spokój”42. Ak-
torzy, którzy nie zrezygnowali z wyst´pów, „traktowani byli jeÊli nie jako kola-
boranci, to w ka˝dym razie z rezerwà”43. Znane by∏y w Êrodowisku krakowskim
kary wymierzane przez podziemie artystom warszawskim pracujàcym w konce-
sjonowanych teatrach, szczególnie wyrok Êmierci wykonany na Igo Symie – zna-
nym aktorze kolaborujàcym z okupantem44.

Du˝e zainteresowanie wywo∏a∏o otwarcie i dzia∏alnoÊç Krakowskiego Teatru
Powszechnego. Ju˝ sama uroczystoÊç inauguracyjna oraz udzia∏ w niej przedsta-
wicieli RGO – uwa˝anej przez okupanta za oficjalnà reprezentacj´ narodu pol-
skiego – wzbudzi∏y wiele emocji. WÊród pami´tnikarzy panowa∏o zgodne przeko-
nanie, ̋ e otwarcie teatru by∏o posuni´ciem propagandowym, majàcym zaprzeczyç

36 T. Kudliƒski, Dawne i nowe przypadki „teatra∏a”, Kraków 1975; idem, StaroÊç nie radoÊç, Kra-
ków 1992; T. Kwiatkowski, P∏aci si´...
37 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 181. Zob. te˝ BJ, Dzia∏ R´kopisów, 9869 III, W. Bogdanowski,
Wspomnienia ostatniego przedwojennego viceprezydenta m. Krakowa, k. 76. 
38 Zob. T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 181; J. Miku∏owski-Pomorski, Kraków..., s. 180.
39 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 181.
40 Ibidem, s. 181.
41 Ibidem, s. 182.
42 L. Solski, Wspomnienia, t. 2, Kraków 1956, s. 459.
43 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 181.
44 Piszà o tym m.in. T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 280; O. Bujwid, Osamotnienie..., s. 314; T. Ku-
dliƒski, StaroÊç nie radoÊç..., s. 102; M. Zajàc, Powrót niepo˝àdany, Kraków 1986, s. 4. 
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eksterminacji narodu polskiego; „nie by∏ to teatr, lecz Êrodek propagandy nie-
mieckiej”45. Ze zrozumieniem potraktowano udzia∏ w uroczystoÊci przedstawi-
ciela RGO – prof. Ludwika Piotrowicza, który przyjà∏ zaproszenie pod nacis-
kiem46. Natomiast zdecydowanie krytycznie oceniono osoby, które podj´∏y si´
zorganizowania i prowadzenia teatru (Adam Âwiech∏o – przedsi´biorca finansu-
jàcy teatr, Kazimierz Fabisiak – dyrektor, Ludwik Skoczylas – kierownik literac-
ki). Zastanawiano si´ nad motywami ich decyzji: „dlaczego podj´li si´ tego za-
dania? Czy˝by zwàtpili, ˝e Niemcy przegrajà wojn´? [...] Przecie˝ Rosjanie sà ju˝
o miedz´ od Krakowa”47.

Pami´tnikarze pisali o ca∏kowitym bojkocie teatru, zarzàdzonym przez pod-
ziemie. Aktorów i propagatorów spotka∏a infamia, a uczestnictwo w przedsta-
wieniach zosta∏o pot´pione. Opór by∏ tym silniejszy, ˝e tzw. elastycznemu kurso-
wi w dziedzinie kultury towarzyszy∏ wzmagajàcy si´ terror. „Jak˝e s∏uszny by∏
nakaz bojkotu wyst´pów artystycznych! Tu niby popieranie kultury, a tam pu-
bliczna egzekucja, obie rzeczy jednoczeÊnie”48. Niemniej w pierwszym okresie
dzia∏alnoÊci teatr cieszy∏ si´ popularnoÊcià, „Âwiech∏o nie narzeka na frekwen-
cj´”49. Dlaczego? „Pewna niekrytyczna cz´Êç publicznoÊci posz∏a na lep polskich
przedstawieƒ i polskiego s∏owa, tak dawno nie s∏yszanego w zamkni´tych przy-
bytkach sztuki”50. Przyciàga∏ g∏ód rozrywki oraz zwyk∏a ciekawoÊç – jak wyglà-
da przebudowany du˝ym nak∏adem Êrodków teatr. RGO zach´ca∏a do udzia∏u
w przedstawieniach, z których dochód przeznaczano na cele charytatywne.

Po przerwie trwajàcej od po∏owy lipca do po∏owy listopada 1944 r., spowodo-
wanej m.in. ofensywà wojsk radzieckich i wybuchem powstania warszawskiego,
Teatr Powszechny wznowi∏ swojà dzia∏alnoÊç, ale zdecydowanie straci∏ na popu-
larnoÊci. „Nawo∏ywanie do bojkotu teatru widocznie zrobi∏o swoje”51. Teatr mu-
sia∏ dawaç liczne premiery, by zapewniç sobie publicznoÊç, lecz pe∏ne humoru
przedstawienia nie korespondowa∏y z oczekiwaniem na koniec okupacji. Zdarza-
∏y si´ jednak wyjàtki. Jedna z pami´tnikarek wspomina swój udzia∏ w Jase∏kach
polskich granych w Bo˝e Narodzenie 1944 r. Wobec bliskoÊci frontu jej rodzina
przyj´∏a zaproszenie do Teatru Powszechnego („czuliÊmy si´ prawie wolni”)52.

Specjalne miejsce w jawnym ˝yciu kulturalnym zajmuje Teatr Objazdowy Ge-
neralnego Gubernatorstwa. Jego powstanie i dzia∏alnoÊç zwiàzane by∏y z propa-
gandowym, anty˝ydowskim konkursem dramatycznym og∏oszonym przez Niem-
ców pod tytu∏em „˚ydzi – wszy – tyfus plamisty” wiosnà 1941 r. Na konkurs
nap∏yn´∏y 42 sztuki, a pierwsze miejsce zaj´∏a Kwarantanna Haliny Rapackiej.

45 BJ, Dzia∏ R´kopisów, Przyb. 123/64, J. Jakóbiec, Na drodze stromej i Êliskiej. Autobiografia so-
cjologiczna, cz. 3: Wojewoda Krakowski (Delegat Rzàdu Emigracyjnego 1941–1945), k. 266.
46 Szerzej zob. J. Jakóbiec, Na drodze stromej..., k. 181 i 187; T. Kudliƒski, Anty˝ydowski konkurs
dramatyczny – Jak powsta∏ Krakowski Teatr Powszechny – Zas∏ugi aktorów, którzy nie grali – Oster-
wa podczas wojny, „Pami´tnik Teatralny” 1964, z. 1/4, s. 422; BJ, Dzia∏ R´kopisów, 9798 III, S. Ry-
mar, Pami´tnik, cz. 3: Wojna i okupacja, k. 134–135.
47 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 182.
48 Ibidem, s. 281.
49 Ibidem, s. 299.
50 J. Jakóbiec, Na drodze stromej..., s. 181.
51 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 410.
52 Z. Stró˝yk, W Krakowie i gdzie indziej..., s. 263.
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Wiosnà 1942 r. przystàpiono do organizacji teatru objazdowego pod kierownic-
twem Aleksandra Lippitscha i wystawienia Kwarantanny w re˝yserii Stanis∏awa
Hoffmanna. Zespó∏ w´drowa∏ po ca∏ym Gubernatorstwie, a we wrzeÊniu 1942 r.
wyst´powa∏ w sali Starego Teatru w Krakowie.

Tadeusz Kwiatkowski i Tadeusz Kudliƒski odnotowali atmosfer´ towarzyszà-
cà najpierw konkursowi, potem przedstawieniu53. Kudliƒski by∏ wzywany do
Wydzia∏u Propagandy i namawiany do napisania sztuki na konkurs. Mimo ˝e od-
mowa mog∏a spowodowaç represje, on sam i – jak twierdzi – inni pisarze kra-
kowscy zdo∏ali uniknàç udzia∏u w tym przedsi´wzi´ciu. 

Przedstawienie teatru objazdowego zosta∏o ocenione bardzo negatywnie.
Kwiatkowski pisze: „nie widzia∏em przedstawienia, ale opowiadano mi, ˝e sztu-
ka jest wyjàtkowo wredna, niegodna nazwiska polskiego na afiszu”54, zresztà ak-
torzy jà wykonujàcy „kryli si´ wstydliwie pod przybranymi nazwiskami”55. Pod-
czas spektaklu w Krakowie mia∏ miejsce wiele mówiàcy incydent: „na drugim
przedstawieniu przy koƒcu sztuki rzucono na widowni petard´ z gazem ∏zawià-
cym i amatorzy tej haƒbiàcej rozrywki w pop∏ochu opuszczali sal´, d∏awiàc si´,
krztuszàc i zalewajàc gryzàcymi ∏zami”56. Niemniej w przeciwieƒstwie do War-
szawy, gdzie spektakle dochodzi∏y do skutku jedynie z obstawà policyjnà, Kra-
ków przyjà∏ Kwarantann´ bez szczególnych aktów sprzeciwu57.

Ciekawym zjawiskiem w ˝yciu teatralnym okupowanego Krakowa by∏ Teatr
Marionetek „Brzdàc”. Dzia∏a∏ on legalnie od kwietnia 1941 r., ale jego poczyna-
nia nie by∏y kontrolowane przez Niemców. Stworzyli go rzeêbiarz Stefan Zbi-
gniewicz i malarz Jan Hrynkowski. Teatrzyk zainstalowano na pi´trze Domu Pla-
styków przy ulicy ¸obzowskiej, a jego przedstawienia przeznaczono dla dzieci.
Wystawiono balet Claude’a Debussy’ego Pude∏ko z zabawkami oraz Jasia i Ma∏-
gosi´ Marii Ursyn.

Dzia∏alnoÊç „Brzdàca” opisali trzej pami´tnikarze. Dwaj z nich – Tadeusz
Kwiatkowski i Julian Kydryƒski – w teatrzyku poruszali lalkami. By∏o to dla nich,
uczestników prac teatru konspiracyjnego, okazjà do poznania techniki marionet-
kowej oraz êród∏em dodatkowych, choç niewielkich dochodów. PublicznoÊç
dzieci´ca mia∏a tu jednà z nielicznych mo˝liwoÊci rozrywki, tote˝ „Brzdàc” cie-
szy∏ si´ ogromnym powodzeniem. Przedstawienia odbywa∏y si´ w ka˝dà niedzie-
l´ przed po∏udniem i „ca∏à zim´ salka »Brzdàca« rozbrzmiewa∏a okrzykami za-
chwytu dzieci, przyprowadzanych przez rodziców masowo na t´ prawdziwie
polskà, a mimo to dost´pnà dla najszerszej publicznoÊci imprez´”58. Na poczàt-
ku 1942 r. przedstawienia zawieszono. MyÊlano o ich wznowieniu, jednak plany
te pokrzy˝owa∏y aresztowania w Domu Plastyków 16 kwietnia 1942 r. i zamk-
ni´cie kawiarni.

53 T. Kudliƒski, Dawne i nowe..., s. 151–152; idem, StaroÊç nie radoÊç..., s. 106–111; T. Kwiatkow-
ski, P∏aci si´..., s. 183.
54 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 183.
55 T. Kudliƒski, Dawne i nowe..., s. 152.
56 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 183.
57 K. Woêniakowski, Jawne polskie ˝ycie teatralne..., s. 266.
58 J. Kydryƒski, Uwaga gong!... OpowieÊç – pami´tnik o teatrach krakowskich 1937–1948, Kraków
1962, s. 50.
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Muzyka

Podczas okupacji muzyka – w porównaniu z innymi dziedzinami ˝ycia kultu-
ralnego – mia∏a uprzywilejowanà pozycj´. Hans Frank, uwa˝ajàcy si´ za meloma-
na i mecenasa, wiosnà 1940 r. poleci∏ zorganizowaç orkiestr´ symfonicznà w Kra-
kowie. W jej sk∏ad weszli wybitni polscy instrumentaliÊci. Oficjalny, inauguracyjny
koncert Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa odby∏ si´ 14 paêdziernika
1940 r. Od 1943 r. filharmonia posiada∏a w∏asny chór. Ogó∏em odby∏o si´ oko∏o
210 koncertów symfonicznych, w tym 66 przeznaczonych dla ludnoÊci polskiej
(ostatni 14 stycznia 1945 r.). Nie by∏o zresztà – poza wyjàtkami – wyraênego za-
kazu ucz´szczania Polaków na koncerty niemieckie59. Dla Polaków organizowano
recitale kameralne i solistyczne w tzw. Sali B∏´kitnej filharmonii. Spora ich cz´Êç
z inicjatywy RGO mia∏a charakter koncertów charytatywnych. 

Imprezy muzyczne odbywa∏y si´ tak˝e w gmachu Starego Teatru. Wystawia-
no rewie, komedie muzyczne oraz przedstawienia baletowe i opery (zespó∏ ope-
rowy wyodr´bni∏ si´ w po∏owie 1941 r.). Scena Starego Teatru by∏a przez ca∏y
okres okupacji równie˝ estradà koncertowà. Dawano tu recitale i pó∏recitale
oraz popularne „sk∏adanki” wokalno-instrumentalne i taneczne. Odby∏ si´ Festi-
wal Sztuki Polskiej (7–9 lipca 1944 r.)60. Programy muzyczne mia∏ w swym re-
pertuarze Polski Teatr Kukie∏ek61.

Oficjalne ˝ycie artystyczne toczy∏o si´ w kawiarniach. W Krakowie nie by∏o
ono tak bujne jak np. w Warszawie, jednak kilka lokali prowadzi∏o sta∏à dzia∏al-
noÊç muzycznà. By∏y to Literacka (przy ulicy Szczepaƒskiej 1), Pradies (Gertru-
dy 28), Pani (Êw. Jana 17), Dom Plastyków (¸obzowska 3). W Domu Plastyków
od lutego 1941 r. do kwietnia 1943 r. odby∏o si´ oko∏o stu recitali i pó∏recitali
wokalnych i instrumentalnych, z regu∏y na wysokim poziomie. Organizowali je
Hanna Cybisowa i Ludwik Puget. W kawiarni Pani w czasie okupacji odby∏o si´
oko∏o 190 wieczorów muzycznych62.

Na wpó∏ legalnie odbywa∏y si´ artystyczne wyst´py w koÊcio∏ach w trakcie
nabo˝eƒstw – chóralne, instrumentalne i solistyczne. Nie poddawano ich urz´-
dowemu zatwierdzeniu, ale w∏adze o nich wiedzia∏y i nie interweniowa∏y.

Oficjalna dzia∏alnoÊç muzyczna podlega∏a odpowiedniemu referatowi w Wy-
dziale Propagandy. Muzycy zobowiàzani byli do rejestracji, aby uzyskaç zezwo-
lenie na wykonywanie zawodu. Repertuar równie˝ musia∏ byç zatwierdzony
przez w∏adze. Promowano g∏ównie muzyk´ kompozytorów niemieckich. Od se-
zonu 1943–1944 grano muzyk´ polskà, choç poszczególne utwory, g∏ównie Fry-
deryka Chopina, pojawia∏y si´ w oficjalnym repertuarze ju˝ wczeÊniej. W pew-
nych okresach zakazana by∏a np. muzyka kompozytorów francuskich, a po
rozpocz´ciu wojny ze Zwiàzkiem Radzieckim – muzyka rosyjska.

Polskie podziemie – podobnie jak w przypadku ca∏ej obj´tej patronatem oku-
panta kultury – obligowa∏o Polaków do nieucz´szczania na oficjalne koncerty, choç

59 S. Lachowicz, Muzyka..., s. 25 i 49–50.
60 Wi´cej na temat muzycznej dzia∏alnoÊci Starego Teatru (póêniej Powszechnego) zob. ibidem,
s. 85–99; A. Wysiƒski, Teatry jawne..., s. 174–176 i 204–206.
61 S. Lachowicz, Muzyka..., s. 102.
62 Idem, Legalnie, pó∏legalnie i ca∏kiem nielegalnie, „˚ycie Literackie” 1982, nr 8.
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mniej restrykcyjnie ni˝ w przypadku kin czy teatru. Nie istnia∏ ˝aden zakaz w∏adz
podziemia odnoszàcy si´ do pracy polskich muzyków w Filharmonii Generalnego
Gubernatorstwa63. Wielu koncertowa∏o w kawiarniach. Zdecydowanym nakazem
bojkotu obj´te by∏y natomiast przedstawienia muzyczne w Starym Teatrze (póêniej
Powszechnym), np. rewie, ale tak˝e opery, majàce propagandowy charakter64.

Pomimo szerokiego wachlarza propozycji wzmianki o oficjalnym ˝yciu mu-
zycznym zamieÊci∏o w swych wspomnieniach jedynie pi´tnaÊcie osób. JedenaÊcie
z nich napisa∏o o dzia∏alnoÊci filharmonii – o koncertach symfonicznych lub ka-
meralnych. Poziom owych koncertów oceniono wysoko, jednak g∏ównie na pod-
stawie nazwisk wykonawców, gdy˝ tylko dwie osoby przyzna∏y si´ do bezpoÊred-
niego w nich udzia∏u65. Niemniej jedna z uczestniczek pisze, i˝ publicznoÊç
wype∏nia∏a sal´ koncertowà po brzegi. „Widownia nagradza∏a ka˝dà piosenk´
niemilknàcymi brawami. Koncert stawa∏ si´ jakimÊ symbolem zaginionego dla
nas normalnego ˝ycia z wolnego Êwiata”66.

Kilka osób zadeklarowa∏o, ˝e nie ucz´szcza∏o na koncerty w filharmonii pod-
czas okupacji. Jeden z pami´tnikarzy napisa∏: „nie znam nikogo, kto dzisiaj chodzi
na koncerty. Przynajmniej nikt z moich znajomych, choç niektórzy przed wojnà
jeêdzili specjalnie na koncerty do Warszawy i kochajà muzyk´”67. Inny stwierdzi∏
wr´cz, ̋ e „publicznoÊç by∏a wy∏àcznie niemiecka”68. Powodem takiego post´powa-
nia i opinii by∏o przekonanie, ˝e „wszelkie dzia∏ania artystyczne pod egidà Niem-
ców sà niedopuszczalne”69. Znamienna by∏a tak˝e postawa publicznoÊci, która
podczas koncertu poÊwi´conego Chopinowi nie nagrodzi∏a wykonywanych utwo-
rów oklaskami, dajàc tym samym wyraz swego stosunku do poczynaƒ okupanta70.

Do muzyków, którzy podj´li prac´ w filharmonii, autorzy pami´tników od-
noszà si´ ze zrozumieniem. Twierdzà, ˝e artyÊci „znaleêli w niej dla siebie kry-
jówk´ i jakie takie bezpieczeƒstwo pod niemieckim kierownictwem”71, „chroniàc
si´ w ten sposób od represji czy wywózki”72. Pojawi∏o si´ jednak pytanie: „Dla-
czego pot´pia si´ aktorów, ˝e grajà na scenie, a nie ma tego odium do muzyków
wyst´pujàcych w niemieckiej instytucji, jakà jest filharmonia?”73. Dla autora py-
tania mniej wa˝ne by∏o, czy muzyka niesie treÊci polityczne, czy nie; wa˝ny by∏
stosunek do okupanta. Dopuszczenie do repertuaru muzyki polskiej oraz chary-
tatywny cel niektórych koncertów skwitowa∏ stwierdzeniem – „zadowalamy si´
namiastkami”74.

63 Idem, Muzyka..., s. 134.
64 S.K. [S. Kisielewski], ˚ycie muzyczne pod okupacjà, „Ruch Muzyczny” 1945, nr 1, s. 13.
65 R. Nowotarska, Tryptyk wojenny, Londyn 1974, s. 83; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Zbiór wspomnieƒ z czasów okupacji, R. 1513, H. Wiliuszowa, Wspomnienia z prze˝yç podczas oku-
pacji hitlerowskiej w Krakowie, k. 50–51. 
66 R. Nowotarska, Tryptyk..., s. 84.
67 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 312.
68 K. Treterowa, Reporta˝ z mojego ˝ycia, Wroc∏aw 1972, s. 386.
69 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 311.
70 C. Malaparte, Kaputt, Warszawa 1962, s. 77.
71 S. Ziemba, Czasy prze∏omu. Wspomnienia dziennikarza z lat 1944–1946, Kraków 1975, s. 40.
72 S.W. Dobrowolski, Memuary pacyfisty, Kraków 1989, s. 148.
73 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 311.
74 Ibidem, s. 311.
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Wzmianki na temat dzia∏alnoÊci muzycznej w gmachu Starego Teatru zamie-
Êci∏o kilka osób, ale ograniczy∏y si´ one do podania informacji o organizowaniu
tego typu imprez, g∏ównie rewii i oper. Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e dzia∏al-
noÊç teatru postrzegana by∏a ca∏oÊciowo, bez ró˝nicowania na dramatycznà i mu-
zycznà.

Koncerty w kawiarniach uwieczni∏o w swych wspomnieniach tylko pi´ç osób
(cztery – w Domu Plastyków, jedna – w kawiarni Pani). Muzyka wpisywa∏a si´
bardzo dobrze w klimat tych lokali, „skrzypek gra∏ dyskretnie stare arie, melo-
die, które w polskich kawiarniach wykonywano 20 lub 30 lat temu i które b´-
dzie si´ graç za 20 czy 30 lat (wcià˝ te same i zawsze ch´tnie s∏uchane)”75. Po-
wstawa∏y te˝ nowe szlagiery, takie jak wykonywana przez Stanis∏awa Drabika
Moja canzonetta. S∏owa tej pozornie prostej piosenki – tak aby mog∏a zostaç za-
twierdzona przez odpowiednie instytucje – publicznoÊç kawiarni Plastyków od-
czyta∏a jako zapowiedê koƒca wojny, a artysta „chryp∏ od bisów”76. U Plastyków
wyst´powa∏o wielu znanych i utalentowanych artystów. Wykonywanie utworów
muzycznych w kawiarniach nie chroni∏o przed represjami. Pami´tnikarzom za-
pad∏y w pami´ci aresztowania w Domu Plastyków.

Koncerty chóralne w koÊcio∏ach odnotowa∏a jedna osoba, wymieniajàc zespo-
∏y Czes∏awa Kozaka, Wac∏awa Geigera, Ireny Pfeiffer, Boles∏awa Wallek-Walew-
skiego77. Pó∏legalne próby i wyst´py w czasie nabo˝eƒstw pozwoli∏y chórom
przetrwaç i utrzymaç wysoki poziom artystyczny.

Warto wspomnieç o jeszcze jednej mo˝liwoÊci obcowania z muzykà – za po-
Êrednictwem radia i p∏yt. Poniewa˝ oficjalnie posiadanie radioodbiorników przez
Polaków by∏o surowo zakazane, wi´c radia nie s∏uchano, „bo jeÊli kto mia∏, to
konspiracyjnie, nie dla celów muzycznych”78. P∏yty, szczególnie z muzykà powa˝-
nà, nie by∏y jeszcze popularne, choç „szukano tych rzeczy – rozjaÊnia∏y mrok
okupacyjnych dni”79. Osiem osób napisa∏o o wieczorach przy patefonie, na któ-
rych królowa∏a muzyka taneczna. 

W poczàtkowym okresie okupacji urzàdzano zabawy taneczne, a˝ do wyda-
nia zakazu 28 grudnia 1939 r., ponowionego 21 marca 1940 r.80 Opisa∏a je jed-
na osoba – m∏ody wówczas ch∏opiec81. On sam, podobnie jak grono jego znajo-
mych, by∏ wówczas cz´stym goÊciem ró˝nych lokali dancingowych: u Doliƒskiej,
Hankusa, Wadeckiego. Taƒce odbywa∏y si´ w ka˝dà niedziel´, wst´p kosztowa∏
oko∏o 1,5 z∏. Dancingi by∏y tak t∏umnie oblegane, ˝e w∏aÊciciele lokali dobierali
sobie goÊci i ograniczali ich liczb´. Taƒczono fokstroty, walce i walczyki, tanga,
swingowano, czasami w intymnym nastroju „wywo∏anym pogaszeniem Êwiate∏

75 C. Malaparte, Zima w Polsce, „˚ycie Literackie” 1987, nr 36.
76 W. Zechenter, Up∏ywa szybko ˝ycie. Ksià˝ka wspomnieƒ, Kraków 1975, s. 150–151: „Powróci,
wiem! I pryÊnie czarna moc, Przed cudu dniem rozpierzchnie noc, Zaszumi krew, zap∏onie Êwiat,
Wype∏ni si´ t´sknota lat...”
77 A. Rieger, ˚ycie muzyczne pod okupacjà, „Ruch Muzyczny” 1945, nr 2, s. 12.
78 K. Treterowa, Reporta˝..., s. 386.
79 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Zbiór wspomnieƒ z czasów okupacji, R. 1564, I. Bun-
dzewicz, Wspomnienia z okresu okupacji 1939–1945, k. 30.
80 T. Wroƒski, Kronika..., s. 65 i 112.
81 BJ, Dzia∏ R´kopisów, Przyb. 3/68, Cz. Marchaj, Pami´tnik z okresu od 1 stycznia 1939 roku do
14 maja 1940 roku.
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i puszczeniem czerwonego reflektora”82. Autor i jego koledzy przychodzili, „by
szukaç przygód na parkiecie” i móc obcowaç z p∏cià pi´knà, „która zawsze wy-
wiera [...] wielkie wra˝enie”83.

Biblioteki 

W latach 1939–1945 w Krakowie niemal ca∏kowie zamar∏a dzia∏alnoÊç bi-
blioteczna w dotychczasowych formach i zakresie. W pierwszej kolejnoÊci likwi-
dowano instytucje paƒstwowe i samorzàdowe, w których istnia∏y biblioteki,
a w dalszej stowarzyszenia i organizacje spo∏eczno-zawodowe84. Biblioteki mo-
g∏y prowadziç jedynie te instytucje, które zachowa∏y swój przedwojenny status,
a wi´c polskie szko∏y powszechne i cz´Êç zawodowych, instytucje koÊcielne, nie-
które spó∏dzielnie i instytucje prywatne (p∏atne wypo˝yczalnie ksià˝ek).

Zamkni´to oko∏o 80 proc. krakowskich bibliotek. Zbiory tych, które funk-
cjonowa∏y, zosta∏y zdekompletowane na skutek zarzàdzeƒ cenzury. Tylko oko∏o
18 proc. ogó∏u przedwojennych zbiorów bibliotecznych w Krakowie pozosta∏o
do dyspozycji czytelników polskich w ramach jawnie dzia∏ajàcych instytucji85. Zbio-
ry bibliotek likwidowanych zosta∏y zniszczone, rozproszone albo – jak w przy-
padku wi´kszoÊci ksi´gozbiorów naukowych – skonfiskowane i skomasowane
w instytucjach niemieckich, takich jak Institut für Deutche Ostarbeit, Staats-
bibliothek86. Polakom ze zbiorów naukowych nie wolno by∏o korzystaç. Wyjàtek
stanowi∏y osoby zatrudnione w niemieckich urz´dach i instytucjach, pod warun-
kiem przed∏o˝enia zezwolenia z miejsca pracy87. 

PopularnoÊcià cieszy∏a si´ Czytelnia Naukowa i Beletrystyczna Anieli Starzew-
skiej. Spó∏dzielnia Czytelnik zorganizowa∏a dla swoich cz∏onków cztery bezp∏at-
ne biblioteki. Powsta∏y te˝ nowe wypo˝yczalnie, choç skromnie wyposa˝one88.

O losach krakowskich bibliotek napisa∏o w swych wspomnieniach osiemna-
Êcie osób. Wi´kszoÊci z nich utkwi∏o w pami´ci zamykanie bibliotek i niszczenie
zbiorów. „Zabrano dobytek P[olskiej] A[kademii] U[miej´tnoÊci], Zwiàzku Arty-
stów Plastyków, Towarzystwa Przyjació∏ Sztuki, domy i biblioteki T[owarzystwa]
S[zko∏y] L[udowej], biblioteki szkolne. Zabrano fundacje”89. „Par´nastotysi´czny
ksi´gozbiór zak∏adowy [polonistyki Uniwersytetu Jagielloƒskiego] bez opieki
i dozoru zsypano na sterty i platformami przywieziono (nie bez dotkliwych strat)
– dobrze, ˝e do gmachu Biblioteki Jagielloƒskiej”90. Pami´tnikarze piszà o prze-

82 Ibidem, s. 196.
83 Ibidem, s. 197.
84 Do czasu rozwiàzania przedwojennych zwiàzków i stowarzyszeƒ w lipcu 1940 r. np. dzia∏a i cie-
szy si´ du˝à frekwencjà Biblioteka Zarzàdu G∏ównego Towarzystwa Szko∏y Ludowej, zob. Kraków
pod rzàdami..., s. 118.
85 Dane za: P. Lechowski, Biblioteki Krakowa..., s. 73.
86 Szerzej zob. G. Dymaƒska, Biblioteki naukowe w Krakowie podczas okupacji hitlerowskiej
1939–1945, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1982, z. 78, „Prace Biblioteko-
znawcze” nr 1, s. 60–61.
87 Ibidem, s. 64.
88 A. Chwalba, Dzieje Krakowa..., s. 249.
89 S. Rymar, Pami´tnik..., s. 113.
90 S. Pigoƒ, Z prz´dziwa pami´ci. Urywki wspomnieƒ, Kraków 1968, s. 261.
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mianowaniu Biblioteki Jagielloƒskiej na Staatsbibliothek i zamkni´ciu dost´pu do
niej dla polskich czytelników. „Wolno by∏o korzystaç ze zbiorów tylko na podsta-
wie zezwolenia w∏adz niemieckich [...], a dost´p do Biblioteki na zarzàdzenie mi-
nistra oÊwiaty z Berlina by∏ strze˝ony przez najgorsze typy z tzw. Sonderdienstu”91.
Dwie osoby opisujà rewizje w swych mieszkaniach, majàce na celu sprawdzenie za-
wartoÊci ksi´gozbioru. „Przejrzano [...] wszystkie szafy i zrewidowano ca∏e miesz-
kanie. Bibliotek´ z ksià˝kami esperanckimi przeznaczono do zabrania”92.

Siedmiu autorów wspomina oficjalnie funkcjonujàce biblioteki przeznaczone
dla ludnoÊci polskiej, pi´ciu korzysta∏o z nich jako czytelnicy. Narzekali na prze-
trzebiony przez okupanta ksi´gozbiór. Ju˝ jesienià 1939 r., kiedy funkcjonowa∏y
jeszcze niektóre biblioteki naukowe, nie wszystkie tytu∏y by∏y dost´pne. „Uda∏em
si´ do »Czytelni Naukowej« przy ul. Êw. Jana, wypisa∏em z katalogu – mocno ju˝
przerzedzonego przez Niemców – kilkadziesiàt numerów ksià˝ek”93. W nast´p-
nych latach okupacji mo˝liwoÊç wyboru lektury by∏a bardzo ograniczona. „Za-
pisa∏am si´ [...] do wypo˝yczalni ksià˝ek, ale nied∏ugo nale˝a∏am. Jak si´ mama
zainteresowa∏a, jaki jest ksi´gozbiór, to mnie pr´dko wypisa∏a. Bo z woli okupan-
ta nic porzàdnego nie by∏o, najwy˝ej Antoni Marczyƒski, i mama uwa˝a∏a, ˝e
przygody znakomitego detektywa Rafa∏a Królika nie sà najodpowiedniejszà lek-
turà dla mnie. [...] OczywiÊcie bardziej mi si´ inne ksià˝ki podoba∏y [...] ale skàd
je mia∏am braç!” – napisa∏a roz˝alona m∏oda czytelniczka94. Byli jednak i tacy,
którym dozwolona przez okupanta literatura wystarcza∏a. Pracujàca w spó∏dziel-
czej wypo˝yczalni kobieta odnotowa∏a: „Mimo ˝e pracowaliÊmy w trójk´, w cza-
sie godzin, kiedy wypo˝yczalnia by∏a czynna, mieliÊmy zawsze pe∏ne r´ce robo-
ty”. Najwi´kszà poczytnoÊcià cieszy∏y si´ powieÊci kryminalne i sensacyjne; „taki
kierunek zainteresowaƒ czytelniczych przewa˝ajàcej cz´Êci mieszkaƒców osiedla
martwi∏ nas” – pisze bibliotekarka95.

Rzadkà mo˝liwoÊç dost´pu do wartoÊciowej literatury mia∏ jeden pami´tni-
karz, który zatrudniony jako chemik w Krakowskiej Fabryce Kabli móg∏ korzy-
staç z tamtejszej biblioteki naukowej96.

Dzia∏alnoÊç wydawniczo-ksi´garska i literacka

Wydawanie oraz rozpowszechnianie ksià˝ek uzale˝niono od zezwolenia w∏adz,
a autorzy i wydawcy musieli poddaç si´ procedurze rejestracyjnej. Z ksi´garƒ na-
kazano wycofaç literatur´ „o charakterze Êwiatopoglàdowym i politycznym”, za-
równo polskà, jak i obcoj´zycznà, w tym nawet s∏owniki i przedwojenne pod-
r´czniki szkolne. Obrót ksi´garski zosta∏ ograniczony do rozpowszechniania

91 W. Pociecha, Raport bibliotekarza. ˚yciorys w okresie wojny 1 IX 1939 – 18 I 1945, „Znak”
1989, nr 9, s. 59.
92 O. Bujwid, Osamotnienie..., s. 151.
93 J. Jakóbiec, Na drodze stromej..., s. 6.
94 Z. Stró˝yk, W Krakowie i gdzie indziej..., s. 244. Antoni Marczyƒski – popularny przed 1939 r.
autor powieÊci sensacyjnych, które wznowiono w czasie okupacji, szerzej zob. K. Woêniakowski,
Wk∏ad Krakowa..., s. 164.
95 H. Hanuszkowa, W „Czytelniku” i gdzie indziej [w:] O ludziach i sprawie. Wspomnienia dzia∏a-
czy PPR z krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), oprac. A. Kozanecki, Kraków 1964, s. 132.
96 M. Zajàc, Powrót..., s. 42.
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literatury beletrystycznej i fachowej. Zakazano domokrà˝nej sprzeda˝y ksià˝ek97.
Ma∏o precyzyjne przepisy dawa∏y w∏adzom mo˝liwoÊç dowolnej ich interpreta-
cji. Wydzia∏ Propagandy w latach 1940–1943 opracowa∏ cztery listy proskryp-
cyjne ksià˝ek polskich, które stanowi∏y podstaw´ ciàgle dokonywanych kontro-
li i rekwizycji. Listy te nie zosta∏y nigdy oficjalnie og∏oszone przez w∏adze
okupacyjne98.

Niemiecka polityka spowodowa∏a, ˝e liczba ksi´garƒ i wydawnictw oraz pol-
skich publikacji by∏a niewielka. Ksià˝ki w j´zyku polskim ukazywa∏y si´ w wy-
dawnictwach niemieckich i kolaboracyjnych, obj´tych przez w∏adze podziemne
bezwzgl´dnym nakazem bojkotu. Stàd niemal wszyscy autorzy decydujàcy si´ na
wspó∏prac´ wyst´powali pod pseudonimami. Dzia∏alnoÊç wydawniczà prowadzi-
∏y tak˝e te prywatne firmy polskie, którym uda∏o si´ zachowaç ciàg∏oÊç funkcjo-
nowania. Podziemie nie mia∏o wzgl´dem nich sprecyzowanego stanowiska.

W okupowanym Krakowie dzia∏a∏o oko∏o 25 wydawnictw, utwory literackie
w j´zyku polskim ukazywa∏y si´ prawdopodobnie w jedenastu z nich. By∏y to za-
równo stare firmy (m.in. Gebethner i Wolff, S.A. Krzy˝anowski, Ksi´garnia Ste-
fana Kamiƒskiego, Teodor Gieszczykiewicz i S-ka), jak i oficyny nowo powsta-
∏e99. Wydawnictwa polskoj´zyczne oblicza si´ na 194 ksià˝ki i broszury. W tej
liczbie znajdujà si´ bardzo nieliczne wojenne wznowienia wczeÊniejszych publi-
kacji. TrzynaÊcie pozycji to literatura dla odbiorcy doros∏ego – ksià˝ki o charak-
terze sensacyjno-przygodowym i propagandowym, poradniki. Pozosta∏e 181 to
twórczoÊç dla dzieci i m∏odzie˝y, b´dàca w du˝ej cz´Êci próbà kultywowania
i ochrony polszczyzny100.

Firmy wydawnicze prowadzi∏y dzia∏alnoÊç ksi´garsko-sortymentowà i hurto-
wà sprzeda˝ swoich wydawnictw. Funkcjonowa∏y równie˝ ksi´garnie spó∏dziel-
cze (w czasie okupacji jako spó∏dzielnie ksi´garsko-papiernicze) i prywatne101.
Ksi´garnie sprzedawa∏y artyku∏y papierniczo-piÊmiennicze, zabawkarskie, zaj-
mowa∏y si´ dzia∏alnoÊcià antykwarycznà i wysy∏kowà.

NoÊnikiem oficjalnej literatury by∏a prasa „gadzinowa”. Teksty literackie druko-
wano nie tylko w specjalnie do tego celu przeznaczonych czasopismach, takich jak

97 Szerzej zob. K. Woêniakowski, W kr´gu jawnego piÊmiennictwa literackiego Generalnego Guber-
natorstwa (1939–1945), Kraków 1997, s. 12–19; idem, Wk∏ad Krakowa..., s. 154; S. Piotrowski,
Dziennik..., s. 115; W. Wójcik, Jawna dzia∏alnoÊç wydawnicza w okresie okupacji hitlerowskiej
w Krakowie (1939–1945), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1982, z. 78, „Pra-
ce Bibliotekoznawcze” nr 1, s. 169–170.
98 Szerzej zob. S. Pazyra, Z dziejów ksià˝ki polskiej w czasie II wojny Êwiatowej, Warszawa 1962,
s. 49–54.
99 Edward Che∏stowski stwierdza, ˝e nie mo˝na jeszcze bez zastrze˝eƒ oddzieliç firm polskich od
niemieckich lub wspó∏pracujàcych z Niemcami, którzy wykorzystywali polskie nazwy oficyn wy-
dawniczych (E. Che∏stowski, Addenda do „Jawnej dzia∏alnoÊci wydawniczej w okresie okupacji hi-
tlerowskiej w Krakowie (1939–1945)”, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1987,
z. 110, „Prace Bibliotekoznawcze” nr 4, s. 229).
100 K. Woêniakowski, Wk∏ad Krakowa..., s. 153, 155 i 175–176; autor zaznacza, ˝e przytoczone
przez niego dane nie sà ostateczne.
101 WÊród ksi´garƒ prywatnych znajdowa∏y si´ firmy fikcyjnie reprywatyzowane, aby tà drogà
uchroniç je przed likwidacjà, zob. np. M. Pieczonka, Dzieje ksi´garni „Ossolineum” w latach
1939–1945 w Krakowie, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1982, z. 78, „Prace
Bibliotekoznawcze” nr 1, s. 185.
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„Co miesiàc powieÊç” czy „Ster”, ale równie˝ w tygodnikach ilustrowanych (oko-
∏o 10–15 proc. powierzchni tekstu) i dziennikach (oko∏o 3 proc. powierzchni tek-
stu). Przewa˝a∏y krótkie formy beletrystyczne: opowiadania, nowele, baÊnie, po-
wieÊci w odcinkach o tematyce obyczajowej z wàtkiem mi∏osnym, kryminalnym,
religijnym. Zamieszczono tak˝e utwory poetyckie. Na ∏amach prasy „gadzinowej”
publikowano zarówno utwory nowe, jak i przedruki tekstów przedwojennych102.

O wydawnictwach i ksi´garniach, które mog∏y prosperowaç, majàc przyzwo-
lenie okupanta, napisa∏o trzynaÊcie osób. W ich wypowiedziach dozwolona dzia-
∏alnoÊç przeplata si´ z nieoficjalnà, konspiracyjnà (ta we wspomnieniach prze-
wa˝a), cz´sto trudno je od siebie oddzieliç. Pami´tnikarze odnotowali zakazy
i nakazy warunkujàce funkcjonowanie tych placówek, a tak˝e konfiskaty ksià˝ek
i przymusowe zmiany lokali. „W∏adze z niemieckiej propagandy zamkn´∏y
wszystkie antykwarnie przy ul. Szpitalnej i lustrujà ksi´garnie w poszukiwaniu li-
teratury antyniemieckiej. Konfiskujà wiele ksià˝ek”103.

System obowiàzujàcych zasad najpe∏niej przedstawi∏ w swych wspomnieniach
Stanis∏aw Malawski, dzia∏acz spó∏dzielni ksi´garskich. Zakazano wi´c sprzeda˝y
wszelkich podr´czników szkolnych, map, atlasów, nut. Zobowiàzano ksi´garnie
do przedstawienia Wydzia∏owi Propagandy spisów posiadanych ksià˝ek i zwro-
tu pozycji skreÊlonych. Ksi´garze musieli uzyskaç zezwolenie na wykonywanie
zawodu104. Dzia∏alnoÊç wydawniczà ograniczono do tego stopnia, ˝e jedna
z osób napisa∏a: „Musz´ u˝ywaç niemieckiego kalendarza, bo nie pozwolono
drukowaç polskich”105.

Pami´tnikarzom zapad∏a w pami´ç sprzeda˝ antykwaryczna. W czasach oku-
pacji by∏a ona wa˝na, poniewa˝ wiele osób potrzebujàcych Êrodków do ˝ycia wy-
przedawa∏o swe ksi´gozbiory. Ksi´garnie prosperowa∏y dobrze i przynosi∏y zyski,
zapewne te˝ z dzia∏alnoÊci nielegalnej, a ksià˝ki nie by∏y drogie106. PopularnoÊcià
cieszy∏y si´ zw∏aszcza bajki dla dzieci. Jednak oficjalny asortyment nie by∏ chyba
imponujàcy, skoro jedna ze wspomnianych narzeka∏a: „w ksi´garniach [...] by∏a
posucha, bo wszystko, co mog∏o podtrzymaç ducha polskoÊci, dawno skonfisko-
wano”107. Znajdowano jednak interesujàce pozycje. M∏ody konspirator opisa∏
odwiedziny w niemieckiej ksi´garni, z której on i jego koledzy po prostu kradli
potrzebne im podr´czniki wojskowe108.

Trzy osoby napisa∏y o swym udziale w powstawaniu oficjalnie ukazujàcej si´
literatury109. Jan Jakóbiec wspomnia∏ swój przedwojenny podr´cznik do nauki

102 W. Wójcik, Problem tzw. produkcji dóbr niematerialnych na ∏amach niemieckiej prasy w j´zyku
polskim wydawanej w Generalnej Guberni w latach 1939–1945, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny
WSP w Krakowie” 1984, z. 89, „Prace Bibliotekoznawcze” nr 2, s. 82–87; K. Woêniakowski, W kr´-
gu jawnego piÊmiennictwa...
103 S. Rymar, Pami´tnik..., s. 37.
104 S. Malawski, Ksi´garskie konspiracje, Warszawa 1966, s. 82–83.
105 O. Bujwid, Osamotnienie..., s. 377.
106 Piszà o tym m.in. W. Ga∏ecki, Jeszcze raz przez ˝ycie. Wspomnienia, Kraków 1966, s. 404; W. Ze-
chenter, Up∏ywa szybko ˝ycie..., s. 142.
107 Z. Stró˝yk, W Krakowie i gdzie indziej..., s. 244.
108 S. Strzelichowski, Dwa lata..., s. 335.
109 Autor wielu wydawanych w czasie okupacji bajek Witold Zechenter nie poruszy∏ jednak we
wspomnieniach tego aspektu swojej okupacyjnej dzia∏alnoÊci.
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j´zyka niemieckiego, wznowiony przez firm´ Gebethnera i Wolffa110, Tadeusz
Kwiatkowski bajk´ napisanà dla wydawnictwa Mariana Krzy˝anowskiego111,
Stanis∏aw Rymar zorganizowanie w ramach Komitetu Obywatelskiego wydaw-
nictwa broszur pod ogólnà nazwà Radê sam sobie112. Swojà dzia∏alnoÊç uzasad-
nili mo˝liwoÊcià otrzymania przepustki zezwalajàcej na podró˝owanie po kraju
lub udzielaniem pomocy dla autorów broszur. Jednak Tadeusz Kwiatkowski opi-
sa∏ swe wahania i skrupu∏y: „Mimo [...] okupacyjnej atmosfery, dobrych honora-
riów i licznych namów, abym napisa∏ coÊ jeszcze, nie zdecydowa∏em si´ na po-
pe∏nienie nowej bajki. Dzieci dzieçmi, popyt popytem, polski j´zyk polskim
j´zykiem, a jednak mia∏em uczucie, ˝e nie powinno si´ nawet w taki sposób ko-
rzystaç z ∏aski Niemców i ich cenzury. Bajki te mog∏y byç atrybutem dla hitlerow-
skiej propagandy, ˝e w General Gouvernement panujà unormowane stosunki, ˝e
rozwija si´ kultura i rzàd niemiecki dba o wychowanie polskiej m∏odzie˝y”113.

O czytaniu literatury drukowanej na ∏amach prasy „gadzinowej” napisa∏a tyl-
ko jedna osoba. Opowiadania ukazujàce si´ w dodatku do „Goƒca Krakowskie-
go” oceni∏a zdecydowanie negatywnie – „raczej chcieli nas tym og∏upiaç”114.

Sztuki plastyczne

Zarzàdzenia okupanta dotyczàce sztuk plastycznych mia∏y na celu zaw´˝enie
dzia∏alnoÊci na tym polu do handlu dzie∏ami sztuki. Tote˝ w okresie okupacji na-
stàpi∏ znaczny rozwój salonów sztuki i antykwariatów115. Obrazy mo˝na by∏o wy-
stawiaç na sprzeda˝ równie˝ na ulicach, w ksi´garniach, kawiarniach itp. Malo-
waç nale˝a∏o pejza˝e i scenki rodzajowe. Zabroniono przedstawiania motywów
zwiàzanych z polskim duchem narodowym oraz scen wojennych116. Dopiero
25 listopada 1944 r. w Ma∏ej Sali Krakowskiego Teatru Powszechnego otwarto
wystaw´ polskiego malarstwa i rzeêby, po∏àczonà ze sprzeda˝à tych dzie∏117.

Aby prowadziç dzia∏alnoÊç artystycznà, nale˝a∏o zarejestrowaç si´ w Wydzia-
le Propagandy. Poczàtkowo w∏adze podziemne poleca∏y bojkot tego zarzàdzenia,
z czasem uznano jednak, ˝e zezwolenie b´dzie w pewnym stopniu chroni∏o przed
represjami. Hitlerowcy sk∏onili kilku artystów krakowskich do kolaboracji. Byli
to plastycy, którzy malowali portrety niemieckich urz´dników z gubernatorem
Frankiem na czele, ozdabiali mu komnaty wawelskie i krzeszowickie, malowali
plakaty propagandowe118.

Traktowanie sztuk plastycznych przez okupanta kojarzy∏o si´ wspominajàcym
g∏ównie z grabie˝à muzeów, koÊcio∏ów i domów prywatnych oraz burzeniem kra-
kowskich pomników. By∏y dla nich „wymownym dowodem, kim sà Niemcy”119.

110 J. Jakóbiec, Na drodze stromej..., s. 54.
111 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 179.
112 S. Rymar, Pami´tnik..., s. 90.
113 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 180.
114 Z. Stró˝yk, W Krakowie i gdzie indziej..., s. 253.
115 J. Jaworska, Polska sztuka walczàca 1939–1945, Warszawa 1985, s. 26.
116 W. G∏´bocki, K. Mórawski, Kultura walczàca..., s. 67 i 69.
117 A. Chwalba, Dzieje Krakowa..., s. 243
118 J. Jaworska, Polska sztuka walczàca..., s. 33.
119 K. Lanckoroƒska, Wspomnienia wojenne 22 X 1939 – 5 IV 1945, Kraków 2001, s. 73.
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Zapobiegliwy pami´tnikarz napisa∏: „ja ukry∏em swoje lepsze obrazy na strychu,
dokàd dost´p by∏ mo˝liwy tylko przez otwór zrobiony w dachu”120. Dzie∏a sztu-
ki by∏y przyjmowane przez hitlerowców jako „prezenty” np. za uwolnienie ko-
goÊ z wi´zienia. Du˝à popularnoÊcià cieszy∏y si´ zw∏aszcza Kossaki121.

Dzia∏alnoÊç tzw. sklepów kunsthandlerskich, ich klientel´ oraz ˝ycie artystów
krakowskich opisa∏ w swych wspomnieniach Aleksander Hrybieƒski122. Malarze,
chcàc zdobyç Êrodki na utrzymanie, podj´li dozwolonà przez okupanta tematy-
k´ – pejza˝e i akty. Hrybieƒski pisa∏ przede wszystkim o artystach uznanych
i s∏awnych, starszych wiekiem, których obrazy by∏y poszukiwane. Cz´Êç z nich,
np. Wojciech Kossak czy Kacper ˚elechowski, tworzy∏a obrazy pozbawione am-
bicji artystycznych. Sygnowane ich podpisem i antydatowane na okres przedwo-
jenny, ∏atwo znajdowa∏y nabywc´.

Zmienne koleje wojny, ubo˝enie rodzin posiadajàcych cenne obiekty oraz
wzrost nowych okupacyjnych fortun powodowa∏y, ˝e obrót dzie∏ami sztuki by∏
du˝y. „Salon nasz w okreÊlonych godzinach t´tni∏ ˝yciem” – pisa∏ Hrybieƒski123.
„Dawniej obrazy posiada∏a warstwa uprzywilejowana [...] Dzisiaj dzie∏a te docie-
rajà wsz´dzie, a w czasie wojny kupujà je wszyscy, którzy si´ tym interesujà. De-
cyduje tutaj: lokata pieni´dzy w obrocie, sprzyjajàce warunki materialne niektó-
rych ludzi oraz rozmi∏owanie w sztuce, traktowane jako odpr´˝enie nerwów
w czasie wojny”124. Wspomina∏ tak˝e osoby, dla których jego sklep by∏ namiast-
kà galerii, stwarza∏ mo˝liwoÊç obcowania ze sztukà.

Zamkni´te muzea okupant zast´powa∏ wystawami propagandowymi dla lud-
noÊci polskiej, urzàdzanymi g∏ównie w salach muzealnych w Sukiennicach. Mia-
∏y one udowodniç niemieckoÊç Generalnego Gubernatorstwa125. Prezentowano
tak˝e sztuk´ japoƒskà oraz propagowano higien´. W ramach nowej polityki wo-
bec narodu polskiego 27 paêdziernika 1943 r. w gmachu Staatsbibliothek otwo-
rzono muzeum pamiàtek chopinowskich. Wystawy propagandowe obj´te by∏y
przez polskie podziemie nakazem bojkotu. 

Dost´pne dla Polaków wystawy wspomnia∏y trzy osoby. Jedna z nich napisa∏a
o wystawie poÊwi´conej Chopinowi, która mia∏a wskazaç jego rzekome niemiec-
kie korzenie126. Inny autor tak przywo∏uje odwiedzonà przez siebie ekspozycj´
w Sukiennicach: „Nie przypomn´ sobie roku, ale pami´tam strasznà niezwyk∏oÊç
prze˝ycia wystawy o ˚ydach – nosicielach chorób. Obowiàzkowo prowadzili tam
nauczyciele swoje klasy. Âliczne muzeum w Sukiennicach musia∏o u˝yczyç swych
sal dla paskudnej sprawy zohydzania ludzi i budzenia nienawiÊci”127.

Znamienny jest jednak g∏os Andrzeja Wajdy, który zaznaczy∏, ˝e to w∏aÊnie
podczas okupacji w Krakowie nastàpi∏o jego pierwsze w ˝yciu spotkanie z praw-

120 J. Jakóbiec, Na drodze stromej..., s. 31.
121 H. Kwiatkowska, Porachunki z pami´cià, Kraków 2002, s. 38.
122 A. Hrybieƒski, Salon Sztuki w czasie okupacji niemieckiej w Krakowie, Kraków 1990.
123 Ibidem, s. 56.
124 Ibidem, s. 55.
125 Np. wystawy „Powrót Niemców Wo∏yƒskich”, „GG w oczach artystów niemieckich”; zob.
T. Wroƒski, Kronika..., s. 78 i 234.
126 J. Ströder, Oskar˝ony o przyjaêƒ z Polakami: niemiecki pediatra w okupowanym Krakowie, Kra-
ków 1988, s. 75.
127 J. Miku∏owski-Pomorski, Kraków..., s. 127–128.

Jawne polskie ˝ycie kulturalne w okupowanym Krakowie 1939–1945 

245



dziwà sztukà. „W 1944, jeszcze podczas wojny, odby∏a si´ w Krakowie wystawa
sztuki japoƒskiej, którà Niemcy zorganizowali w Sukiennicach. Dla mnie by∏a to
pierwsza w ogóle wystawa sztuki [...] By∏a to zarazem pierwsza wystawa zbiorów
Feliksa Jasieƒskiego, od kiedy podarowa∏ je Muzeum Narodowemu w Krakowie
w 1926 roku. Tote˝ ca∏a krakowska inteligencja rzuci∏a si´, by jà oglàdaç”128.

Cyrk, loteria, karuzele 

Zgodnie z politykà obni˝ania poziomu kulturalnego okupant oferowa∏ mniej
ambitne formy rozrywki – widowiska cyrkowe, weso∏e miasteczko, loterie. W Kra-
kowie goÊcinne przedstawienia w sezonach letnich dawa∏ Cyrk Buscha, na placu
Matejki w sierpniu 1942 r. wyst´powa∏a trupa ekwilibrystów Camilia oraz w ma-
ju 1944 r. cyrk Korona przy ulicy Kalwaryjskiej129. Latem nad Wis∏à w dzielnicy
Podgórze instalowano strzelnic´, huÊtawki i karuzele130. W sierpniu 1940 r. zosta∏
za∏o˝ony Monopol Loteryjny. 20 wrzeÊnia 1941 r. odby∏o si´ pierwsze ciàgnienie
loterii liczbowej131. Podziemie wzywa∏o do bojkotu cyrku i loterii.

˚aden z autorów wspomnieƒ nie napisa∏ o przedstawieniach cyrkowych. Na-
tomiast jeden pami´tnikarz, w czasie okupacji cz∏onek AK, przywo∏ujàc wykony-
wanie wyroku na konfidencie, przy okazji opisa∏ miejsce egzekucji: „Parcela, na
której dwie pe∏ne ludzi karuzele wygrywa∏y jakàÊ mocno fa∏szywà melodi´, by∏a
odgrodzona od ulicy betonowà barierà. DwieÊcie, mo˝e trzysta osób, przewa˝nie
o ma∏o inteligentnym wyglàdzie, kr´ci∏o si´ wokó∏ g∏oÊno ha∏asujàc”132.

Równie˝ jedna osoba zamieÊci∏a informacje na temat monopolu loteryjnego.
„Ta loteria to by∏a jeszcze jedna impreza obliczona na wyciàganie z kieszeni Po-
laków dodatkowych funduszy dla Niemców. [...] Co tydzieƒ, w ka˝dà sobot´,
dokonywano ciàgnienia pi´ciu numerów [...] Istnia∏a mo˝liwoÊç, ˝e za z∏otówk´
mo˝na by∏o wygraç 3600 z∏”133. Autor podkreÊli∏ nieskutecznoÊç akcji podziemia
majàcych na celu zohydzenie loterii. Przyciàga∏a do niej nadzieja ma rych∏e
wzbogacenie si´. Opisa∏ jednak proceder oszukiwania kolektury przez jej pra-
cowników Polaków, w którym bra∏ udzia∏ tak˝e jego ojciec. „By∏o to oczywiÊcie
nieuczciwe, ale ca∏a okupacja by∏a nieuczciwa i ogarni´ta jednym ogólnym ha-
s∏em – kombinuj i oszukuj Niemca, gdzie si´ da i jak si´ da. [...] MoralnoÊç cza-
su wojny i czasu okupacji by∏a inna ni˝ czasu pokoju”134.

Obraz oficjalnego ˝ycia kulturalnego dla Polaków w Krakowie 
w Êwietle wspomnieƒ – podsumowanie

Oficjalne ˝ycie kulturalne inspirowane przez okupanta lub majàce jego przy-
zwolenie zajmuje we wspomnieniach uboczne miejsce. Wzmianki na ten temat

128 Andrzej Wajda o polityce, o sztuce, o sobie, oprac. M. Malatyƒska, Warszawa 2000, s. 118.
129 T. Wroƒski, Kronika..., s. 102, 221 i 342.
130 S. Strzelichowski, Dwa lata..., s. 129.
131 T. Wroƒski, Kronika..., s. 170.
132 S. Strzelichowski, Dwa lata..., s. 119.
133 J. Miku∏owski-Pomorski, Kraków..., s. 137–138.
134 Ibidem, s. 139.
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zamieÊci∏a mniej ni˝ po∏owa autorów pami´tników. Sà to z regu∏y krótkie infor-
macje dotyczàce istnienia takiej czy innej instytucji, cz´sto zawierajàce jej ocen´.
Tylko kilku autorów poÊwi´ci∏o tej problematyce wi´cej uwagi. 

Pami´tnikarze skupili si´ na kilku formach oficjalnego ˝ycia kulturalnego – ki-
nach, Teatrze Powszechnym, bibliotekach (g∏ównie na ich likwidacji). Mniej pi-
sali na temat oficjalnie uznawanej literatury. Pomin´li zupe∏nie wyst´py cyrkowe,
przedstawienia teatralne przed powstaniem Teatru Powszechnego, liczne wysta-
wy. Wynika to z selekcjonowania faktów podczas pisania wspomnieƒ. Za god-
ne uwiecznienia uznali wydarzenia najbardziej spektakularne, np. uroczystoÊç
otwarcia Teatru Powszechnego, zorganizowanie orkiestry symfonicznej. Zapew-
ne chcieli napisaç coÊ ciekawego, gdy˝ w znacznej cz´Êci myÊleli o publikacji
wspomnieƒ. To, co sk∏ada∏o si´ na „okupacyjny dzieƒ powszedni”, uznali za
mniej interesujàce. Byç mo˝e ci, którzy napisali niewiele na temat okupacyjnego
˝ycia kulturalnego lub zupe∏nie je pomin´li, obawiali si´, by nie pad∏ na nich cieƒ
podejrzenia, ˝e i oni w nim uczestniczyli.

Pami´tnikarze wyst´powali z pozycji obserwatorów. Jedynie dwanaÊcie osób
przyzna∏o, ˝e wzi´∏o udzia∏ w seansie filmowym, przedstawieniu teatralnym,
koncercie w filharmonii, zobaczy∏o wystaw´, bawi∏o si´ na dancingu lub gra∏o na
loterii. Wi´kszoÊç z nich uzasadni∏a swoje post´powanie. Powodowa∏a nimi cie-
kawoÊç, ch´ç oderwania si´ choç na chwil´ od okupacyjnej rzeczywistoÊci, po-
trzeba relaksu, „normalnego ˝ycia”. Usprawiedliwiali si´, t∏umaczàc, ˝e przy oka-
zji oszukali okupanta, np. nie zap∏acili za bilet, krytykujàc poziom oferowanej
rozrywki, lub przeciwnie – podkreÊlajàc jej wysokie artystyczne walory. 

Kilku z nich zadeklarowa∏o, ˝e nie brali udzia∏u w ˝adnym oficjalnym spek-
taklu, koncercie czy innej oficjalnej formie rozrywki. Uwa˝ali, ˝e w ten sposób
spe∏nili swój patriotyczny obowiàzek, bowiem „nic, co ma nad sobà Êcis∏y nad-
zór urz´dników hitlerowskich, nie mo˝e byç uznane przez spo∏eczeƒstwo polskie
za dobre ch´ci okupanta”135. PodkreÊlali tak˝e, i˝ organizowane przez hitlerow-
ców formy ˝ycia kulturalnego mia∏y roz∏adowaç nastroje oporu i s∏u˝y∏y propa-
gandzie, która g∏osi∏a, ˝e w Generalnym Gubernatorstwie ˝yje si´ dobrze i do-
statnio, gdy˝ dzia∏ajà kina, teatry, filharmonia. 

Pami´tnikarze ch´tniej pisali o innych osobach, które korzysta∏y z propozycji
okupanta. Bardzo nielicznie by∏y g∏osy o ca∏kowitym bojkocie. Przyznawali, ˝e
kina, teatr czy filharmonia nie Êwieci∏y pustkami, swoich amatorów mia∏y te˝
dancingi, loteria i karuzele – „mimo pot´pienia ich przez pras´ podziemnà, cie-
szy∏y si´ niestety frekwencjà”136. Og∏aszane bojkoty oceniali jako „dzia∏ania
wprost bezskuteczne”137. Korzystajàcych z tych rozrywek cz´sto okreÊlali jako
„wojennych dorobkiewiczów” lub „niekrytycznà cz´Êç publicznoÊci”138.

Autorzy wyra˝ali swój stosunek do osób, które podj´∏y wspó∏prac´ z okupan-
tem w tworzeniu oficjalnej kultury. Zdecydowanie pot´piali tych, którzy organi-
zowali przedsi´wzi´cia propagandowe, szczególnie w koƒcowym okresie wojny.
Wi´ksze zrozumienie mieli dla artystów, zw∏aszcza muzyków, których prac´

135 T. Kwiatkowski, P∏aci si´..., s. 280.
136 T. Kudliƒski, StaroÊç nie radoÊç..., s. 106.
137 J. Miku∏owski-Pomorski, Kraków..., s. 137.
138 J. Jakóbiec, Na drodze stromej..., s. 181.
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potraktowali jako sposób na przetrwanie okupacji. Chwalili jednak tych, którzy
takiej wspó∏pracy nie podj´li. Oficjalnà dzia∏alnoÊç akceptowano, jeÊli pod jej
szyldem prowadzona by∏a tak˝e praca konspiracyjna. Takie oceny uzyska∏y jaw-
ne firmy wydawniczo-ksi´garskie. Niektóre przedsi´wzi´cia – koncerty w ka-
wiarniach czy teatrzyk „Brzdàc” – pami´tnikarze potraktowali jak „imprezy pol-
skie”, choç zorganizowane one zosta∏y za zezwoleniem w∏adz okupacyjnych.

Ró˝norodnie zosta∏ oceniony poziom oficjalnie dost´pnych form ˝ycia kultu-
ralnego, choç jeÊli uznaç, ˝e wspominajàcy pisali prawd´, nie mogli formu∏owaç
swych ocen bezpoÊrednio, zadeklarowali bowiem, ˝e nie uczestniczyli w oficjal-
nej kulturze. Wysoko oceniono muzyk´, najgorzej – poziom przedsi´wzi´ç ÊciÊle
propagandowych, takich jak Teatr Objazdowy, wystawa anty˝ydowska, filmy
propagandowe. Oceny filmów i przedstawieƒ teatralnych by∏y zró˝nicowane.
Wi´kszoÊç uwa˝a∏a, ˝e prezentowa∏y niski poziom i mia∏y og∏upiç polskie spo∏e-
czeƒstwo. Pojawi∏y si´ jednak pojedyncze g∏osy, ˝e prezentowane filmy i spekta-
kle, choç mo˝e niezbyt ambitne, mieÊci∏y si´ w granicach rozrywki popularnej. 

Warto tak˝e zauwa˝yç, ˝e zak∏adane w myÊl hitlerowskiego prawa oddziele-
nie Niemców od pozosta∏ej ludnoÊci miasta na polu kulturalnym nie by∏o ani Êci-
Êle przestrzegane, ani mo˝liwe. W pami´tnikach pojawi∏y si´ przyk∏ady bywania
Polaków w kinach przeznaczonych tylko dla Niemców. Polscy muzycy koncerto-
wali w niemieckiej filharmonii, polscy aktorzy – choç nieliczni – wyst´powali
w przeznaczonym dla Niemców teatrze. Kilka osób wspomnia∏o najbardziej
spektakularny przyk∏ad z∏amania tego podzia∏u – udzia∏ przedstawicieli niemiec-
kich w∏adz w otwarciu Teatru Powszechnego. 

˚ycie kulturalne majàce poparcie w∏adz okupacyjnych pami´tnikarze przed-
stawili w sposób fragmentaryczny. Wielu pomin´∏o je zupe∏nie, chocia˝ zapewne
wiedzieli o nim, choçby z prasy „gadzinowej”, która wiele miejsca poÊwi´ca∏a re-
cenzowaniu i reklamie oficjalnych imprez kulturalnych139, lub z prasy konspira-
cyjnej, systematycznie nawo∏ujàcej do ich bojkotu. Wypada zatem postawiç py-
tanie, co wp∏yn´∏o na takie potraktowanie problemu.

Wydaje si´, ˝e najwa˝niejsze znaczenie dla sposobu pisania o oficjalnym ˝yciu
kulturalnym mia∏ czas powstania wspomnieƒ. Jest to tym bardziej godne uwagi,
˝e znaczna cz´Êç relacji powsta∏a z myÊlà o publikacji, wi´c ich autorzy zapewne
mieli na uwadze ich politycznà poprawnoÊç. Pod tym wzgl´dem mo˝na wyró˝-
niç trzy grupy relacji: 1) powsta∏e jeszcze w czasie wojny lub tu˝ po niej, do
1948 r.; 2) wspomnienia z lat 1949–1980; 3) wspomnienia powsta∏e po 1980 r. 

Przyj´ta periodyzacja wià˝e si´ z powojennà historià Polski, z oficjalnie kszta∏-
towanym obrazem okupacji i stereotypem Niemca. Prze˝ycia okupacyjne by∏y
dyskontowane politycznie przez propagand´, wizja wojny kszta∏towana przez
programy szkolne, historiografi´ i mass media zmonopolizowane przez w∏adze.

Wojna w latach 1945–1948 by∏a jeszcze dniem wczorajszym, obrachunki
z Niemcami i hitleryzmem mia∏y szeroki zasi´g, autentyzm i ˝ywio∏owoÊç. Opi-
nie wyra˝ane w tym okresie by∏y o wiele bardziej spontaniczne i mniej manipu-
lowane czy odgórnie ujednolicane ni˝ w okresie póêniejszym. Z jednej strony
ogrom zbrodni spowodowa∏ martyrologicznà i heroicznà prezentacj´ przesz∏oÊci,

139 Szerzej zob. W. Wójcik, Problem tzw. produkcji dóbr niematerialnych..., s. 79–127.
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z drugiej zaÊ przeciwstawiano si´ uproszczeniom i mitologizacji wojny, postaw
spo∏eczeƒstwa polskiego, obrazu obozów itp. Powsta∏o wiele pog∏´bionych inter-
pretacji zjawiska hitleryzmu140. Równie˝ w odradzajàcym si´ szkolnictwie zezwo-
lono nauczycielom na swobod´ wyra˝ania poglàdów. Uczniowie otrzymywali
obraz okupacji oparty na prze˝yciach i wyobra˝eniach uczàcych, a wzbogacali go
w∏asnym baga˝em doÊwiadczeƒ141. W okresie tym dominowa∏o zatem indywidu-
alne patrzenie na wojn´, powstajàcy obraz okupacji by∏ sumà jednostkowych
prze˝yç. 

Osoby prowadzàce okupacyjne dzienniki lub piszàce wspomnienia tu˝ po
wojnie na goràco relacjonowa∏y swe prze˝ycia w sposób nieschematyczny. Opi-
sywa∏y okupacj´ tak, jak jà widzia∏y lub chcia∏y widzieç, bez nacisku obrazu za-
rejestrowanego w zbiorowej ÊwiadomoÊci w póêniejszym okresie. W opisie tym
uwzgl´dniono tak˝e ˝ycie kulturalne, a w∏aÊciwie te jego aspekty, które autorzy
uznali za godne upami´tnienia. By∏y one cz´Êcià indywidualnej opowieÊci o wo-
jennych prze˝yciach. To w relacjach powsta∏ych w tym okresie znajdujemy sto-
sunkowo najwi´cej informacji o jawnym ˝yciu kulturalnym. Ich autorzy cz´Êciej
przyznawali, ˝e brali w nim bezpoÊredni udzia∏. Nie czuli si´ te˝ w obowiàzku
t∏umaczyç swego post´powania. Mo˝na zatem wnioskowaç, ˝e by∏a to dla nich
cz´Êç okupacyjnej codziennoÊci, coÊ normalnego i doÊç powszechnego.

Rok 1948 zamknà∏ pewien etap w historii Polski Ludowej, zakoƒczy∏ tak˝e
pierwsze polskie obrachunki inspirowane doÊwiadczeniami wojny i okupacji.
W∏adze uzna∏y, ˝e „w obrazie okupacji nale˝y raczej eksponowaç motywy aktyw-
nej walki, partyzantki, a w ogóle przenieÊç zainteresowanie na problemy wspó∏-
czesnoÊci”142. Nowe uwarunkowania polityczne zmieni∏y optyk´ spojrzenia na
naród niemiecki. Po powstaniu w 1949 r. dwu paƒstw niemieckich ostrze propa-
gandy skierowane zosta∏o przeciw RFN. Znienawidzony w czasie okupacji Nie-
miec-hitlerowiec mia∏ staç si´ teraz Niemcem Zachodnim143. Atmosfer´ bojowo-
Êci, rzutujàcà tak˝e na obraz okupacji, utrwala∏a niepewnoÊç co do granicy na
Odrze i Nysie. Nie zmieni∏o natychmiastowo sytuacji ani or´dzie biskupów pol-
skich do biskupów niemieckich z proÊbà o pojednanie z 18 listopada 1965 r.144,
ani traktat mi´dzy Polskà a RFN z 7 grudnia 1970 r.145 Kultywowanie pami´ci
o zbrodniach nazistowskich, o doznanych krzywdach mia∏o te˝ odwróciç uwag´
opinii publicznej od represji i zbrodni totalitaryzmu radzieckiego146. 

140 Szerzej zob. E. Dmitrów, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglàdy i opinie z lat
1945–1948, Warszawa 1987, s. 161–162.
141 A. St´pnik, Zbrodnie nazizmu w polskich podr´cznikach historii [w:] Zbrodnie nazizmu w Êwia-
domoÊci i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech, red. T. Kranz, Lublin 1998, s. 109.
142 E. Dmitrów, Niemcy i okupacja..., s. 159.
143 NienawiÊç do okupanta uros∏a w czasie okupacji do rangi patriotycznego obowiàzku, szerzej zob.
T. Szarota, Niemcy w oczach Polaków 1939–1945, „Odra” 1977, nr 10, s. 14–15; Cz. Madajczyk,
Okupacja hitlerowska w powojennej ÊwiadomoÊci historycznej, politycznej i potocznej Polaków [w:]
Zbrodnie nazizmu w ÊwiadomoÊci i edukacji..., s. 34.
144 P. Madajczyk, Na drodze do pojednania. Wokó∏ or´dzia biskupów polskich do biskupów niemiec-
kich z 1965 roku, Warszawa 1994, s. 171.
145 Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, red. A. Wolff-Pow´ska,
Poznaƒ 1993, s. 432.
146 T. Kranz, Zbrodnie nazizmu jako doÊwiadczenie historyczne Niemców i Polaków [w:] Zbrodnie
nazizmu w ÊwiadomoÊci i edukacji..., s. 22.
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Wspomnienia z lat 1948–1980 wpisa∏y si´ w ogólny model patrzenia na oku-
pacj´, prezentujàcy z jednej strony hitlerowców i ogrom pope∏nionych przez
nich zbrodni, z drugiej aktywnà walk´ Polaków z najeêdêcà. W modelu tym nie
by∏o miejsca na jakàkolwiek wspó∏prac´ z okupantem czy choçby zgod´ na ofe-
rowane przez niego warunki egzystencji. Tym bardziej nie by∏o miejsca na kultu-
r´ czy rozrywk´ wÊród ogromu cierpieƒ i walki z wrogiem. 

Piszàcy wspomnienia mi´dzy rokiem 1948 i 1980 najcz´Êciej pomijali ten
aspekt okupacyjnej rzeczywistoÊci. Je˝eli w ogóle pisali o jakichÊ formach ˝ycia
kulturalnego oficjalnie dost´pnych, to g∏ównie po to, by je pot´piç lub pokazaç
sposoby ich sabotowania, np. przez akcje dywersyjne w salach kinowych lub pra-
ce konspiracyjne w ramach oficjalnie funkcjonujàcych instytucji. I tak Witold Ze-
chenter opisa∏ nieoficjalnà dzia∏alnoÊç ksi´garni, w której pracowa∏, nie wspo-
mnia∏ natomiast o licznych napisanych przez siebie w czasie okupacji bajkach dla
dzieci, wydanych za zgodà w∏adz niemieckich. Piszàcy w tym przedziale czaso-
wym najcz´Êciej stwierdzali, ˝e Polacy w ogóle nie korzystali z oferowanej im
przez w∏adze rozrywki. Ich wspomnieniom przyÊwieca∏ cz´sto dydaktyczny cel,
np. ukazanie patriotycznych postaw. Pobrzmiewa∏o w nich kombatanckie „zo-
baczcie, jak walczyliÊmy”.

Taki sposób pisania Êwiadczy o istnieniu w Polsce Ludowej modelu przedsta-
wiania okupacji hitlerowskiej oraz autocenzurze autorów wspomnieƒ liczàcych
na ich opublikowanie. Potwierdzajà to wyjàtki – autorka piszàca w 1974 r., ale
z perspektywy dziecka, co zapewne pozwoli∏o jej na wi´kszà szczeroÊç i bezkar-
noÊç, oraz autorka piszàca na prze∏omie lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych
na emigracji. Ich sposób opisywania okupacji wpisuje si´ raczej w typ wspomnieƒ
powsta∏ych po 1980 r. 

Sposób patrzenia na okupacj´ zaczà∏ zmieniaç si´ na prze∏omie lat siedem-
dziesiàtych i osiemdziesiàtych. Zainteresowania spo∏eczeƒstwa przenios∏y si´ na
okupacj´ sowieckà. Zbrodnie hitlerowskie zosta∏y w ÊwiadomoÊci potocznej wy-
parte przez zbrodnie stalinizmu147. Niebagatelnà rol´ odgrywa∏y tu wydawnic-
twa drugiego obiegu, a tak˝e przenikanie zakazanych dotychczas treÊci do wy-
dawnictw oficjalnych148. W pisarstwie dotyczàcym okupacji niemieckiej zacz´to
postulowaç lepsze rozpoznanie epoki i uÊmierzenie emocji – po to, by „tworzyç
dzie∏a bardziej zobiektywizowane, pog∏´bione i wiarygodne”149. Podj´to próby
weryfikacji utartych stereotypów150.

Pami´tnikarze piszàcy po 1980 r. powracali do tematyki zwiàzanej z oficjal-
nym ˝yciem kulturalnym. W porównaniu jednak z relacjami sprzed 1948 r. ich
wspomnienia obarczone zosta∏y wi´kszà liczbà sàdów wartoÊciujàcych, uzasad-
nieƒ takiego czy innego sposobu post´powania. By∏o to zapewne wynikiem up∏y-
wu czasu, osoby te patrzy∏y przecie˝ na okupacj´ z odleg∏ej perspektywy. Oprócz
przedstawiania faktów dokona∏y ich oceny, cz´sto te˝ powo∏ywa∏y si´ na opinie

147 Ibidem, s. 25.
148 A. St´pnik, Zbrodnie nazizmu..., s. 130–131.
149 Z. Maƒkowski, Dzia∏alnoÊç eksterminacyjna Niemców wobec narodu polskiego w latach II woj-
ny Êwiatowej (zarys koncepcji syntezy) [w:] Stan i perspektywy badaƒ historycznych lat wojny i oku-
pacji 1939–1945. Sesja 14–15 listopada 1985 roku, Warszawa 1988, s. 112.
150 Szerzej zob. D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa–Poznaƒ 1999, s. 263–265.
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innych. We wspomnieniach osób, które w okresie powojennym mieszka∏y w Pol-
sce, pobrzmiewa∏y jeszcze echa wczeÊniej obowiàzujàcego modelu pisania o oku-
pacji. 

Kolejnym wa˝nym czynnikiem, który wp∏ynà∏ na sposób pisania o oficjalnej
kulturze, by∏ wiek autora wspomnieƒ w czasie wojny. Ch´tniej na temat jawne-
go ˝ycia kulturalnego pisali ci, których m∏odoÊç przypad∏a na okres okupacji. Lu-
dzie starsi cz´sto pomijali ten aspekt okupacyjnej rzeczywistoÊç lub stwierdzali,
˝e Polacy w ogóle w nim nie uczestniczyli. Tylko dwie osoby wÊród tych, które
przyzna∏y si´ do skorzystania z jakiejÊ dozwolonej formy rozrywki, to ludzie
w czasie okupacji starsi. Mo˝na z tego wnioskowaç, ˝e w oficjalnym ˝yciu kultu-
ralnym bra∏a udzia∏ przede wszystkim m∏odzie˝ lub pami´tnikarze, piszàc o m∏o-
doÊci, przyznali sobie prawo do rozrywki, a tak˝e prawo do pope∏niania b∏´dów.
Cz´sto powtarzajà si´ we wspomnieniach stwierdzenia: byliÊmy m∏odzi, chcieli-
Êmy ˝yç i cieszyç si´ ˝yciem mimo okupacji. Twierdzeniu, ˝e w oficjalnym ˝yciu
kulturalnym bra∏a udzia∏ tylko m∏odzie˝ zdegenerowana, przeczy fakt, i˝ cz´Êç
tych, którzy korzystali z dozwolonych przez okupanta form rozrywki, dzia∏a∏a
w konspiracji lub przynajmniej si´ o nià otar∏a.

Otrzymany po lekturze wspomnieƒ obraz nie jest pe∏ny, gdy˝ zbiorowoÊç au-
torów nie stanowi∏a reprezentacji spo∏ecznoÊci Krakowa. Wspominajàcy to
w wi´kszoÊci ludzie wykszta∏ceni, co wp∏yn´∏o na ich wi´ksze zainteresowanie
tematykà kulturalnà oraz na ocen´ jej poziomu i atrakcyjnoÊci. Wi´cej na ten te-
mat napisali artyÊci, literaci, ludzie kultury. Pomimo wojny, ci´˝kich niejedno-
krotnie warunków egzystencji, koniecznoÊci zmiany zawodu dzia∏alnoÊç kultu-
ralna pozosta∏a im bliska. Przedstawiony obraz okupacji jest jednostronny tak˝e
z powodu doboru êróde∏. Wykorzystano przede wszystkim wspomnienia osób
znajdujàcych si´ pod okupacjà (poza dwoma wyjàtkami), bez relacji osób b´dà-
cych w czasie wojny po stronie okupanta.

Trudno jednoznacznie oceniç zasi´g oddzia∏ywania i scharakteryzowaç od-
biorców koncesjonowanej przez okupanta kultury. Autorzy wspomnieƒ przyzna-
wali, ˝e z oficjalnej oferty korzystano. Koncerty w filharmonii, niektóre progra-
my kawiarƒ artystycznych czy wystawa sztuki japoƒskiej zaspokaja∏y gusta
krakowskiej inteligencji. Kultura oficjalna adresowana by∏a jednak g∏ównie do
szerokich mas. PodkreÊliç trzeba, ˝e tego rodzaju popularna kultura funkcjono-
wa∏a tak˝e przed wojnà151. Podobnie jak przed 1939 r. du˝à poczytnoÊcià cieszy-
∏y si´ powieÊci kryminalne i sensacyjne, ucz´szczano do cyrku, na dancingi, lote-
rie. Przyciàga∏o kino, wyÊwietlajàce filmy ze znanymi przed wojnà aktorami.
Mo˝na za∏o˝yç, ˝e dla odbiorców tego typu kultury jej poziom i tematyka nie
uleg∏y zmianie – oczywiÊcie z wyjàtkiem przedsi´wzi´ç o charakterze propagan-
dowym. Byç mo˝e relacje ludzi prostych, przeci´tnych obywateli miasta wnios∏y-
by coÊ nowego. Osoby o ni˝szym wykszta∏ceniu sà mniej podatne na propago-
wane przez paƒstwo modele myÊlenia152, tote˝ ich wspomnienia by∏yby mo˝e
mniej obcià˝one stereotypami.

151 W. Wójcik, Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Kraków 1988, s. 182.
152 L. Janiszewski, Psychospo∏eczne aspekty stosunków polsko-niemieckich [w:] Socjologia: teoria
i dzia∏anie. Ksi´ga pamiàtkowa ku czci W∏adys∏awa Markiewicza, red. K. Doktór, W. KwaÊniewicz,
A. Kwilecki, Warszawa 1997, s. 242.
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ANNA CZOCHER (ur. 1975) – historyk, absolwentka Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego, pracownik Oddzia∏owego Biura Udost´pniania i Archiwizacji Doku-
mentów IPN w Krakowie. Zajmuje si´ najnowszà historià Polski, w szczegól-
noÊci dziejami Krakowa w latach 1939–1945.

Open Polish cultural life in occupied Cracow 1939–1945 in the light of reminiscences

The article is an attempt to confront the picture of open Polish cultural life in Cracow
under German occupation which emerges from reminiscences, with what has been estab-
lished in subject literature. The author describes, how the official Polish cultural life was
presented in the reminiscences of people who spent the years of occupation in Cracow. She
uses published and unpublished diaries, reminiscences in the form of articles, competition
essays, interviews and journals. She presents the principles of the Germans’ cultural poli-
cy in the General Gouvernement and the possibilities created in this field in Cracow. She
refers to the opinions of people writing about the open cultural life, judging its level and
arguments for participating in it or fighting against it. She reflects on such factors like the
age of the writers, their level of education and their jobs influenced their way of writing
about the official cultural life. It turned out that the time when the reminiscences were
written was important, which proves that there was a set model of presenting Nazi occu-
pation in the Polish People’s Republic and that the authors would self-censor their remi-
niscences, taking into account their publication.
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Pawe∏ Jaworski

Zwiàzek Patriotów Polskich
w Szwecji (1943–1947)

Nazwa Zwiàzek Patriotów Polskich kojarzy si´ zwykle z powsta∏à w Moskwie
wiosnà 1943 r. organizacjà polskich komunistów, którzy z Wandà Wasilewskà
i Alfredem Lampe na czele realizowali strategi´ Stalina, szykujàcego fasadowe
oÊrodki w∏adzy dla zajmowanych przez Armi´ Czerwonà krajów europejskich1.
Zwiàzek ten stanowi∏ propagandowe zaplecze dla ZSRR, poszerzajàcego zasi´g
swoich wp∏ywów pod has∏em walki narodowowyzwoleƒczej. Zwiàzek Patriotów
Polskich w Szwecji natomiast dzia∏a∏ w kraju neutralnym, realizujàc sowieckie ce-
le propagandowe na skal´ lokalnà. Stara∏ si´ oddzia∏ywaç na Êrodowisko polskich
uchodêców oraz szwedzkie kr´gi opiniotwórcze. Dzia∏alnoÊç ZPP w Szwecji zo-
sta∏a ju˝ przed laty opisana przez jego g∏ównego aktywist´ – Jerzego Paƒskiego
(ur. 1 wrzeÊnia 1910 r.), który nie by∏ zainteresowany wiernym odtworzeniem
wszystkich zdarzeƒ, zatem uczyni∏ to w sposób nieszczery i wielce korzystny dla
siebie2. W niedawno wydanej monografii Andrzeja Nilsa Uggli o Polakach
w Szwecji w latach drugiej wojny Êwiatowej w zwi´z∏y sposób omówiono dzia∏al-
noÊç Zwiàzku, ale na podstawie materia∏ów dost´pnych w po∏owie lat dziewi´ç-
dziesiàtych3. Niniejszy tekst jest krytycznà analizà obszernej relacji Paƒskiego oraz
uzupe∏nieniem ustaleƒ Uggli – na podstawie konfrontowanych ze sobà êróde∏ roz-
maitej proweniencji: dokumentów zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych
w zespole Zwiàzek Patriotów Polskich w Szwecji, wytworzonych przez t´ organi-
zacj´ (dla Uggli jeszcze niedost´pnych), raportów polskiego wywiadu z lat wojny
oraz sprawozdaƒ sporzàdzanych przez Poselstwo RP w Sztokholmie. 

Poczàtki dzia∏alnoÊci Jerzego Paƒskiego w Szwecji si´gajà wrzeÊnia 1939 r.
Kiedy wybuch∏a wojna, w portach szwedzkich znajdowa∏o si´ osiem polskich
statków handlowych oraz siedem kutrów rybackich. W drugiej po∏owie wrzeÊnia
cz´Êç marynarzy postanowi∏a zdezerterowaç i zejÊç na làd4. Wi´kszoÊç zg∏osi∏a si´

1 I Zjazd Zwiàzku Patriotów Polskich odby∏ si´ w Moskwie 9–10 VI 1943 r. O genezie i roli ZPP
w polityce zagranicznej Stalina zob. R.C. Raack, Polska i Europa w planach Stalina, Warszawa 1997,
s. 85–87; K. Kersten, Narodziny systemu w∏adzy 1943–1948, Poznaƒ 1990, s. 17–18; J. Âlusarczyk,
Stosunki polsko-sowieckie 1939–1945, Warszawa 1993, s. 207–210; H. Bartoszewicz, Polityka
Zwiàzku Sowieckiego wobec paƒstw Europy Ârodkowo-Wschodniej w latach 1944–1948, Warszawa
1999, s. 24–25.
2 J. Paƒski, Zwiàzek Patriotów Polskich w Szwecji, „Z pola walki” 1964, nr 4, s. 175–184; idem,
Wachta lewej burty, Gdynia 1965. Warto zwróciç uwag´, ˝e podane wy˝ej publikacje, choç ukaza-
∏y si´ niemal w tym samym czasie, ró˝nià si´ pod wzgl´dem informacji podawanych przez autora.
3 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji w latach II wojny Êwiatowej, Gdaƒsk 1997, s. 167–179.
4 Nie jest do koƒca jasne, jak wielu marynarzy zdezerterowa∏o. W literaturze podaje si´, i˝ by∏y to
„liczne dezercje” lub ˝e zbieg∏o „ponad 40 marynarzy i 1 oficer” (J.K. Sawicki, Pod flagà komodora,
Gdaƒsk 1992, s. 72–73; idem, Polska Marynarka Handlowa (1939–1945), t. 1, Gdynia 1991, s. 35). 
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po pomoc do w∏adz sowieckich5 bàdê niemieckich6. Niektórzy postanowili na
w∏asnà r´k´ pozostaç w neutralnej Szwecji. WÊród nich znalaz∏ si´ drugi oficer
ze statku „Chorzów”, zacumowanego w Göteborgu, Jerzy Paƒski, który w swych
wspomnieniach t∏umaczy, ˝e motywem dezercji by∏ jego negatywny stosunek do
rzàdu polskiego na emigracji i komunistyczne przekonania7. Po zawarciu paktu
Ribbentrop – Mo∏otow komuniÊci w ca∏ej Europie stracili ideologiczne wsparcie
z Moskwy w walce politycznej z hitlerowcami. Dla nich wojna z Hitlerem nie by-
∏a „wojnà sprawiedliwà”, chocia˝ Paƒski twierdzi we wspomnieniach, ˝e wierzy∏,
i˝ to si´ musi zmieniç: „Stanowisko partii uwa˝aliÊmy za przejÊciowe, taktyczne.
Trudno by∏o wyobraziç sobie koegzystencj´ z faszyzmem. Pr´dzej czy póêniej
musia∏a nadejÊç chwila zbrojnej rozprawy, a wtedy wyzwolenie Polski w sojuszu
ze Zwiàzkiem Radzieckim wydawa∏o si´ nieuniknione [...]. UfaliÊmy polityce le-
wicy robotniczej i wierzyliÊmy, ˝e w ostatecznym rezultacie co b´dzie dobre dla
mi´dzynarodowego ruchu robotniczego, b´dzie korzystne równie˝ dla Polski”8. 

Grupa marynarzy z Paƒskim na czele zg∏osi∏a si´ na policj´, aby otrzymaç sta-
tus uchodêcy. Paƒski utrzymuje, ˝e od poczàtku nawiàzali oni kontakty z miej-
scowymi komunistami. W∏adze szwedzkie podj´∏y decyzj´ o deportacji Polaków
bez prawa powrotu do Szwecji9, ale wykonanie jej wstrzymano ze wzgl´du na sy-
tuacj´ wojennà i okupacj´ Polski. Marynarze zostali osadzeni w areszcie, a na
wiosn´ 1940 r. przeniesieni do obozu dla cudzoziemców w Lˆngmora, w pro-
wincji Dalarna. Paƒski jeszcze w tym samym roku zosta∏ zwolniony pod warun-
kiem podj´cia pracy na jednym ze szwedzkich statków. Musia∏ regularnie meldo-
waç si´ na policji. Poczàtkowo p∏ywa∏ na tankowcu na pó∏nocnym Ba∏tyku. Gdy
statek zosta∏ storpedowany, postanowi∏ zatrudniç si´ jako drwal. W 1941 r. zo-
sta∏ z kolei robotnikiem rolnym. W 1942 r. zapisa∏ si´ na kilkumiesi´czne kursy
dokszta∏cajàce dla robotników, zorganizowane w Uppsali. Po skoƒczeniu nauki,
sfinansowanej przez w∏adze szwedzkie, zosta∏ skierowany jako tokarz do fabryki
mebli w Mariestad. Kiedy jesienià 1943 r. wyjecha∏ do Sztokholmu, aby konty-
nuowaç nauk´, odnowi∏ kontakty ze znajomymi sobie marynarzami, pozna∏ te˝
innych polskich uchodêców. Nawiàza∏ kontakt z poselstwem sowieckim, ˝eby
zorientowaç si´ w mo˝liwoÊciach przedostania si´ do ZSRR10. Do Szwecji do-
chodzi∏y ju˝ informacje o utworzeniu w Moskwie Zwiàzku Patriotów Polskich.
Paƒski mia∏ ambicj´ zgromadzenia Polaków, którzy poparliby polskich komuni-
stów dzia∏ajàcych pod parasolem Stalina. Chcia∏ aktywnej grupie nadaç jakàÊ for-
m´ organizacyjnà, natomiast jej program mia∏y okreÊliç wskazówki z Moskwy
oraz bezpoÊredni patronat poselstwa sowieckiego. 

5 Idem, Pod flagà komodora..., s. 72: „Powo∏ujàc si´ na swojà przynale˝noÊç do ruchu komuni-
stycznego i narodowoÊç ukraiƒskà, zg∏osili si´ do placówki konsularnej ZSRR”. WÊród nich by∏ w´-
glarz ze statku „Wilno” Aleksy Bandura, póêniejszy dzia∏acz Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji.
6 Zg∏aszajàcy si´ do placówki niemieckiej byli natychmiast wysy∏ani do Gdyni (ibidem, s. 73).
7 O okolicznoÊciach ucieczki Jerzego Paƒskiego ze statku zob. ibidem, s. 79–80.
8 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 39–40.
9 AAN, ZPP w Szwecji, 434/3, Wyciàg z protoko∏u Królewskiego Biura Spraw Socjalnych (Kungl.
Socialstyrelsen), 7 XII 1939 r., k. 18–19. WÊród przewidzianych do deportacji znaleêli si´: Jan
Hins, Augustyn Jeka, Austin Lorenc (tak w tekÊcie szwedzkim), Jerzy Paƒski, Jan Papuga, Sergiusz
Patejeruk.
10 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 136.
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W 1943 r., po zerwaniu stosunków polsko-sowieckich, a zw∏aszcza w 1944 r.,
kiedy po konferencji w Teheranie zacz´∏a si´ krystalizowaç przysz∏oÊç Polski pod
kontrolà Stalina, Paƒski sta∏ si´ osobà cennà zarówno dla personelu poselstwa so-
wieckiego w Sztokholmie, jak i komunistów polskich w Moskwie. Z jego grupy
mo˝na by∏o stworzyç coÊ w rodzaju przeciwwagi, przynajmniej w wymiarze pro-
pagandowym, dla przedstawicielstwa dyplomatycznego rzàdu polskiego na emi-
gracji. Poselstwo RP w Sztokholmie dzia∏a∏o nieprzerwanie przez ca∏à wojn´, kie-
rowane najpierw przez pos∏a Gustawa Potworowskiego, nast´pnie od 1943 r.
Henryka Sokolnickiego, który oficjalnie wyst´powa∏ w randze chargé d’affaires.
Tu˝ po wybuchu wojny Êrodowisko zwiàzane z poselstwem powo∏a∏o do ˝ycia
Polski Komitet Pomocy, którego zadaniem by∏a opieka nad uchodêcami. Stopnio-
wy wzrost liczby Polaków w Szwecji sk∏oni∏ rzàd w Londynie do utworzenia
w grudniu 1943 r. Delegatury Polskiej Opieki Spo∏ecznej pod kierownictwem
dzia∏acza Polskiej Partii Socjalistycznej Maurycego Karniola11. 

Wed∏ug relacji Paƒskiego komitet za∏o˝ycielski Zwiàzku Patriotów Polskich
w Szwecji powo∏ano w listopadzie 1943 r.12 W statucie wyznaczono g∏ówne za-
dania organizacji: prowadzenie wÊród cz∏onków pracy kulturalno-oÊwiatowej
w duchu patriotycznym i demokratycznym, nawiàzanie ∏àcznoÊci i wspó∏pracy
z podobnymi organizacjami za granicà oraz wzajemna pomoc. Cz∏onkiem orga-
nizacji móg∏ zostaç „ka˝dy Polak, który zgadza si´ ze statutem zwiàzku”. Wymo-
giem by∏o te˝ p∏acenie sk∏adek (1 korona miesi´cznie)13. W grudniu 1943 r. Paƒ-
ski mia∏ nawiàzaç kontakty z ZPP w Moskwie, a konkretnie z Zygmuntem
Modzelewskim, który by∏ w tym czasie szefem Oddzia∏u IV Sztabu 1. Korpusu
tworzàcego si´ polskiego wojska w ZSRR. Trzeba w tym miejscu zaznaczyç, ˝e
choç informacja ta brzmi prawdopodobnie, w zachowanej dokumentacji nie ma
Êladu ani po przyj´ciu jakichÊ form organizacyjnych przed sierpniem 1944 r.,
ani po kontaktach Paƒskiego z Moskwà przed paêdziernikiem 1944 r. Zapisy
statutowe, na które Paƒski powo∏uje si´ we wspomnieniach, sà identyczne jak
w statucie przyj´tym w sierpniu 1944 r. Nie mo˝na mieç jedynie wàtpliwoÊci,
˝e ju˝ w 1943 r. osoby z kr´gu Paƒskiego rozpocz´∏y agitacj´ w skupiskach pol-
skich w Szwecji. W lipcu 1943 r. dotar∏y do Domu Polskiego w Tranebergu na
przedmieÊciach Sztokholmu, gdzie pod finansowà opiekà Poselstwa RP przeby-
wa∏o w latach wojny przeci´tnie 30–50 polskich uchodêców. Na tle fatalnego
wy˝ywienia i wyposa˝enia placówki agitacja ZPP odnosi∏a sukces, ale pose∏
Henryk Sokolnicki bagatelizowa∏ spraw´, piszàc do ministra spraw zagranicz-
nych Tadeusza Romera: „O tym, by si´ mia∏ tam szerzyç komunizm lub intere-
sowa∏a si´ propaganda sowiecka, wiadomoÊci sà przeolbrzymione”14. Jednak
w∏aÊnie dom w Tranebergu Paƒski uzna∏ za swojà „bezpoÊrednià baz´ masowà”
i choç pierwsze próby zdobycia zwolenników by∏y nieudane, to – jak pisa∏

11 O dzia∏alnoÊci Karniola w Szwecji w czasie wojny zob. D. Urzyƒska, Polski ruch socjalistyczny na
obczyênie w latach 1939–1945, Poznaƒ 2000, s. 24–33. W marcu 1945 r. rzàd w Londynie przy-
zna∏ Karniolowi tytu∏ ministra pe∏nomocnego, przewidujàc rych∏à likwidacj´ placówki dyploma-
tycznej i ca∏kowite przej´cie opieki nad obywatelami polskimi przez Polskà Opiek´ Spo∏ecznà.
12 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 141.
13 AAN, ZPP w Szwecji, 434/1, Statut Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji, k. 1. 
14 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 165.
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– „koledzy odwiedzajàcy dom uchodêców w Tranebergu zapewniali o zaintere-
sowaniu dla naszej inicjatywy”15. 

Ofensywa propagandowa rozwijana w Szwecji przez dyplomacj´ sowieckà
zwróci∏a uwag´ Poselstwa RP i zwiàzanych z nim oficerów polskiego wywiadu.
Co najmniej od poczàtku 1944 r. odnotowywano wzrost aktywnoÊci sowieckie-
go aparatu propagandowego. Zachowa∏a si´ notatka z lutego 1944 r., w której
nieznany autor (prawdopodobnie pracownik Poselstwa RP w Sztokholmie) pod-
kreÊla∏: „Zauwa˝yç si´ daje du˝y post´p propagandy sowieckiej i wzrost wp∏y-
wów sowieckich zarówno w prasie, jak wÊród szwedzkich form wydawniczo-
-ksi´garskich”16. D∏ugo nie zauwa˝ano jednak wspó∏pracy grupy Paƒskiego
z poselstwem sowieckim. Poczàtkowo dzia∏alnoÊç ZPP pozostawa∏a w gestii rad-
cy Michai∏a Wietrowa. Po 16 lipca przygotowaniami do wystàpienia na szerszym
forum kierowa∏ inny pracownik sowieckiej placówki dyplomatycznej o nazwisku
Siemionow. 

Prze∏om przyszed∏ wraz z powstaniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego i og∏oszeniem jego manifestu w lipcu 1944 r. Teraz grupa Paƒskiego sku-
piona przy poselstwie sowieckim sta∏a si´ zagranicznà ekspozyturà tworzàcej si´
w Polsce nowej elity w∏adzy. W ÊciÊle tajnym piÊmie do MSZ pose∏ Sokolnicki,
powo∏ujàc si´ na informacje wywiadowcze, przewidywa∏, ˝e poselstwo sowiec-
kie powo∏a do ˝ycia fili´ PKWN. Prosi∏ jednoczeÊnie o informacje dotyczàce
obecnego stanu stosunków polsko-sowieckich, co, jak pisa∏, „jest niezb´dne dla
kontrakcji na tutejszym terenie”. Za konieczne uzna∏ powi´kszenie dotacji Mini-
sterstwa Opieki Spo∏ecznej dla uchodêców, poniewa˝ „zawieszenie wyp∏at u∏atwi
robot´ sowieckà”17. Kilka notatek szefa Oddzia∏u Informacyjno-Wywiadowczego
Sztabu Naczelnego Wodza p∏k. Stanis∏awa Gano w tej sprawie Êwiadczy o zain-
teresowaniu polskiego wywiadu rozwojem dzia∏alnoÊci ZPP w Szwecji.

Odtworzenie szczegó∏ów akcji organizacyjno-propagandowej Jerzego Paƒ-
skiego prowadzonej przy wsparciu sowieckich s∏u˝b dyplomatycznych w Szwecji
nie jest sprawà prostà, êród∏a podajà bowiem zasadniczo rozbie˝ne informacje.
Na pewno mo˝na si´ zgodziç z konkluzjà raportu polskiego wywiadu: „W sierp-
niu 1944 r. poselstwo sowieckie w Sztokholmie przystàpi∏o do organizowania
oddzia∏u Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji”18. Na podstawie doniesieƒ wy-
wiadowczych ze Sztokholmu ustalono, ˝e 5 sierpnia 1944 r. w sali nale˝àcej do
centrali szwedzkich zwiàzków zawodowych (Landsorganisation) odby∏a si´ uro-
czysta inauguracja ZPP w Szwecji19, która okaza∏a si´ jednak nieudana z powo-
du ma∏ej frekwencji obywateli polskich. Strona sowiecka mia∏a obarczyç Paƒskie-
go odpowiedzialnoÊcià za s∏aby efekt propagandowy akcji i kompromitacj´.
Oskar˝ono go nawet o wyolbrzymianie swoich rzeczywistych wp∏ywów wÊród

15 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 136–137.
16 IPMS, A 9 VI 21/1, Poufna notatka „Wzrost wp∏ywów sowieckich w Szwecji”, 10 II 1944 r.
17 Ibidem, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ nr 85, odebrane 2 VIII 1944 r.
18 Ibidem, A 9E/26, Raport „Dzia∏alnoÊç Patriotów Polskich w Szwecji”, 9 II 1945 r.
19 W ostatnim zdaniu raportu podano znamiennà informacj´: „gdyby szwedzki zwiàzek zawodowy
[...] wiedzia∏, ˝e jest to robota sowiecka – nigdy by si´ nie zgodzi∏ na oddanie im do dyspozycji swej
sali” (ibidem, A XII 3/41, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „Zebranie organizacyjne ZPP w Szwecji”,
13 IX 1944 r.).
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Polaków znajdujàcych si´ w Szwecji. Przygotowane legitymacje cz∏onkowskie
okaza∏y si´ niepotrzebne. Wywiad polski zidentyfikowa∏ materia∏ informacyjno-
-propagandowy jako t∏umaczenie biuletynów sowieckich og∏aszanych w Sztok-
holmie. Dzia∏acze ZPP wyjaÊniali absencj´ nag∏à niech´cià Polaków do ZSRR
w zwiàzku ze wstrzymaniem dzia∏aƒ wojennych na froncie po wybuchu powsta-
nia w Warszawie20.

Spraw´ dalszego funkcjonowania ZPP w Szwecji przejà∏ I sekretarz poselstwa
ZSRR Wasilij Razin. Pozostajàcy w kontakcie z dyplomatami sowieckimi Georg
Branting, znany dzia∏acz lewicowy i adwokat, syn wybitnego przywódcy socjal-
demokracji szwedzkiej Hjalmara Brantinga, radzi∏ przyciàgnàç do organizacji
osobistoÊci znane i powa˝ane przez Polaków. Prowadzono w tym celu rozmowy
m.in. z lektorem j´zyka polskiego na uniwersytecie w Sztokholmie Zbigniewem
Folejewskim. Jego nazwisko podawano nawet wÊród cz∏onków ZPP, chocia˝,
o ile wiadomo, ostatecznie odmówi∏ on udzia∏u w organizacji. Poza tym posel-
stwo sowieckie poleci∏o Paƒskiemu, by uda∏ si´ do szwedzkiego MSZ i spróbo-
wa∏ nawiàzaç oficjalne stosunki. Gano podkreÊli∏: „Wed∏ug uzyskanych informa-
cji od wiarygodnego êród∏a Paƒski nie by∏ u min[istra] Bohemana ani u innego
urz´dnika MSZ. By∏ tam jednak adwokat Branting, który móg∏ od min[istra] Bo-
hemana us∏yszeç opini´, ˝e rzàd szwedzki nie ma swego przedstawiciela ani przy
rzàdzie polskim w Londynie, ani przy rzàdzie polskim w Che∏mie wzgl[´dnie]
Lublinie oraz ˝e rzàd szwedzki zasadniczo nie sprzeciwi si´ utworzeniu na tere-
nie Szwecji Zwiàzku Patriotów Polskich”21. W∏adze szwedzkie zezwoli∏y na nie-
skr´powanà dzia∏alnoÊç Zwiàzku z zastrze˝eniem, ˝e nie b´dzie on prowadziç
agitacji politycznej. Mo˝na sàdziç, ˝e coraz wyraêniej rysujàca si´ przewaga so-
wiecka w Europie Ârodkowej zadecydowa∏a o tym po∏owicznym rozwiàzaniu.
W praktyce ZPP móg∏ w dalszym ciàgu uprawiaç swà propagand´, a placówka
dyplomatyczna rzàdu polskiego uznawanego jeszcze przez Szwecj´ nie czu∏a si´
zagro˝ona, majàc za sobà oficjalne poparcie w∏adz szwedzkich22. 

W kolejnej notatce Gano, powo∏ujàc si´ na zas∏yszane s∏owa Razina, pisa∏
w uspokajajàcym tonie, ˝e „sprawa ZPP idzie bardzo opornie i w∏aÊciwie do tej
pory nic nie zrobiono”23. Jednak jeszcze tego samego dnia sporzàdzi∏ notatk´ za-
wierajàcà sowieckà instrukcj´ dla ZPP24. Przede wszystkim powstanie ZPP mia-
∏o doprowadziç do roz∏amu wÊród szwedzkiej Polonii i odciàgni´cia przynaj-
mniej jej cz´Êci od Poselstwa RP w Sztokholmie. Nale˝a∏o wpoiç Polakom, ˝e
„wolnoÊç Polsce daje Stalin, a nie Anglia lub Ameryka”, i w ten sposób nastawiç
ich prosowiecko. Wprowadzono obowiàzek wzajemnego szpiegowania i dono-
szenia. Kontakty z poselstwem sowieckim zarezerwowano dla wàskiego grona
kierownictwa ZPP i zalecono nie afiszowaç si´ z nimi. Uznano za wskazane

20 Ibidem.
21 Ibidem. Por. J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 144–145; A.N. Uggla, Polacy w Szwecji...,
s. 167–168.
22 Dla wywiadu polskiego zakaz prowadzenia agitacji politycznej przez ZPP w Szwecji by∏ jedno-
znaczny z zakazem prowadzenia dzia∏aƒ bez porozumienia z Poselstwem RP. 
23 IPMS, A XII 3/41, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „Komitet Wyzwolenia Narodowego”, 14 IX
1944 r.
24 Ibidem, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „Instrukcja ramowa dla ZPP w Szwecji”, 14 IX 1944 r.
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wydawanie regularnej gazetki oraz rozpowszechnianie informacji, ˝e do ZPP na-
le˝y 75 proc. polskich uchodêców. Przedostatni punkt instrukcji zawiera∏ zalece-
nie: „Staraç si´ wmówiç w ludzi, ˝e rzàd polski w Londynie – to jedna banda z∏o-
dziei, powo∏ujàca si´ na fa∏szywà konstytucj´ wraz z g∏upià Kartà Atlantyckà”.
Na koniec proponowano: „Wmawiaç w cz∏onków Zwiàzku, ˝e rzàd londyƒski
pracuje z gestapo”25. 

Nazajutrz na notatce dopisano komentarz: „autentycznoÊç instrukcji [stoi]
pod znakiem zapytania”, ale dzia∏ania ZPP by∏y bardzo podobne do podanych
w niej wskazówek. Zwraca uwag´ zw∏aszcza sta∏e szkalowanie rzàdu polskiego
na emigracji i jego placówki dyplomatycznej w Sztokholmie, której pracownicy
byli nazywani „bandà reakcjonistów, z∏odziei i bandytów”26. Warto te˝ podkre-
sliç skrz´tne pomijanie Êcis∏ej wspó∏pracy z poselstwem sowieckim, rzucajàce si´
w oczy we wspomnieniach Jerzego Paƒskiego27, i równoczesne eksponowanie
szykan, jakie na cz∏onków ZPP mia∏y spadaç ze strony Polaków zwiàzanych z Po-
selstwem RP w ramach bezpardonowej walki politycznej28.

Paƒski nie zra˝a∏ si´ brakiem nowych cz∏onków ZPP i konsekwentnie stara∏
si´ realizowaç wyznaczone cele. Wywiad Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
zarejestrowa∏ próby zwerbowania ludzi donoszàcych o sytuacji w Poselstwie RP
oraz rozmowy z uchodêcami z terenów okupowanych, które pozwoli∏yby uzy-
skaç wiadomoÊci o znaczeniu wojskowym. 18 sierpnia ZPP wyda∏ jednodniówk´
„Polska Wyzwolona”, w której opublikowano najwa˝niejsze akty prawne Krajo-
wej Rady Narodowej i omówiono dzia∏alnoÊç PKWN. Od 25 wrzeÊnia regular-
nie co tydzieƒ ukazywa∏ si´ skromny pod wzgl´dem technicznym „Informator
Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji” (wed∏ug wspomnieƒ Paƒskiego pierwszy
numer mia∏ nak∏ad 100 egzemplarzy, drugi – 200, trzeci – 250).

25 sierpnia w gronie siedmiu osób odby∏o si´ zebranie zarzàdu ZPP, na któ-
rym zatwierdzono statut i w∏adze organizacji. Przewodniczàcym zosta∏ Jerzy Paƒ-
ski, zast´pcà Aleksy Bandura, sekretarzem Norbert Kopeç (szybko zastàpi∏ go Fe-
liks Spa∏a), skarbnikiem Tadeusz BorÊniowski, cz∏onkami zarzàdu Leon Mandel
i Hanna Mohr. Wtedy ustalono szczegó∏y kolejnego spotkania dla uchodêców
i wyznaczono je na 31 sierpnia. Tym razem spotkanie, na które przyby∏o dwana-
Êcie osób, zosta∏o przerwane po wystàpieniu jednego z uczestników, Franciszka
Górnika, który okreÊli∏ je jako nielegalne, poniewa˝ nie zosta∏o uzgodnione z Po-
selstwem RP. W efekcie „uchodêcy polscy z okrzykiem »Precz z Komitetem« opu-
Êcili sal´”. Wed∏ug ustaleƒ polskiego wywiadu Siemionow, zapewne obawiajàc si´
kolejnej kompromitacji przed prze∏o˝onymi, poleci∏ wys∏aç do Moskwy informa-
cj´, ˝e w zebraniu uczestniczy∏o sto osób, a prowokatorów zak∏ócajàcych porzà-

25 Ibidem.
26 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 177.
27 Oprócz wspomnianego kontaktu z poselstwem w sprawie ewentualnej ewakuacji do wojska pol-
skiego tworzàcego si´ w ZSRR, Paƒski w swych wspomnieniach napisa∏ o pomocy dzia∏u kultural-
nego sowieckiej placówki dyplomatycznej przy urzàdzaniu projekcji kroniki filmowej dotyczàcej
spraw polskich (Wachta lewej burty..., s. 146) oraz o zapoznaniu si´ z pos∏em sowieckim w Sztok-
holmie Aleksandrà Ko∏∏ontaj (s. 151).
28 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 145, 148 („Emigracja odpowiedzia∏a na nasze sukcesy szere-
giem aktów gwa∏tu”). „Bojówkarze dwójki” mieli pobiç dwóch dzia∏aczy ZPP w Szwecji: Tremtia-
czego i Sawczuka.
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dek usuni´to29. Kolejne zebrania Êcis∏ego grona aktywistów ZPP odbywa∏y si´
w siedzibie poselstwa sowieckiego. Tu organizowano równie˝ pokazy przywo-
˝onych z Moskwy kronik i reporta˝y filmowych o tematyce polskiej30. Dzi´ki
poparciu poselstwa sowieckiego Paƒski zosta∏ 18 wrzeÊnia akredytowany przy
wydziale prasowym szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako kore-
spondent agencji Polpress31 i centralnego organu prasowego ZPP w Moskwie
„Wolna Polska”32. 

Dopiero w paêdzierniku 1944 r. zarzàd Zwiàzku zwróci∏ si´ do PKWN z proÊ-
bà o oficjalne uznanie i patronat33. 12 paêdziernika wys∏ano do PKWN sprawo-
zdanie, w którym opisano sytuacj´ uchodêstwa, szacujàc liczb´ Polaków na blisko
tysiàc osób najró˝niejszych profesji – naukowców, studentów, marynarzy34. Au-
torzy sprawozdania dyskredytowali rol´ Poselstwa RP: „Dyplomaci polscy, zwo-
lennicy i ludzie zaufania faszyzmu sà wybitnie niepopularni wÊród uchodêców”,
co wynika z ich „lenistwa i nieudolnoÊci organizacyjnej”. Na s∏abà pozycj´ pla-
cówki dyplomatycznej rzàdu polskiego na emigracji ich zdaniem wp∏ywa∏y „usta-
wicznie wychodzàce na jaw fakty korupcji, niedbalstwa i sympatii dla faszyzmu”,
a jedynym Êrodkiem oddzia∏ywania na uchodêców pozosta∏o „zastraszanie po-
zbawieniem opieki i przekupywanie datkami”. Paƒski roztacza∏ wizj´ nie tyle
rozbicia Êrodowisk polskich w Szwecji, ile wejÊcia w pró˝ni´ politycznà. Powo-
∏ujàc si´ na opini´ sowieckiej placówki dyplomatycznej, zarzàd ZPP sugerowa∏

29 IPMS, Notatka „Dzia∏alnoÊç »patriotów polskich« w Szwecji”, 9 II 1945 r.
30 Wed∏ug relacji Paƒskiego (Wachta lewej burty..., s. 146): „Do kina na pokazy przychodzi∏y setki
ludzi, ma∏a sala by∏a z regu∏y pe∏na”.
31 W literaturze panujà rozbie˝noÊci co do momentu powstania Polpressu oraz jego usytuowania
w strukturach organizacyjnych Zwiàzku Patriotów Polskich i PKWN. Panuje zgoda, ˝e agencja Pol-
press powsta∏a w Moskwie z inicjatywy Zwiàzku Patriotów Polskich najwczeÊniej na wiosn´ 1944 r.
Wiadomo, ˝e od 1 do 20 lipca jej dyrektorem by∏ Stefan J´drychowski. Powstanie PKWN przynio-
s∏o zmiany, ale nie wiadomo, czy agencj´ przeniesiono do Lublina, czy utworzono tam tylko jej fi-
li´. W ka˝dym razie w Lublinie kierowa∏ nià od 20 lipca – jako jednà z komórek Resortu Informa-
cji i Propagandy – Zygmunt Modzelewski. Od wrzeÊnia jej szefem zosta∏ Józef Kowalski. Stopniowo
powsta∏y placówki zagraniczne – w Londynie, Sztokholmie, Nowym Jorku, Montevideo, Toronto,
Tel Awiwie, Teheranie. W istocie poza dzia∏alnoÊcià propagandowà pe∏ni∏y one funkcj´ nieoficjal-
nych przedstawicielstw PKWN. W paêdzierniku 1945 r. Polpress przekszta∏cono w Polskà Agencj´
Prasowà. Zob. I. Ja∏oszyƒski, Niektóre problemy dotyczàce powstania i struktury organizacyjnej
Zwiàzku Patriotów Polskich w ZSRR [w:] Najnowsze dzieje Polski, t. 6: (1939–1945), Warszawa
1962, s. 168; J. MyÊliƒski, Z dzia∏alnoÊci resortu informacji i propagandy PKWN w zakresie prasy i in-
formacji prasowej, „Rocznik Historii CzasopiÊmiennictwa Polskiego” 1967, t. 6, z. 1, s. 159–160;
S. Matuszewski, Ministerstwo Informacji i Propagandy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1984, t. 25, nr 3,
s. 9; M. Cieçwierz, Próby neutralizacji propagandy antypolskiej na Zachodzie w latach 1944–1947,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1987, t. 26, nr 4, s. 102; A. Dudek, Mechanizm i instrumenty
propagandy zagranicznej Polski w latach 1946–1950, Wroc∏aw 2002, s. 82.
32 Warto zaznaczyç, ˝e redaktorem naczelnym „Wolnej Polski” by∏ w tym czasie imiennik przewod-
niczàcego ZPP w Szwecji Jerzy Paƒski (1900–1979), krytyk literacki, t∏umacz, publicysta, dzia∏acz
polityczny. Pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika by∏ Jerzy Borejsza (od 1 III 1943 r.). Paƒ-
ski przejà∏ t´ funkcj´ 20 VII 1944 r. i sprawowa∏ jà do 1 III 1945 r., gdy zastàpi∏ go Roman JuryÊ.
33 AAN, ZPP w ZSRR, 216/29, Sprawozdanie ZPP w Szwecji nr 2, 30 X 1944 r., k. 13–14a. Auto-
rzy sprawozdania podkreÊlajà: „Dotychczasowe próby porozumienia si´, pisemne i telegraficzne,
nie da∏y nale˝ytego rezultatu”.
34 Liczba ta by∏a zgodna z og∏oszonymi we wrzeÊniu 1944 r. danymi w∏adz szwedzkich (A.N. Uggla,
Polacy w Szwecji..., s. 49).
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potrzeb´ powo∏ania oficjalnej reprezentacji PKWN w Szwecji. W sprawozdaniu
uwidoczni∏y si´ du˝e ambicje Paƒskiego: „Zwiàzek Patriotów Polskich w Szwecji
ma dostatecznà orientacj´, mo˝liwoÊci organizacyjne i kwalifikowane si∏y – stwier-
dzano dobitnie – dla podj´cia przygotowawczej pracy w tym kierunku”35. Rów-
noczeÊnie niekonsekwentnie dodawano: „Nasze w∏asne mo˝liwoÊci sà w danej
chwili niewielkie. Nie mamy instrukcji co do prowadzenia naszej pracy ani do-
st´pu do waszych pism i literatury, ani dostatecznych Êrodków materialnych”.
Wskazywano na korzyÊci, jakie mogà p∏ynàç z nawiàzania stosunków politycz-
nych i gospodarczych ze Szwecjà, gotowà do udzielenia kredytów36. 

W sprawozdaniu tym za moment powstania ZPP w Szwecji przyj´to zebranie
organizacyjne 25 sierpnia 1944 r., co potwierdza przypuszczenia, ˝e wczeÊniej
Paƒski by∏ przywódcà nieformalnej (i chyba bezimiennej) grupki, pozostajàcej
w kontakcie z poselstwem sowieckim37. Wed∏ug sprawozdania Zwiàzek liczy∏
wówczas 82 cz∏onków, co wydaje si´ liczbà przesadzonà. W ka˝dym razie doda-
no na wszelki wypadek ostro˝nie, ˝e ca∏y czas odbywa si´ ciàg∏a fluktuacja ze
wzgl´du na wyjazdy do Wielkiej Brytanii oraz nap∏yw nowych cz∏onków. W ko-
respondencji Zwiàzku Poselstwo RP w Szwecji przedstawiano jako skompromi-
towane i niemogàce zagroziç akcji podj´tej w imieniu ruchu komunistycznego
i PKWN, tym bardziej ˝e rzàd szwedzki, mimo dalszego uznawania rzàdu pol-
skiego w Londynie, „nie zajmuje na razie ˝adnego stanowiska wobec wewn´trz-
nych spraw polskich”. W cytowanym sprawozdaniu stwierdzono, ˝e Poselstwo
RP w Sztokholmie próbuje przeciwdzia∏aç rozszerzaniu wp∏ywów grupy, stosu-
jàc przemoc fizycznà wobec aktywistów komunistycznych. Informowano o po-
biciach, w∏amaniach, burdach na zebraniach, odbieraniu zasi∏ków Polakom zapi-
sujàcym si´ do ZPP, denuncjowaniu w∏adzom szwedzkim sympatyków
organizacji jako elementu niebezpiecznego, który powinien znaleêç si´ w obozie
odosobnienia38. Zdaniem zarzàdu ZPP mo˝na by∏o ∏atwo przyciàgnàç wszystkich
Polaków, zapewniajàc pomoc materialnà, dotychczas udzielanà wy∏àcznie przez
poselstwo. Po niepowodzeniach akcji prowadzonej tylko przy wsparciu posel-
stwa sowieckiego stwierdzano: „Uznanie naszego zwiàzku przez PKWN wp∏yn´-
∏oby decydujàco na dalszy rozwój ZPP. [...] Umo˝liwi∏oby to nam wi´kszà swo-
bod´ dzia∏ania wÊród kolonii polskiej w stosunku do w∏adz szwedzkich” oraz
„Zwi´kszy∏oby liczb´ cz∏onków, a przede wszystkim przyciàgn´∏oby inteligencj´
polskà w wi´kszej mierze ni˝ dotychczas”. 

W odpowiedzi Edward Osóbka-Morawski przes∏a∏ telegram powitalny, który
Paƒski potraktowa∏ jako „pierwszy pisemny dowód uznania naszego stowarzysze-
nia przez Tymczasowy Rzàd Polski – PKWN”. Zach´ceni telegramem aktywiÊci

35 AAN, ZPP w ZSRR, 216/29, Sprawozdanie ZPP w Szwecji, 12 X 1944 r., k. 6–12.
36 Ibidem.
37 Zarzàd ZPP w Szwecji pominà∏ milczeniem zebranie 5 sierpnia. Wydaje si´, ˝e nie by∏o ono wy-
mys∏em polskiego wywiadu; Paƒski nie móg∏ uznaç go za sukces, wi´c je przemilcza∏. Podobnie by∏o
ze spotkaniem 31 sierpnia. Trudno równie˝ przypuszczaç, ˝e uchwalono statut i wybrano zarzàd do-
piero po udzieleniu zgody w∏adz szwedzkich na dzia∏alnoÊç organizacji – raczej jedynie je wówczas
potwierdzono. Por. IPMS, A XII 3/41, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „Zebranie organizacyjne ZPP
w Szwecji”, 13 IX 1944 r.; AAN, ZPP w Szwecji, 434/4, Wyciàg z protoko∏u ZPP w Szwecji, 5 X
1944 r., k. 16.
38 Por. A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 172–173.
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Zwiàzku sporzàdzili kolejne sprawozdanie, w którym omówili bie˝àcà sytuacj´
uchodêców polskich, dzia∏alnoÊç Poselstwa RP oraz mo˝liwoÊci podj´cia rozmów
handlowych ze Szwecjà i uzyskania od niej pomocy humanitarnej, a tak˝e wyko-
rzystania Sztokholmu jako centrum opiniotwórczego dla innych krajów. „Szwecja
uzyska∏a, jako kraj neutralny, specjalne znaczenie w Europie – przekonywa∏o kie-
rownictwo ZPP. – Jest ona oknem z Europy na Êwiat, forum opinii Êwiatowej,
a przynajmniej êród∏em informacji dla Europy oraz jednym z niewielu krajów po-
siadajàcych zachowany aparat produkcyjny i eksportowy”. Dlatego „istnienie re-
prezentacji Polski demokratycznej – PKWN staje si´ konieczne na terenie szwedz-
kim”. Ponownie poproszono o przes∏anie „dyrektyw i instrukcji”, zaproponowano
zaÊ rejestracj´ wszystkich obywateli polskich znajdujàcych si´ w Szwecji39. 

W telegraficznej odpowiedzi wys∏anej z Moskwy 13 listopada 1944 r. kierow-
nik Resortu Informacji i Propagandy PKWN Stefan J´drychowski uspokaja∏ Paƒ-
skiego, ˝e b´dzie on otrzymywa∏ sta∏e wynagrodzenie jako korespondent agencji
prasowej Polpress, a ZPP dostanie odpowiednie fundusze na pomoc dla uchodê-
ców. JednoczeÊnie poleci∏ zarejestrowaç Polaków znajdujàcych si´ w Szwecji, co
mia∏o si´ przydaç przy repatriacji. Informacje personalne mia∏y byç na bie˝àco
przesy∏ane do Moskwy. W pierwszym rz´dzie J´drychowskiego interesowali „spe-
cjaliÊci wojskowi i aktywiÊci partii demokratycznych”, którzy natychmiast mogli
byç przewiezieni do Polski. Oprócz tego proszono ZPP o podanie wszystkich fak-
tów przeÊladowania Polaków przez „agentów przedstawicielstwa londyƒskiego”,
aby umo˝liwiç PKWN przygotowanie odpowiedniego démarche do szwedzkiego
pos∏a w Moskwie. Zadaniem ZPP sta∏o si´ równie˝ zbieranie dowodów wspó∏-
pracy „agentów przedstawicielstwa londyƒskiego z agenturà hitlerowskà”40. Tym
samym od jesieni 1944 r. ZPP w Szwecji zaczà∏ graç rol´ nieoficjalnego reprezen-
tanta Polski Lubelskiej. W gronie jego dzia∏aczy znaleêli si´ g∏ównie uciekinierzy
z Finlandii, Norwegii i Niemiec, którzy nie chcieli wyje˝d˝aç do armii polskiej
w Wielkiej Brytanii: Kazimierz Koz∏owski, Franciszek Pierkiel i Henryk Âwi´to-
chowski (zbiegli z organizacji Todta z Norwegii), Józef Bick (uchodêca pochodze-
nia ˝ydowskiego, do Szwecji przyby∏ z Finlandii), Ludwik Prigonikier (zbieg
z obozu jenieckiego w Niemczech) i Andrzej Go∏uchowski41.

Z protoko∏ów PKWN wynika, ˝e zgodnie ze wskazaniami ZPP do stosunków
ze Sztokholmem zacz´to przywiàzywaç du˝à wag´. Jednak trzeba podkreÊliç, ˝e
niemal równoczeÊnie (6 listopada) pose∏ szwedzki w Moskwie Staffan Söderblom
nawiàza∏ kontakt z przedstawicielem PKWN Stefanem J´drychowskim. Sprawa
ta sta∏a si´ przedmiotem obrad PKWN 22 listopada 1944 r.42 Zainteresowanie
wzbudzi∏o przede wszystkim skupisko Polaków. „Stoi przed nami zagadnienie
sprowadzenia tych ludzi ze Szwecji do Polski” – stwierdzi∏ J´drychowski. Poza
tym Szwecjà interesowano si´ g∏ównie z powodu jej udzia∏u w akcji humanitar-
nej dla terenów, z których wojska alianckie wypiera∏y armi´ niemieckà. PKWN
chcia∏ skorzystaç z tej pomocy, sk∏aniajàc szwedzkie instytucje do zaprzestania

39 AAN, ZPP w ZSRR, 216/29, Sprawozdanie ZPP w Szwecji nr 2, 30 X 1944 r., k. 13–14a.
40 Ibidem, ZPP w Szwecji, 434/4, Telegram przedstawiciela PKWN w Moskwie Stefana J´drychow-
skiego do Jerzego Paƒskiego, 12 XI 1944 r., k. 15 (w j´z. rosyjskim).
41 IPMS, A 11E/590, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ, 26 III 1945 r.
42 AAN, PKWN, I/4, Protokó∏ posiedzenia PKWN, 22 XI 1944 r., k. 254–255.
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rozmów na ten temat z polskim rzàdem na emigracji. Strona szwedzka natomiast
zainteresowana by∏a dostawami w´gla z kopalni górnoÊlàskich, z zaniepokoje-
niem czekano równie˝ na decyzje w∏adz polskich w sprawie przysz∏oÊci majàtku
firm szwedzkich dzia∏ajàcych przed wojnà, a w niektórych przypadkach nawet
w latach wojny na ziemiach polskich43.

21 grudnia 1944 r. Paƒski otrzyma∏ telegraficznie od J´drychowskiego pe∏no-
mocnictwo do reprezentowania z ramienia PKWN interesów Polaków w Szwecji
wobec rzàdu szwedzkiego oraz do rejestracji przysz∏ych repatriantów44. Ârodki
finansowe otrzymywane z Moskwy pozwala∏y na rozwini´cie akcji propagando-
wej. Komisja Rewizyjna ZPP w swym sprawozdaniu z lutego 1945 r. (obejmujà-
cym okres 1 wrzeÊnia 1944 – 31 stycznia 1945 r.) stwierdza∏a, ˝e „prawie ca∏ko-
wite” sfinansowanie wydatków zawdzi´czano „obywatelskiemu stanowisku”
Paƒskiego, który „przela∏ fundusze osobiste na ten cel”45. Jesienià 1944 r. Paƒ-
skiemu uda∏o si´ nawiàzaç kontakt z pisarkà Marikà Stiernstedt, którà wybrano
na cz∏onka honorowego ZPP w Szwecji46. Majàca zwiàzki rodzinne z Polskà
Stiernstedt zaanga˝owa∏a si´ w czasie wojny w akcj´ pomocy, w 1943 r. wspó∏-
zak∏ada∏a nawet jednà z kilku organizacji zajmujàcych si´ zbiórkà funduszy na
rzecz Polski – Hjälp Polens Barn (Pomó˝ polskim dzieciom). Paƒski sk∏oni∏ jà do
zorganizowania wysy∏ki ˝ywnoÊci i odzie˝y do Polski Lubelskiej. Pomoc humani-
tarnà przes∏ano do Lublina okr´˝nà drogà przez Leningrad i Moskw´ w grudniu
1944 r. Dla w∏adz szwedzkich akcja mia∏a stanowiç gest dobrej woli, oznaczajà-
cy gotowoÊç do nawiàzania kontaktów z nowymi w∏adzami w Polsce, zale˝a∏o im
bowiem na jak najszybszym sprowadzeniu w´gla47. Paƒski do pomocy humani-
tarnej dla Polski usi∏owa∏ sk∏oniç równie˝ Zwiàzek ˚ydów Polskich w Szwecji.
Powo∏ujàc si´ na depesze prezesa Centralnego Komitetu ˚ydów w Polsce Emila
Sommersteina, prosi∏ o wysy∏k´ odzie˝y, ˝ywnoÊci i lekarstw dla ludnoÊci ˝ydow-
skiej na terenach zaj´tych przez wojska sowieckie. W efekcie Z˚P zwróci∏ si´ do
szwedzkich organizacji ˝ydowskich o finansowe wsparcie Hjälp Polens Barn48.

PKWN, a nast´pnie (od 1 stycznia 1945 r.) Rzàd Tymczasowy mia∏ nadziej´,
˝e Paƒski przygotuje akcj´ repatriacyjnà. Pierwsze has∏a nawo∏ujàce do powrotu
do ojczyzny pojawi∏y si´ w noworocznej odezwie ZPP w Szwecji, og∏oszonej na
poczàtku stycznia 1945 r. Wówczas w nazwie Zwiàzku pojawi∏ si´ nawet dodat-
kowy cz∏on: „Repatriacja”. Odezwa podawa∏a adres ZPP, gdzie mieli si´ zg∏aszaç
ch´tni do powrotu do Polski (Fridhemsgatan 72/5, Stockholm). Og∏oszono, ˝e
komunikacja z krajem ju˝ zosta∏a nawiàzana. Zach´cano do powrotu chwytliwy-
mi has∏ami: „Pracy jest doÊç dla wszystkich. Rolnicy otrzymujà ziemi´. W∏asnoÊç
prywatna jest zwracana w∏aÊcicielom. Wszyscy obywatele bez ró˝nicy wyznania,
pochodzenia spo∏ecznego i przekonaƒ politycznych majà w Wyzwolonej Polsce

43 Ibidem. Zob. te˝: E.J. Pa∏yga, Dyplomacja Polski Ludowej 1944–1984 (kierunki – treÊci – mecha-
nizmy), Warszawa 1986, s. 35; P. Jaworski, Problemy stosunków polsko-szwedzkich w latach od
1944 do 1948, „Wroc∏awskie Studia z Polityki Zagranicznej” 2001, nr 1, s. 24–26.
44 AAN, ZPP w Szwecji, 434/4, Telegram Stefana J´drychowskiego do Jerzego Paƒskiego, 21 XII
1944 r., k. 17 (w j´z. francuskim).
45 Ibidem, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPP w Szwecji, 20 II 1945 r., k. 19.
46 Ibidem, 216/29, Sprawozdanie ZPP w Szwecji nr 2, 30 X 1944 r., k. 14.
47 Szerzej na ten temat: P. Jaworski, Problemy stosunków polsko-szwedzkich..., s. 24–26.
48 Ibidem, s. 41.
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jednakowe prawa do ˝ycia”. Zaznaczano: „Granice Rzeczypospolitej sà zamkni´-
te tylko dla zdrajców i agentów faszyzmu”49. Rozpocz´∏a si´ agitacja wÊród Po-
laków, która obj´∏a m.in. marynarzy okr´tów podwodnych internowanych we
wrzeÊniu 1939 r.50 Poselstwo RP próbowa∏o jej przeciwdzia∏aç. Dementowano
informacje o trzystu51 uchodêcach, którzy rzekomo zg∏osili ch´ç wyjazdu na te-
reny zaj´te przez Armi´ Czerwonà, demaskowano Paƒskiego jako dezertera
z polskiej marynarki handlowej, nieposiadajàcego polskiego paszportu52. 

Akcja rejestracyjna nie cieszy∏a si´ chyba du˝ym zainteresowaniem wÊród Po-
laków, bo w lutym 1945 r. krà˝y∏y w Sztokholmie opinie, i˝ „rzàd jest niezado-
wolony z Paƒskiego, uwa˝ajàc, ˝e jest to karierowicz i praca jego jest fikcyjnà”53.
W marcu pose∏ Sokolnicki donosi∏ do Londynu, ˝e aktywnoÊç ZPP „nieco przy-
cich∏a”, chocia˝ trzy dni wczeÊniej informowa∏ o kolportowaniu przez Zwiàzek
broszury Na manowcach polityki polskiej. Uwagi na marginesie dzisiejszego sta-
nu sprawy polskiej nieznanego autora, skrywajàcego si´ pod pseudonimem „Jan
Mirski”54.

Zgodnie z wczeÊniejszym planem Jerzy Paƒski w porozumieniu z PKWN,
a potem Rzàdem Tymczasowym, chcia∏ nadaç swej dzia∏alnoÊci w Szwecji wy-
miar gospodarczy. Kreujàc si´ na przedstawiciela „nowej Polski”, zaczà∏ przyjmo-
waç oferty szwedzkich importerów w´gla. Szwedzcy przemys∏owcy zg∏aszali si´
do niego na w∏asnà r´k´, wyra˝ajàc swà wol´ wspó∏pracy z przysz∏ymi w∏adzami
Polski, których zalà˝kiem by∏ PKWN. Pose∏ Sokolnicki potwierdza∏, ˝e „Paƒski
robi∏ najrozmaitsze sonda˝e w szwedzkich ko∏ach gospodarczych na temat przy-
sz∏ych stosunków handlowych szwedzko-polskich”, jednak dodawa∏ od razu:
„sonda˝e te nie sà powa˝ne, gdy˝ Paƒski nie zna si´ na tych zagadnieniach i nie
dysponuje ˝adnym przepracowanym materia∏em. Czyni∏ on poczàtkowo zabiegi
w rozmaitych powa˝nych firmach przemys∏owych i handlowych, lecz gdy roz-
mówcy jego zorientowali si´, ˝e nie reprezentuje on ˝adnych powa˝nych kon-
cepcji gospodarczych, zaprzestali z nim utrzymywania kontaktów. Ogranicza si´
wi´c obecnie do kontaktów z rozmaitymi drugorz´dnymi firmami, a zw∏aszcza
poÊrednikami, ludêmi na tut[ejszym] terenie niepowa˝nymi, a cz´sto b´dàcymi
na indeksie tut[ejszego] Zwiàzku Eksporterów”55. 

49 AAN, ZPP w Szwecji, 434/1, Odpis odezwy „Polacy w Szwecji!”, 8 I 1945 r., k. 3.
50 O nastrojach wÊród marynarzy i nik∏ym zainteresowaniu agitacjà komunistycznà zob. A.N. Ug-
gla, Polacy w Szwecji..., s. 174–175.
51 Paƒski we wspomnieniach poda∏, ˝e uda∏o mu si´ zebraç czterysta podpisów ochotników do woj-
ska (idem, Wachta lewej burty..., s. 158).
52 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 170–172.
53 IPMS, A XII 3/41, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „ZPP w Szwecji”, 8 III 1945 r.
54 Ibidem, A 11E/590, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ, 23 III 1945 r. W broszurze tej
szkalowano rzàd polski na emigracji: „ci ludzie, w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci ograniczone kreatury,
których jedynà czynnoÊcià dotàd by∏a biurokratyzacja, jedynà wartoÊcià osobiste stosunki, którzy
przywieêli ze sobà z kraju jedyny swój kapita∏ polityczny – nienawiÊç do Zwiàzku Sowieckiego, ci
ludzie wa˝à si´ teraz podszywaç pod nazw´ polskiej opinii narodowej i robià to jak dotàd z powo-
dzeniem”. Por. A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 177.
55 IPMS, A 11E/590, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ, 26 III 1945 r. Sokolnicki poda∏
jeden konkretny przyk∏ad kontaktów Paƒskiego z przedstawicielem Ericssona w Polsce Björklun-
dem, który: „przebywa w Szwecji jako uchodêca, jest cz∏owiekiem liczàcym ponad 70 lat i niewàt-
pliwie wyszed∏ z kursu bie˝àcych zagadnieƒ gospodarczych”. „Zresztà i Björklund – dyskredytowa∏ 
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Tymczasem Paƒski w kwietniu 1945 r. informowa∏ Moskw´, ˝e „sfery handlo-
we i przemys∏owe w Szwecji wykazujà zainteresowanie mo˝liwoÊciami przy-
sz∏ych stosunków z Polskà”, przy czym „firmy szwedzkie podzieli∏y si´ na »de-
mokratyczne« i »londyƒskie«”56. W tej opinii by∏o du˝o prawdy, ale swojà rol´
w zapoczàtkowaniu i rozwoju stosunków dwustronnych Paƒski raczej przecenia∏.
W istocie dla Szwedów kluczowe by∏y bezpoÊrednie rozmowy z przedstawicie-
lem Rzàdu Tymczasowego prowadzone w Moskwie. Tam zapada∏y rozstrzygni´-
cia w kwestii wzajemnych stosunków mi´dzy Szwecjà a Polskà Lubelskà. Nie ha-
mowa∏o to jednak sowieckiej ofensywy politycznej w Szwecji. Sokolnicki z jednej
strony chcia∏ zbagatelizowaç mo˝liwoÊç nawiàzania wspó∏pracy gospodarczej
mi´dzy Szwecjà a Rzàdem Tymczasowym, z drugiej jednak w podsumowaniu
swego pisma do Londynu z marca 1945 r. z niepokojem informowa∏: „w najbli˝-
szym czasie spodziewany jest przyjazd do Sztokholmu 15 nowych urz´dników
tut[ejszego] poselstwa sowieckiego”. WÊród nich mia∏ byç specjalista od spraw
polskich57. 

Zw∏aszcza po zakoƒczeniu konferencji ja∏taƒskiej i og∏oszeniu przez w∏adze
sowieckie decyzji o przekazaniu przedstawicielom Rzàdu Tymczasowego admini-
stracji cywilnej na obszarze Polski a˝ do Odry starania Szwedów o nawiàzanie
konkretnych rozmów w sprawie wymiany towarowej nabra∏y tempa58. Potrzeby
gospodarcze Skandynawii sta∏y si´ dla Rzàdu Tymczasowego nawet Êrodkiem na-
cisku na rzàd szwedzki do nawiàzania oficjalnych stosunków dyplomatycznych
z Warszawà. Na wspó∏pracy z Rzàdem Tymczasowym zale˝a∏o tak˝e Danii. Pew-
nà rol´ w przebiegu rozmów z w∏adzami duƒskimi odegra∏ Paƒski, który wyje-
cha∏ do Kopenhagi w maju 1945 r.59 Po zainaugurowaniu nieoficjalnych rozmów
handlowych ze Szwedami 16 czerwca 1945 r. polski MSZ uzna∏, ˝e wskazana jest
obecnoÊç Paƒskiego w Warszawie i jego udzia∏ w rokowaniach60. Dat´ t´ mo˝na
uznaç za koniec „ery Paƒskiego” w dziejach ZPP w Szwecji. 

dzia∏alnoÊç Paƒskiego Sokolnicki – dowiedziawszy si´, kim jest Paƒski, doniós∏ o tym spotkaniu Po-
selstwu i stwierdzi∏, ˝e wi´cej z Paƒskim nie b´dzie si´ widywa∏”. 
56 AAN, ZPP w Szwecji, 434/3, Telegram Jerzego Paƒskiego do ambasady polskiej w Moskwie, 3 IV
1945 r., k. 14. Do firm „londyƒskich” Paƒski zaliczy∏ koncern elektryczny ASEA oraz SVEA Export,
które finansowa∏y jakoby akcj´ prasowà Poselstwa RP w Sztokholmie, skierowanà przeciwko Rzà-
dowi Tymczasowemu.
57 IPMS, A 11E/590, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ, 26 III 1945 r.
58 20 II 1945 r. Paƒstwowy Komitet Obrony ZSRR og∏osi∏, ˝e obiekty gospodarcze na ziemiach za-
chodnich i pó∏nocnych b´dà przekazane administracji polskiej. Natomiast dyrektywa dowództwa
1. Frontu Bia∏oruskiego z po∏owy marca 1945 r. nakazywa∏a tworzenie „tymczasowych organów
w∏adzy polskiej” do Odry. Szerzej zob. J. Âlusarczyk, Stosunki polsko-sowieckie 1939–1945, War-
szawa 1993, s. 265–266.
59 O roli Paƒskiego w nawiàzaniu stosunków polsko-duƒskich zob. A. K∏onczyƒski, Nawiàzanie sto-
sunków polsko-duƒskich w 1945 r. w Êwietle polskich dokumentów [w:] Polska – Dania w ciàgu wie-
ków, red. J. Szymaƒski, Gdaƒsk 2004, s. 255–268.
60 AAN, ZPP w Szwecji, 434/4, Pismo wicemininistra spraw zagranicznych Jakuba Bermana do Je-
rzego Paƒskiego, 24 VI 1945 r., k. 19. Informator polskiego wywiadu przypuszcza∏: „W zwiàzku
z powy˝szym przewidywane jest zabranie Paƒskiego do Polski”. Nie nastàpi∏o to natychmiast, po-
niewa˝ Paƒski „zbyt wiele wie, a wykoƒczenie go na tamtejszym terenie musi nastàpiç dyplomatycz-
nie”. W rzeczywistoÊci w Warszawie planowano wys∏aç Paƒskiego na sta∏e na placówk´ dyploma-
tycznà do Sztokholmu po zakoƒczeniu rokowaƒ handlowych. Byç mo˝e wynika∏o to z fatalnej
sytuacji kadrowej MSZ. Brak personelu by∏ zasadniczym problemem b´dàcej w zalà˝ku dyplomacji 
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Dwa tygodnie póêniej – 28 czerwca 1945 r. – powsta∏ w Warszawie Tymcza-
sowy Rzàd JednoÊci Narodowej, uznany oficjalnie przez Szwecj´ 6 lipca. Wyda-
rzenia te oznacza∏y kres istnienia Poselstwa RP w Sztokholmie jako przedstawi-
cielstwa rzàdu polskiego na emigracji w Londynie. Paƒski powróci∏ do
Sztokholmu 21 lipca w randze chargé d’affaires, aby przejàç budynek placówki
dyplomatycznej. Tymczasowym szefem poselstwa w nowej obsadzie pozosta∏ do
21 wrzeÊnia, kiedy swe listy uwierzytelniajàce na r´ce króla Gustawa V z∏o˝y∏ po-
se∏ Adam Ostrowski, dzia∏acz Polskiej Partii Socjalistycznej. Paƒski nie objà∏ ju˝
˝adnej funkcji w Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji i w paêdzierniku 1945 r.
na pok∏adzie ˝aglowca „Dar Pomorza” powróci∏ do Polski61. 24 sierpnia walne ze-
branie ZPP wybra∏o go jedynie na cz∏onka honorowego62. Prezesem zarzàdu zo-
sta∏ jeden z pierwszych dzia∏aczy ZPP w Szwecji in˝ynier Józef Bick, Polak pocho-
dzenia ˝ydowskiego, którego losy wojenne rzuci∏y z ˝onà do Finlandii. Tam
nawiàza∏ kontakty z socjalistami, którzy pomogli mu przedostaç si´ do Szwecji.

W tym czasie na pierwszy plan dzia∏alnoÊci organizacji wysun´∏a si´ akcja re-
patriacyjna. Dekretem PKWN z 7 paêdziernika 1944 r. utworzono Paƒstwowy
Urzàd Repatriacyjny, który mia∏ si´ zajàç sprowadzeniem Polaków z zagranicy.
Na wiosn´ 1945 r. kwesti´ repatriacji przejà∏ Generalny Pe∏nomocnik do spraw
Repatriacji. W sierpniu natomiast powsta∏ Urzàd do spraw Repatriacji Obywate-
li Polskich z Paƒstw Zachodnioeuropejskich. W ramach tego urz´du zacz´∏y dzia-
∏aç polskie misje repatriacyjne, które w porozumieniu z przedstawicielami w∏adz
poszczególnych krajów mia∏y u∏atwiç Polakom powrót do ojczyzny63. Polska Mi-
sja Repatriacyjna w Skandynawii na swà siedzib´ obra∏a Sztokholm i pojawi∏a si´
tam w paêdzierniku 1945 r.64 Wówczas w Szwecji znajdowa∏o si´ oko∏o 15 tys.
Polaków, g∏ównie z niemieckich obozów koncentracyjnych, przewiezionych tu-
taj tu˝ przed zakoƒczeniem wojny lub po upadku III Rzeszy. W∏adzom szwedz-
kim zale˝a∏o na jak najszybszej repatriacji, poniewa˝ 50 tys. uchodêców z wielu
krajów stanowi∏o powa˝ne obcià˝enie finansowe65. Wiadomo, ˝e do prac misji

(W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Por´by. Polska w stosunkach mi´dzynarodowych 1945–
–1947, Londyn 1990, s. 77–78).
61 Paƒski mia∏ ambicje pozostania na placówce zagranicznej, ale jego sposób bycia uznawano za „zbyt
bezpoÊredni i rubaszny”, co dyskwalifikowa∏o go jako dyplomat´ (P. Jaworski, Problemy stosunków
polsko-szwedzkich..., s. 28). W Warszawie pod opiekà Stefana J´drychowskiego Paƒski rozpoczà∏
prac´ w Ministerstwie ˚eglugi i Handlu Zagranicznego jako I wicedyrektor Departamentu Morskie-
go; po likwidacji 18 XI 1946 r. tego departamentu zosta∏ szefem Generalnego Inspektoratu Portów
i ˚eglugi M˚iHZ. W latach 1947–1948 by∏ przedstawicielem polskiej ˝eglugi w Wielkiej Brytanii
i USA, od 1955 do 1960 r. w krajach naddunajskich, a potem kapitanem statków oceanicznych. 
62 AAN, ZPP w Szwecji, 434/4, Wyciàg z protoko∏u ZPP, 30 VIII 1945 r., k. 20. Paƒski tak dalece
uto˝samia∏ si´ z za∏o˝onà przez siebie organizacjà, ˝e w ostatnim zdaniu artyku∏u wspomnieniowe-
go zaznaczy∏, i˝ po jego powrocie do Polski „Pod koniec 1945 r. Zwiàzek Patriotów Polskich
w Szwecji rozwiàza∏ si´” (J. Paƒski, Zwiàzek Patriotów Polskich w Szwecji..., s. 184). 
63 Szerzej na ten temat zob. D. Sula, Dzia∏alnoÊç przesiedleƒczo-repatriacyjna Paƒstwowego Urz´du
Repatriacyjnego w latach 1944–1951, Lublin 2002, s. 13–19.
64 O dzia∏alnoÊci Polskiej Misji Repatriacyjnej w Sztokholmie zob. A. K∏onczyƒski, Repatriacja Po-
laków ze Szwecji po II wojnie Êwiatowej, „Zapiski Historyczne” 2003, t. 68, z. 2–3, s. 109–123.
65 Wed∏ug Krystyny Kersten Szwedzi zobowiàzali si´ pokryç wszelkie koszty repatriacji, domagajàc
si´ jedynie dostarczenia w´gla do statków (K. Kersten, Repatriacja ludnoÊci polskiej po II wojnie
Êwiatowej. Studium historyczne, Wroc∏aw – Warszawa – Kraków – Gdaƒsk 1974, s. 120).
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w∏àczy∏a si´ cz∏onkini ZPP w Szwecji Hanna Mohr, a Zwiàzek kontynuowa∏ wal-
k´ propagandowà z dzia∏ajàcà pod patronatem poselstwa brytyjskiego Polskà
Opiekà Spo∏ecznà66 przez kolporta˝ agitacyjnych wydawnictw: „Biuletynu Praso-
wego” i „Informatora Poselstwa RP”67. 

W schy∏kowej fazie repatriacji aktywnoÊç ZPP w Szwecji by∏a skoncentrowa-
na na wcià˝ istniejàcych obozach dla uchodêców, w których odbywa∏a si´ – cy-
tujàc za Andrzejem Nilsem Ugglà – „walka o dusze” z dzia∏aczami Polskiej Opie-
ki Spo∏ecznej68. BezpoÊrednio do ZPP zg∏aszali si´ nieliczni ch´tni do wyjazdu,
aby dowiedzieç si´ o terminach transportów do Polski. Za swe podstawowe za-
danie Zwiàzek uzna∏ jednak organizowanie ˝ycia kulturalnego Polaków – odczy-
tów, wycieczek, spotkaƒ towarzyskich69. JednoczeÊnie skupi∏ si´ na wysy∏aniu
pomocy humanitarnej do Polski, skàd otrzymywa∏ pisemne proÊby o konkretne
materia∏y70. W lutym 1946 r. we wspó∏pracy z MSZ oraz Ministerstwem Opieki
Spo∏ecznej w Warszawie poÊredniczy∏ w wysy∏aniu paczek od rodzin szwedzkich
dla polskich sierot (ju˝ w 1945 r. brano pod uwag´ poÊrednictwo w ich adop-
cji)71. Niektórzy Polacy proszàcy ZPP o pomoc uwa˝ali, ˝e by∏a to „jedyna w∏a-
dza (prócz Poselstwa RP) reprezentujàca naród polski” w Szwecji72. 

W okresie dzia∏alnoÊci Polskiej Misji Repatriacyjnej w Sztokholmie (1945–1947)
na powrót zdecydowa∏o si´ oko∏o 6200 obywateli polskich. Reszta najcz´Êciej
emigrowa∏a do innych krajów73. W Szwecji pozosta∏o oko∏o 3500 Polaków74.
Prawdopodobnie wi´kszoÊç cz∏onków ZPP zdecydowa∏a si´ w tym okresie na
powrót. We w∏adzach Zwiàzku pozosta∏o kilku dawnych dzia∏aczy, ale obok nich
pojawili si´ stopniowo przybysze z Polski, którzy – po otrzymaniu nominacji
w Warszawie – podejmowali prac´ w poselstwie lub konsulacie. 

W czerwcu 1946 r. odby∏y si´ ponowne wybory w∏adz ZPP w Szwecji. Prze-
wodniczàcym pozosta∏ Bick. Zarzàd postanowi∏ opracowaç nowà deklaracj´ ideo-
wà i rozes∏aç jà do wszystkich obozów, gdzie przebywali Polacy. Po przepro-
wadzeniu 30 czerwca 1946 r. w Polsce referendum ZPP rzeczywiÊcie wyda∏
zapowiadanà odezw´ programowà, w której namawia∏ obywateli polskich do
wst´powania w swe szeregi, zastrzegajàc, ˝e „nie jest ˝adnà partià ani przybu-
dówkà partii. ¸àczy on cz∏onków o najrozmaitszych poglàdach politycznych,
owianych jedynie szczerà i g∏´bokà wolà pozytywnej wspó∏pracy z ca∏ym Naro-

66 Jej szef Maurycy Karniol nawiàza∏ wspó∏prac´ z nowà obsadà poselstwa polskiego w Sztokhol-
mie i powróci∏ do kraju w ramach repatriacji.
67 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 235.
68 AAN, ZPP w Szwecji, 434/2, Protokó∏ walnego zebrania ZPP w Sztokholmie, 20 VI 1946 r., k. 1.
69 Ibidem, 434/2, Protokó∏ 2. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 25 VI 1946 r., k. 2; ibidem,
434/4, Pismo S. Stachowskiego do ZPP, 11 XI 1946 r., k. 24.
70 Ibidem, 434/2, Protokó∏ 6. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 4 IX 1946 r., k. 6. O po-
moc w zorganizowaniu zbiórki pieni´dzy prosi∏ Zwiàzek Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP w Warszawie.
Nieznany z nazwiska ociemnia∏y muzyk prosi∏ o przes∏anie nut.
71 Ibidem, 434/3, Pismo H. Czaykowskiej do ZPP w Szwecji, 20 II 1946 r., k. 1; ibidem, Og∏osze-
nie Zarzàdu Miejskiego w ¸owiczu, 28 VI 1945 r., k. 5.
72 Ibidem, 434/6, List E. Ro˝nieckiego do ZPP w Szwecji, 19 II 1947 r., k. 3.
73 Wed∏ug Krystyny Kersten (Repatriacja ludnoÊci polskiej..., s. 236–237) do koƒca 1950 r. do Pol-
ski powróci∏o 5553 repatriantów. Arnold K∏onczyƒski (Repatriacja Polaków ze Szwecji..., s. 122) na
podstawie sprawozdaƒ konsularnych podaje liczb´ oko∏o 6700 osób w tym samym okresie.
74 Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 227.
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dem w ramach nowej polskiej rzeczywistoÊci”. Z treÊci odezwy wynika, ˝e „no-
wà polskà rzeczywistoÊç”, czyli w istocie kraj rzàdzony przez komunistów, zare-
zerwowano dla „prawdziwych demokratów”. Za najtrafniejsze rozwiàzanie pro-
blemu rzàdzenia paƒstwem demokratycznym uznano „koncepcj´ Rzàdu JednoÊci
Narodowej”, tym bardziej ˝e – jak stwierdzono – jego dotychczasowe osiàgni´-
cia „stwarzajà realne i niedajàce si´ obaliç podstawy do ca∏kowitego popierania
tego rzàdu i darzenia go ca∏kowitym zaufaniem”. Do osiàgni´ç zaliczono „refor-
my socjalne i gospodarcze”, odbudow´ kraju, przyjaznà wspó∏prac´ z paƒstwa-
mi s∏owiaƒskimi, „zw∏aszcza z ZSRR”, oparcie granicy zachodniej na Odrze i Ny-
sie ¸u˝yckiej. Wstàpienie do ZPP mia∏o przygotowaç Polaków „do zaj´cia przez
nich miejsca w szeregu z ca∏ym narodem w nowych warunkach politycznych i so-
cjalnych, jakie zaistnia∏y dziÊ w Polsce”75. 

Zwiàzek rozwinà∏ ró˝norodne dzia∏ania propagandowe. Informacje z ˝ycia
organizacji zamieszczano w wydawanym od 1946 r. w Sztokholmie dwuj´zycz-
nym polsko-szwedzkim czasopiÊmie „Polska Odrodzona”. Dla mieszkaƒców wcià˝
funkcjonujàcych obozów dla uchodêców organizowano wycieczki do Sztokhol-
mu. W obozie Fagersjö urzàdzono tradycyjne obchody Âwi´ta Morza 29 czerw-
ca oraz starano si´ popularyzowaç nowe Êwi´to, przypadajàce 22 lipca. Aby
uatrakcyjniç spotkania, w czerwcu 1946 r. zarzàd postanowi∏ zakupiç patefon
i p∏yty oraz ciastka i s∏odycze dla goÊci76. W sierpniu 1946 r. na spotkaniu ZPP
prezydent Warszawy Stanis∏aw To∏wiƒski wyg∏osi∏ odczyt o dalszych planach od-
budowy stolicy. W listopadzie 1946 r. o tym, czy rak jest uleczalny, mia∏a opo-
wiadaç dr Ossowska (brak s∏uchaczy). W grudniu odczyt „Âwiat, my i Niemcy”
wyg∏osi∏ nieznany bli˝ej pp∏k Nadzin (przyby∏o trzydzieÊci osób). Na odczytach
frekwencja by∏a s∏aba. Czasem zarzàd t∏umaczy∏ to zbyt póênym rozes∏aniem za-
wiadomieƒ77. W paêdzierniku 1946 r. otwarto w obozie w Fagersjö Êwietlic´.
W porozumieniu z pos∏em Ostrowskim planowano uruchomiç w∏asnà bibliote-
k´78. Cz´Êç uchodêców otrzymywa∏a jednorazowe zapomogi79. Czasem by∏a to
forma zach´ty do powrotu, np. jeden z uchodêców, Miros∏aw Czekalski, zobo-
wiàza∏ si´ pisemnie, ˝e w przypadku gdyby nie powróci∏ do Polski do 1 listopa-
da 1947 r., zwróci otrzymane od ZPP stypendium w wysokoÊci 1200 koron80.
Z zachowanych dokumentów wynika, ˝e jednym z najwi´kszych po˝yczkobior-
ców i stypendystów Zwiàzku by∏ jego skarbnik Feliks Spa∏a. Sam wyp∏aca∏ sobie
pieniàdze i prowadzi∏, zresztà niestarannie, ksià˝k´ kasowà organizacji. Równie˝
i on musia∏ podpisaç zobowiàzanie do powrotu do Polski81. 

75 AAN, ZPP w Szwecji, 434/1, Odezwa „Do Obywateli Polskich!”, k. 2.
76 Ibidem, 434/2, Protokó∏ 2. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 25 VI 1946 r., k. 2; ibidem,
Protokó∏ 3. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 4 VII 1946 r., k. 3.
77 Ibidem, Protokó∏ 4. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 15 VIII 1946 r., k. 4; ibidem, Pro-
tokó∏ 11. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 11 XII 1946 r., k. 12.
78 Ibidem, Protokó∏ 7. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 4 X 1946 r., k. 7.
79 Ibidem, Protokó∏ 5. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 22 VIII 1946 r., k. 5. Dobór osób
obj´tych pomocà wskazuje na wyraêne wspieranie w∏asnych kolegów.
80 Ibidem, Zobowiàzanie Miros∏awa Czekalskiego, 31 III 1947 r., k. 14.
81 Ibidem, 434/6, Protokó∏ komisji rewizyjnej ZPP w Szwecji, 9 I 1947 r., k. 1; ibidem, 434/2, Zo-
bowiàzanie Feliksa Spa∏y, 18 IV 1947 r., k. 24. W sierpniu 1946 r. Spale przyznano jednorazowà
zapomog´ w wysokoÊci 50 koron. We wrzeÊniu postanowiono wyp∏acaç mu miesi´czne stypendium 
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Jesienià 1946 r. z propozycjà wspó∏pracy zwróci∏ si´ Polski Zwiàzek Zachod-
ni z Poznania. Zainteresowany informacjami o sytuacji Polaków w Szwecji, ocze-
kiwa∏ danych statystycznych oraz opinii prasy szwedzkiej o Polsce i Polakach.
Oferowa∏ natomiast wysy∏anie wydawnictw dajàcych „obiektywny obraz ˝ycia
polskiego”, co mia∏o pobudziç akcj´ powrotu do ojczyzny. Serwis informacyjny
Zachodniej Agencji Prasowej, wykorzystany przez ZPP w Szwecji, mia∏ równie˝
przekonywaç o s∏usznoÊci i trwa∏oÊci ustalenia granicy zachodniej Polski na Od-
rze i Nysie ¸u˝yckiej82. Inicjatyw´ wspó∏pracy przyj´to w Sztokholmie „z rado-
Êcià”83. Na poczàtku 1947 r. dotar∏ tu wzór rezolucji Polskiego Zwiàzku Zachod-
niego w sprawie podpisania traktatu pokojowego z Niemcami w Warszawie, co
by∏o konsekwencjà memorandum z∏o˝onego 27 stycznia 1947 r. przez delegacj´
polskà na konferencji wiceministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw
w Londynie. W kwietniu 1947 r. ZPP urzàdzi∏ we w∏asnym lokalu w Sztokhol-
mie spotkanie w ramach Tygodnia Ziem Zachodnich84. W ten sposób w∏àczy∏ si´
w najwi´kszà od zakoƒczenia wojny kampani´ propagandowà Polski, której
przedmiotem sta∏a si´ na prze∏omie 1946 i 1947 r. przysz∏oÊç Niemiec i granicy
polsko-niemieckiej. 

We wrzeÊniu 1946 r. po raz pierwszy pojawi∏y si´ w ∏onie ZPP sugestie o za-
koƒczeniu dzia∏alnoÊci lub zmianie nazwy i profilu aktywnoÊci85. Po cz´Êci wyni-
ka∏y zapewne z animozji personalnych wewnàtrz Zwiàzku, zw∏aszcza mi´dzy za-
rzàdem a szeregowymi dzia∏aczami. W ciàgu nast´pnych miesi´cy kilkakrotnie
dochodzi∏o do otwartych konfliktów. Na poczàtku wrzeÊnia z listy cz∏onków or-
ganizacji skreÊlono Tadeusza Bródk´, poniewa˝ „dzia∏a∏ na szkod´ Zwiàzku, wy-
g∏aszajàc o nim ujemne opinie”86. Jesienià 1946 r. najpierw dosz∏o do scysji mi´-
dzy Bickiem a Henrykiem Âwiderskim, nast´pnie jednej z za∏o˝ycielek ZPP, Hannie
Mohr, zakazano wyg∏oszenia odczytu, gdy˝ obawiano si´, ˝e wykorzysta go do
„wycieczek polemicznych natury prywatnej”87. Niedosz∏a prelegentka protestowa-
∏a przeciwko takiemu post´powaniu zarzàdu, t∏umaczàc: „kilka s∏ów krytyki, a nie
sam referat zarzàd ZPP wzià∏ mi za z∏e i z tego powodu robiono trudnoÊci, a˝ na
koniec uniemo˝liwiono wyg∏oszenie [...] referatu”. Zdaniem Hanny Mohr post´-
powanie zarzàdu „pozbawione jest w ogóle logiki i jest Êmieszne, albowiem nie eli-
minuje si´ »groêby« krytyki z mojej strony, jeÊli ktoÊ inny, a nie ja, odczyta mój re-
ferat, bo mog´ po odczytaniu referatu przez drugà osob´ tak samo zg∏osiç si´ po
s∏owo i waliç [sic!], a wtedy mam jeszcze jeden atut wi´cej w r´ku”88. 

w wysokoÊci 50 koron oraz udost´pniç nieodp∏atnie mieszkanie w lokalu zwiàzkowym, nast´pnie
zwi´kszono stypendium do 100 koron.
82 Ibidem, 434/3, Pismo Polskiego Zwiàzku Zachodniego do ZPP w Sztokholmie, 1 X 1946 r., k. 6;
ibidem, 434/2, Protokó∏ posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 11 XI 1946 r., k. 11; ibidem,
434/3, Pisma Polskiego Zwiàzku Zachodniego do ZPP w Sztokholmie, 24 I i 5 II 1947 r., k. 7, 8.
83 Ibidem, 434/3, Pismo ZPP w Szwecji do Polskiego Zwiàzku Zachodniego, 30 XII 1946 r., k. 9a.
84 Ibidem, Instrukcja o zbieraniu podpisów i rezolucji za podpisaniem traktatu pokojowego z Niem-
cami w Warszawie, k. 9.
85 Ibidem, 434/2, Protokó∏ 6. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 4 IX 1946 r., k. 6.
86 Ibidem.
87 Ibidem, Za∏àcznik do protoko∏u nr 7. Sprawa konfliktu mi´dzy Âwiderskim a Bickiem, k. 8; ibi-
dem, Protokó∏ 8. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 11 X 1946 r., k. 9.
88 Ibidem, 434/6, List Hanny Mohr do zarzàdu ZPP w Szwecji, 15 X 1946 r., k. 10–11a.
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Ca∏a sprawa by∏a chyba wyrazem szerszego konfliktu w ZPP, chocia˝, jak si´
wydaje, kluczowym argumentem dla decyzji o likwidacji organizacji by∏o to, ˝e
sta∏a si´ ona zb´dna. Wi´kszoÊç Polaków wyjecha∏a ze Szwecji, a propagand´
w tym kraju przej´∏o poselstwo i jego wydzia∏ konsularny. Proces likwidacyjny
rozpoczà∏ si´ 5 maja 1947 r., kiedy decyzjà zarzàdu ZPP oddano Poselstwu RP
wyposa˝enie lokalu organizacji. 21 maja pose∏ Adam Ostrowski poprosi∏ ZPP
o przekazanie lokalu (Stadsg_rden 18) Wydzia∏owi Handlowemu Poselstwa RP89.
Ostatecznie 18 wrzeÊnia 1947 r. zarzàd z przewodniczàcym Bickiem na czele pod-
jà∏ decyzj´ o zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci ZPP „wobec spe∏nienia swego zadania na
terenie Szwecji, jak i uznania niecelowoÊci dalszego istnienia Zwiàzku, co zosta∏o
zaakceptowane przez ob. ministra RP A[dama] Ostrowskiego”. Pozosta∏e w kasie
zwiàzkowej 137,83 koron przeznaczono na odbudow´ Warszawy. Dokumentacja
dotyczàca dzia∏alnoÊci ZPP, tj. inwentarz, ksià˝ka kasowa, ksià˝ka zapomóg itp.,
zosta∏a przekazana do sekretariatu Poselstwa RP w Sztokholmie. Piecz´cie zwiàz-
kowe, papier firmowy oraz blankiety legitymacyjne komisyjnie zniszczono90.

* * *

Dzia∏alnoÊç Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji mo˝na podzieliç na trzy
okresy. Co najmniej od po∏owy 1943 r. nieformalna grupa komunistów, przy
wsparciu poselstwa sowieckiego w Sztokholmie, zacz´∏a szerzyç wÊród polskich
uchodêców propagand´ zwalczajàcà rzàd polski na emigracji. Poselstwo RP d∏u-
go to bagatelizowa∏o. Prze∏om nastàpi∏ wraz z powstaniem PKWN w lipcu
1944 r. Wówczas ZPP oficjalnie zainaugurowa∏ swà dzia∏alnoÊç, zyskujàc akcep-
tacj´ w∏adz szwedzkich. Sta∏ si´ faktycznym reprezentantem w Szwecji PKWN,
nast´pnie Rzàdu Tymczasowego. Jego przewodniczàcy Jerzy Paƒski rozwinà∏ sze-
rokà akcj´ organizacyjnà i propagandowà. Celem by∏o wykreowanie oÊrodka po-
litycznego konkurencyjnego dla Poselstwa RP, które reprezentowa∏o rzàd polski
na emigracji i miejscowe Êrodowisko Polaków. Wydawa∏o si´, ˝e przy biernej po-
stawie w∏adz szwedzkich ZPP mo˝e staç si´ nawet oÊrodkiem dla poselstwa rów-
norz´dnym. Propaganda komunistyczna nie zdoby∏a jednak wielu zwolenników
i mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e Szwedzi, widzàc poparcie sowieckie dla grupy Paƒ-
skiego, traktowali jà powa˝niej ni˝ sami Polacy. Nieznacznà rol´ odegra∏ ZPP
w nawiàzaniu polsko-szwedzkich kontaktów gospodarczych. Paƒski mia∏ te˝
swój udzia∏ w nak∏onieniu strony szwedzkiej do przes∏ania pomocy humanitar-
nej do Polski ju˝ w grudniu 1944 r. Po przej´ciu poselstwa przez ekip´ z Warsza-
wy w lipcu 1945 r. i rych∏ym wyjeêdzie Paƒskiego do Polski ZPP zaczà∏ szukaç
nowej formu∏y dzia∏ania. Próbowa∏ przede wszystkim kontynuowaç propagand´
repatriacyjnà, ale nad jego dzia∏alnoÊcià zacz´∏o dominowaç nowe Poselstwo RP.
Dalsze istnienie sta∏o si´ niecelowe. Do tego dosz∏y jeszcze konflikty personalne
mi´dzy dzia∏aczami. W koƒcu uznano, ˝e w istocie organizacja spe∏ni∏a swoje
zadanie, i jà rozwiàzano.

89 Ibidem, 434/2, Akt zdawczo-odbiorczy, 5 V 1947 r., k. 17; ibidem, 434/3, Pismo pos∏a Adama
Ostrowskiego do ZPP w Sztokholmie, 21 V 1947 r., k. 15.
90 Ibidem, 434/2, Protokó∏ posiedzenia Zarzàdu G∏ównego, 18 IX 1947 r., k. 19. W notatce spo-
rzàdzonej kilka miesi´cy póêniej jeden z cz∏onków zarzàdu, Marian Komaƒski, poda∏ kwot´ 132,13
koron szwedzkich (ibidem, 434/6, Notatka Mariana Komaƒskiego, 16 III 1948 r., k. 25).
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PAWE¸ JAWORSKI (ur. 1971) – historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt
w Zak∏adzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Wroc∏awskiego. Specjalizuje si´ w dziejach Skandyna-
wii i stosunków polsko-skandynawskich oraz historii Czechos∏owacji. Autor
monografii Polska niepodleg∏a wobec Skandynawii 1918–1939 (2001).

The Union of Polish Patriots in Sweden (1943–1947)

The Union of Polish Patriots (ZPP) in Sweden assembled a group of Polish communists,
who found themselves in Sweden during the Second World War. Its main activist was a sea-
man serving on a Polish merchant vessel, Jerzy Paƒski, who jumped ship in 1939. The orga-
nization’s work can be divided into three periods. As from mid 1943 at least, an informal
group of Polish communists, supported by the Soviet legation in Stockholm, started
spreading propaganda, which fought the Polish Government in Exile, amongst the Polish
refugees. The Republic of Poland’s Legation trivialised it’s activities for a long time. The
creation of the Polish Committee for National Independence (PKWN) in July 1944 was
the turning point. That is when the Union of Polish Patriots officially inaugurated its activ-
ities and gained the acceptance of Swedish authorities. It became the actual representative
of the Polish Committee for National Independence, later the Temporary Government,
although they only made contact with the “Lublin authorities” in October 1944.

The Union of Polish Patriots developed widespread organisational and propaganda ini-
tiatives. It published a simple news bulletin, organised meetings, registered refugees before
their expected repatriation and vainly tried to recruit them to Berling’s army. The aim was
to create a political centre which would compete with The Republic of Poland’s Legation,
which represented the Polish Government in Exile and the local Polish community. It
seemed that with the Swedish authorities’ passive attitude the Union of Polish Patriots
might become an equipollent centre to the Legation. However, the communist propagan-
da did not gain many supporters and it seems that the Swedes, seeing the Soviet support
for Jerzy Paƒski’s group treated it more seriously than the Poles themselves. The Union of
Polish Patriots role in initiating Polish-Swedish industrial contacts was very small. How-
ever, Paƒski deserves credit for convincing the Swedes to send humanitarian help to Poland
in December 1944.

When the legation was taken over by the party from Warsaw in July 1945 and Paƒski
soon departed to Poland, the Union of Polish Patriots started to search for a new formula
as the basis of its activities. It tried to continue the pro-repatriation propaganda, but the
Republic of Poland’s Legation started to get the upper hand. Additionally personal con-
flicts arose between members. Finally it was agreed that the organisation had fulfilled its
mission and was dissolved.
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Janusz Marszalec

Na „spotkanie” ludziom z AK.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wobec

Êrodowisk akowskich po 1956 roku
na Wybrze˝u Gdaƒskim

W 1956 r. na fali paêdziernikowych przemian ukaza∏a si´ ksià˝ka pod tytu-
∏em Na spotkanie ludziom z AK. Poprzedzi∏ jà artyku∏ trzech publicystów: Jerze-
go Ambroziewicza, Walerego Namiotkiewicza i Jana Olszewskiego pod tym sa-
mym tytu∏em, zamieszczony w tygodniku „Po prostu” 11 marca 1956 r. Ksià˝ka,
która b∏yskawicznie znik∏a z ksi´garƒ, by∏a dla wielu pierwszym promykiem
zmian stosunku do Armii Krajowej. Mia∏a ona skanalizowaç dyskusj´, jaka wio-
snà 1956 r. zacz´∏a si´ w szeregach kombatanckich, a w rzeczywistoÊci sta∏a si´
kolejnym, zaplanowanym przez w∏adz´ Êrodkiem manipulacji faktami i pami´cià
zbiorowà. Na „spotkanie” ludziom z AK ruszyli te˝ funkcjonariusze reformujà-
cej si´ policji politycznej PRL. Kto albo co by∏o g∏ównà si∏à rozgrywajàcà w Êro-
dowisku by∏ych konspiratorów, partyzantów i powstaƒców na Wybrze˝u Gdaƒ-
skim? Czy by∏a to S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa? A mo˝e decydowa∏y tu inne czynniki?
Te trudne pytania stanà si´ przedmiotem analizy w niniejszym artykule.

Cel badaƒ i esbecka definicja „Êrodowiska” 

Przez 45 lat istnienia PRL organa bezpieczeƒstwa konsekwentnie kontrolowa-
∏y Êrodowiska kombatanckie podziemia niepodleg∏oÊciowego okresu drugiej
wojny Êwiatowej. Najwi´cej uwagi ze wzgl´du na liczebnoÊç tej organizacji po-
Êwi´cano by∏ym ˝o∏nierzom AK. W centrum zainteresowania zarówno s∏u˝b cy-
wilnych (S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa), jak i wojskowych (Wojskowa S∏u˝ba We-
wn´trzna) byli przede wszystkim ci, którzy przeszli przez dwie konspiracje:
antyniemieckà i antysowieckà. Zagadnienie to stanowi tylko fragment wi´ksze-
go problemu: postaw i kondycji spo∏ecznoÊci akowskiej w czasach komunizmu.
Pytanie o skal´ dzia∏aƒ s∏u˝b specjalnych wobec osób ukszta∏towanych ideowo
w etosie Polski Walczàcej oraz rezultaty tego oddzia∏ywania ma byç wst´pem i in-
spiracjà do szerszej dyskusji na temat AK i jej d∏ugiego trwania w PRL. Pewne jest
to, ˝e nie b´dzie mo˝liwe powiedzenie wszystkiego o zbiorowoÊci kombatantów
bez si´gni´cia do „brudnej” operacyjnej statystyki bezpieki i wskazania metod
uwik∏ania jej w system komunistyczny. Rozwa˝ania te sà oparte wy∏àcznie na ma-
teria∏ach wytworzonych przez SB; zasób dokumentalny WSW znajduje si´ poza
zasi´giem historyków. 
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Kilkusettysi´czna zbiorowoÊç by∏ych ̋ o∏nierzy konspiracji rozrzucona po ca∏ym
kraju na Pomorzu liczona by∏a w tysiàcach. Stopieƒ zainteresowania grupà akow-
ców tylko dlatego, ˝e jej przedstawiciele z∏o˝yli kiedyÊ przysi´g´ organizacyjnà, by∏
ró˝ny w ró˝nych okresach. Dysproporcje dotyczà te˝ regionów. Tam, gdzie struk-
tury konspiracji by∏y silne, a spo∏ecznoÊç zasiedzia∏a i silnie zintegrowana (jak np.
na Lubelszczyênie), bezpieka o wiele bardziej interesowa∏a si´ by∏ymi akowcami
ni˝ na tzw. ziemiach odzyskanych. Gdaƒsk znajdowa∏ si´ w troch´ innej sytuacji
z racji osiedlenia si´ tu licznej grupy antysowiecko nastawionych wilnian. 

Spo∏ecznoÊç kombatancka jako ca∏oÊç nie by∏a ani jednolita, ani zorganizo-
wana formalnie. Spoiwem poszczególnych grup kole˝eƒskich, dobierajàcych si´
wed∏ug przynale˝noÊci do jednostki wojskowej (oddzia∏u partyzanckiego, zgru-
powania, w wyjàtkowych przypadkach dywizji1) by∏a wspólna bojowa prze-
sz∏oÊç. Najcz´Êciej koncentrowano si´ wokó∏ obdarzonych autorytetem dowód-
ców. Czasami „Êrodowiskiem” stawa∏a si´ grupa konspiratorów bez doÊwiadczeƒ
w walce czynnej – tak by∏o np. z Szarymi Szeregami. 

Generalnie Êrodowiska kombatanckie nie by∏y du˝e – pojedyncza grupa liczy∏a
kilka, najwy˝ej kilkanaÊcie osób „aktywu” oraz o wiele wi´cej biernych uczestni-
ków pogrzebów, mszy, zjazdów rocznicowych, biesiad kole˝eƒskich. „Aktyw” si´
zmienia∏ zgodnie z naturalnymi procesami biologicznymi. Wydaje si´, ˝e w okre-
sie najwi´kszej aktywnoÊci (po paêdzierniku 1956 r.) oraz na poczàtku lat siedem-
dziesiàtych Êrodowisko akowskie liczy∏o na ca∏ym Pomorzu co najwy˝ej kilkaset
osób – nie wi´cej ni˝ siedemset. „Ârodowisko” jest wi´c w tym uj´ciu równie˝ no-
menklaturà esbeckà. To nic innego jak zbiór „figurantów”, czyli osób obj´tych za-
interesowaniem operacyjnym, które trzeba odpowiednio „zabezpieczyç”.

Oprócz stale kontrolowanej grupy przywódczej równie˝ zwykli ˝o∏nierze byli
rejestrowani i doraênie (okolicznoÊciowo) inwigilowani, gdy˝ uznano ich za po-
tencjalnie wrogich.

Akowcy nale˝eli do Êrodowisk nazywanych w j´zyku MSW „tradycyjnymi”,
czasami te˝ „Êrodowiskami typu sanacyjnego” albo „Êrodowiskami starej bazy”.
W ich sk∏ad wchodzili funkcjonariusze II Rzeczpospolitej, w tym oficerowie
(m.in. Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego WP), pracownicy Delegatury Rzàdu na Kraj
oraz inni uczestnicy konspiracji wojskowej i politycznej okresu wojennego i po-
wojennego (a wi´c równie˝ cz∏onkowie Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” oraz
Polskiego Stronnictwa Ludowego). Czasami do zbioru tego zaliczano te˝ cz∏on-
ków m∏odzie˝owych organizacji antykomunistycznych dzia∏ajàcych do 1956 r. 

Ró˝norodnoÊç postaw

Akowcy i inni przedstawiciele „Êrodowisk tradycyjnych” nie reprezentowali
jednorodnej postawy politycznej i ideowej. Byli wÊród nich zwolennicy systemu

1 Na Pomorzu by∏o to Êrodowisko 27. Wo∏yƒskiej Dywizji AK i 106. Dywizji AK Okr´gu Krakow-
skiego. OczywiÊcie trudno tu mówiç o Êrodowisku w dzisiejszym tego s∏owa znaczeniu, zw∏aszcza ˝e
na Wybrze˝u osiedli∏o si´ tylko niewielu cz∏onków tych kilkutysi´cznych jednostek. W 1949 r. gru-
pa „Tysiàca” obliczana by∏a na blisko pi´çdziesiàt osób, zamieszka∏ych w Elblàgu i jego okolicach,
pracujàcych na ró˝nych stanowiskach w majàtkach paƒstwowych. Zob. AIPN, 00231/269, t. 1, Ana-
liza sytuacji w kraju [w Êrodowiskach kombatanckich by∏ej AK], Warszawa, 7 III 1949 r., k. 34.
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komunistycznego oraz – jak si´ wydaje – niewiele tylko osób, które nie ba∏y si´
w codziennym ˝yciu g∏oÊno wyra˝aç swojà niech´ç do komunizmu. Przyj´li wi´c
postaw´ zgo∏a innà ani˝eli przed 1956 r., kiedy to przez antysowieckà konspira-
cj´ przewin´∏o si´ 100 tys. osób, a trzy czwarte tej zbiorowoÊci w ró˝norodnej
formie zaanga˝owa∏o si´ w dzia∏alnoÊç antykomunistycznà (najwi´cej prawdopo-
dobnie w PSL)2. Nale˝y pami´taç, ˝e odwagi tej z regu∏y nie objawiali w ˝yciu
publicznym, lecz g∏ównie towarzyskim. Akowcy, którzy kontynuowali prywatnà
walk´ z komunizmem, byli nieliczni. Po 1956 r. poj´cie „walki czynnej” straci∏o
swe dawne bojowe znaczenie. W realiach PRL W∏adys∏awa Gomu∏ki oznacza∏o
ono konsolidacj´ Êrodowiska, zbieranie pamiàtek, dokumentów i relacji uczest-
ników walk partyzanckich oraz postaw´ jawnej bàdê – cz´Êciej – pó∏jawnej kon-
testacji. Od poczàtku lat siedemdziesiàtych kombatanci zacz´li popieraç inicjaty-
wy niezale˝ne, takie jak fundowanie tablic pamiàtkowych w koÊcio∏ach,
upami´tnianie w innej formie dokonaƒ AK, a tak˝e wspierali opozycj´ politycz-
nà. Ta ostatnia forma walki dotyczy∏a niewielkiego grona osób z Marianem Go-
∏´biewskim, Kazimierzem Plutà-Czachowskim i kilkoma innymi niez∏omnymi
akowcami na czele. Na Wybrze˝u nie by∏o tak zdeklarowanych antykomuni-
stycznie dzia∏aczy, choç kilka autorytetów akowskich skupi∏o wokó∏ siebie grupy
osób, konsolidujàc je w opozycji do systemu. Zdecydowana wi´kszoÊç przyj´∏a
postaw´ przystosowawczà, pozornie zgadzajàc si´ z rygorami ludowego paƒstwa.
Dzia∏o si´ tak nie tylko pod wp∏ywem represyjnego charakteru systemu, lecz
równie˝ jego socjalnych przywilejów. Dla wielu by∏ to Êrodek znieczulajàcy do-
legliwoÊci rodzimego totalitaryzmu. Ciekawe, ˝e niekiedy postawy takie prezen-
towa∏a równie˝ ta cz´Êç Êrodowiska, która w pierwszych latach powojennych
najzacieklej walczy∏a z komunizmem3. Najlepiej opini´ t´ podsumowuje notatka
z akt sprawy Teodora Sawickiego i Witolda Kisiela – akowców najsilniej inwigi-
lowanych na Wybrze˝u w latach pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych: „Ostatnio
uzyskane materia∏y [...] wskazujà, ˝e w rozumowaniu figurantów, ich poglàdach
i zapatrywaniach na wydarzenia polityczne zasz∏y pewne, nieco radykalne zmia-
ny. Dzisiaj [...] chocia˝ znani z tego, ˝e nie sà zwolennikami obecnego systemu
w Polsce i wykazujà krytycyzm, niekiedy wrogi stosunek do PRL, zw∏aszcza zaÊ
do ZSRR, stwierdzajà, ˝e na wojn´ w dobie obecnej nie wolno ju˝ stawiaç, a tym
bardziej liczyç na Zachód. Zdaniem ich nale˝y zadowoliç si´ tym, co jest i pogo-
dziç si´ z obecnym, istniejàcym stanem rzeczy”4.

Ewidentna mimikra wi´kszoÊci nie powodowa∏a jednak rezygnacji z zasadni-
czych zr´bów akowskiego etosu. Ten istotny dla wojennego pokolenia czynnik
spo∏ecznej ÊwiadomoÊci kszta∏towa∏ si´ i utwierdza∏ przez ca∏y okres Polski Lu-
dowej. Dzisiaj, z pewnej ju˝ perspektywy, mo˝na oceniç, ˝e sta∏ si´ on jednym

2 R. Wnuk, Die „Kolumbus-Generation”. Überlegungen zu einer kollektiven Biographie [w:] Die
polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, red.
B. Chiari, München 2003, s. 805.
3 Dobrze widaç to przy analizie ankiet operacyjno-socjologicznych sporzàdzanych przez SB w 1963 r.
w ca∏ym kraju (AIPN, 00231/271). Mo˝na wi´c mówiç o postawie ambiwalentnej: z jednej strony
krytyka komunistów, z drugiej strony akceptacja idei paƒstwa socjalnego, a najcz´Êciej równie˝ prio-
rytetów polityki zagranicznej PRL, w tym jej antyniemieckiego kursu. 
4 AIPN Gd, 0027/868, Charakterystyka materia∏ów sprawy operacyjnej obserwacji krypt. „Baza”
dotyczàcej Teodora Sawickiego i Witolda Kisiela, Gdaƒsk, 6 XI 1961 r., k. 20.
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z wa˝nych sk∏adników budujàcych postaw´ sprzeciwu wobec komunizmu5. Le-
genda AK, nieroz∏àcznie zwiàzana z kultem bohaterów i martyrologià, ukszta∏to-
wa∏a ÊwiadomoÊç przynajmniej cz´Êci opozycjonistów; najlepiej widaç to na
przyk∏adzie dzia∏ajàcego od po∏owy lat szeÊçdziesiàtych Ruchu (pierwszej po
1956 r. organizacji niepodleg∏oÊciowej), Ruchu Obrony Praw Cz∏owieka i Oby-
watela, Konfederacji Polski Niepodleg∏ej oraz niemierzalnej ju˝ dziÊ grupy ich
zwolenników6. Wa˝niejsze jednak, jak mo˝na sàdziç, by∏o oddzia∏ywanie nie na
elity opozycyjne, lecz na ÊwiadomoÊç powszechnà. Ten podskórny proces zaowo-
cowa∏ w koƒcu „SolidarnoÊcià” i postawami oporu w okresie stanu wojennego.

Nie mo˝na jednak mówiç o prostym i jednorodnym oddzia∏ywaniu Êrodowisk
kombatanckich. Nawiàzywanie do etosu Polski Podziemnej nie oznacza∏o, ˝e
z grona by∏ych ˝o∏nierzy AK wyszli najzagorzalsi przeciwnicy Zwiàzku Sowiec-
kiego i komunizmu. Przystosowanie i kolaboracja cz´Êci tego Êrodowiska to od-
dzielne zagadnienia, które wymagajà osobnych badaƒ. Nie mo˝na ich zresztà
prowadziç w oderwaniu od badania postaw ca∏ego spo∏eczeƒstwa – ale nie to jest
przedmiotem moich rozwa˝aƒ. W tym miejscu zajmowaç si´ b´d´ wy∏àcznie
kwestià zainteresowania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa osobami czy grupami wywodzà-
cymi si´ z AK. W kontekÊcie wczeÊniejszego stwierdzenia, kwalifikujàcego znacz-
nà cz´Êç tego Êrodowiska jako stronników komunizmu (pozornych albo faktycz-
nych), dzia∏ania SB mogà jawiç si´ jako irracjonalne. Przecie˝ tak du˝e Êrodki
finansowe i si∏y przeznaczone na kontrol´ Êrodowiska wywodzàcego si´ z AK
i sterowanie nim by∏y niewspó∏mierne do faktycznego „zagro˝enia”! Walka
z akowcami jest w istocie walkà nie z rzeczywistym, lecz potencjalnym wrogiem
(bezpieka obawia∏a si´ doÊwiadczeƒ konspiratorów, zw∏aszcza ˝e nieliczni z nich
jeszcze na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych deklarowali pójÊcie w sprzyjajàcej sytua-
cji mi´dzynarodowej do lasu na rozkaz starych dowódców). Walka ze starzejà-
cymi si´ ludêmi by∏a te˝ walkà z tym, co etos AK reprezentowa∏: legalizmem
i postawà czynnego oporu. Dlatego tak wielkà irytacj´ SB wywo∏ywa∏y kontak-
ty akowców z kolegami z emigracji, nieakceptujàcymi legalnoÊci PRL. Dzia∏o si´
tak niezale˝nie od tego, czy kontakty te mia∏y charakter towarzyski, czy formal-
ny (weryfikacja stopni wojskowych, przyznawanie odznaczeƒ). 

5 Szerzej zob. J. Marszalec, Polskie Paƒstwo Podziemne. Ciàg∏oÊç i trwanie, „Pami´ç i Sprawiedli-
woÊç” 2002, nr 2 (2), s. 11–33; ¸. Kamiƒski, Polskie Paƒstwo Podziemne – d∏ugie trwanie w PRL
(1956–1989), ibidem, s. 59–66; R. Wnuk, Die „Kolumbus-Generation”..., s. 806.
6 S∏u˝by specjalne mia∏y oczywiÊcie ÊwiadomoÊç, ˝e etos akowski jest inspiracjà dla organizacji „re-
akcyjnych”. W jednym z opracowaƒ MSW dotyczàcym tajnej organizacji Ruch napisano: „Cz∏on-
kowie grupy [Ruch] postanowili dok∏adnie przestudiowaç materia∏y dotyczàce powstania i rozwo-
ju AK w celu wypracowania odpowiednich za∏o˝eƒ dla nowej konspiracji” (AIPN Gd, 028/78,
A. Muszyƒski, K. S∏awiƒski, Nielegalna organizacja „Ruch” (formy i metody wrogiej dzia∏alnoÊci),
Warszawa 1976, s. 43). W innym opracowaniu resortowym czytamy: „W organizacji znajdowa∏o si´
11 by∏ych cz∏onków AK i WiN [...] szereg dalszych osób spoÊród aktywu kierowniczego b. podziemia
(J[an] Zientarski, F[ranciszek] Niepokólczycki, L[udwik] Muzyczka, K[azimierz] Pluta-Czachowski,
J[ózef] Rybicki i inni) »wtajemniczonych« by∏o w dzia∏alnoÊç i zamierzenia »Ruchu«” (AIPN,
00665/164, Informacja o aktualnej sytuacji w Êrodowiskach by∏ego wrogiego podziemia, 12 VII
1971 r., k. 3). „Inspiratorsko-organizatorskà rol´ w dzia∏alnoÊci nielegalnego zwiàzku pn. »Ruch«
odegra∏y osoby wywodzàce si´ z by∏ych organizacji WiN, ortodoksyjne elementy katolickie oraz
m∏odsza generacja ich rodzin” (AIPN Gd, 0023/55, t. 1, Notatka z odbytego spotkania z kierowni-
kami grup II wydzia∏ów III komend wojewódzkich, 5 XII 1970 r., k. 29).
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Specyfika êróde∏

Temat rozpracowania przez SB Êrodowisk akowskich, czy generalnie Êrodo-
wisk tradycyjnych, nie by∏ do tej pory poruszany7. Jest to zrozumia∏e – brak do-
st´pu do materia∏ów operacyjnych s∏u˝b specjalnych PRL uniemo˝liwia∏ pozna-
nie przez historyków prawdziwej skali penetracji tych Êrodowisk. Pozostawa∏o
wi´c wierzyç przeczuciom i doÊwiadczeniom kombatantów, którzy – w wielu
przypadkach – do koƒca lat osiemdziesiàtych odczuwali nad sobà kuratel´ bez-
pieki. Ju˝ po wst´pnej ocenie zasobu archiwalnego mo˝na stwierdziç, ˝e prze-
Êwiadczenie to by∏o jak najbardziej uzasadnione.

SpoÊród wielu przyk∏adów uda∏o si´ do tej pory udokumentowaç jedynie roz-
pracowanie przez SB El˝biety Zawackiej „Zo”8. Wiedza o losach akowców po
1956 r. i roli SB w ich ˝yciorysach b´dzie z pewnoÊcià si´ powi´kszaç. Niestety
ze wzgl´du na stan zachowania dokumentacji nie nale˝y liczyç na szybkie rezul-
taty badaƒ. Szczególnie êle sytuacja przedstawia si´ w Gdaƒsku, gdzie archiwalia
w du˝ej mierze zosta∏y zniszczone przez SB.

W tej sytuacji pozostaje ˝mudne uk∏adanie u∏amków materia∏ów administra-
cyjnych (sprawozdania ró˝nego typu) i operacyjnych. Ich stan zachowania nie jest
równomierny. Najwi´cej materia∏u (równie˝ operacyjnego) jest dla 1956 r. i na-
st´pnych trzech lat. Raporty póêniejsze, a˝ do koƒca lat szeÊçdziesiàtych, poka-
zujà rzeczywistoÊç w sposób wyrywkowy. Na szcz´Êcie pe∏niejszy obraz mo˝na
uzyskaç po analizie zachowanego materia∏u operacyjnego dotyczàcego rozpraco-
wania trzech najwa˝niejszych osób ze Êrodowisk akowskich mieszkajàcych po
wojnie na Wybrze˝u – Adama Szyd∏owskiego, Witolda Kisiela i Teodora Sawickie-
go (sprawa operacyjna o kryptonimie „Baza”). Szcz´Êliwie zachowa∏a si´ tak˝e
cz´Êç materia∏ów dotyczàcych Wincentego Romanowskiego (sprawy o kryptoni-
mach „Kronikarz”, „Organizator”, „Papista”). èród∏a te mo˝na uzupe∏niç nielicz-
nymi materia∏ami o charakterze ogólnym – opracowaniami i analizami wyprodu-
kowanym w centrali MSW. Do tego gatunku archiwaliów zaliczam ponadto
badania ankietowe Êrodowiska tradycyjnego z lat 1963–1964. Mimo u∏omnoÊci
metody wybranej przez analityków MSW stanowià one wa˝ny i oryginalny zbiór
danych o ludziach AK i postawach wobec komunistycznego paƒstwa. 

Stosunkowo dobrze udokumentowany jest poczàtek lat siedemdziesiàtych.
Wtedy to w centrum zainteresowania SB znaleêli si´ Sabina Korejwo i jej mà˝

7 Inaczej jest dla okresu do 1956 r. Oprócz bogatego materia∏u wspomnieniowego istniejà zaawan-
sowane badania szczegó∏owe. Pierwszà próbà podsumowania stanu wiedzy na ten temat by∏a kon-
ferencja „»Zwyczajny resort«. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956” zorganizowana przez Oddzia∏
IPN w Warszawie w paêdzierniku 2003 r. Dla tematyki tego artyku∏u wa˝ny jest szczególnie referat
o Êrodowisku wileƒskim – P. Niwiƒski, Dzia∏ania operacyjne UBP wobec Êrodowiska wileƒskiego
[w:] „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeƒstwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. ¸abu-
szewski, Warszawa 2005, s. 262–285. Wiele interesujàcych spostrze˝eƒ, m.in. dla okresu po 1956 r.,
znajdziemy równie˝ w niepublikowanym jeszcze artykule Jacka Sawickiego „Dzia∏alnoÊç operacyj-
na UBP-SB wobec Êrodowisk powstaƒczych”, wyg∏oszonym na konferencji naukowej „Powstanie
Warszawskie. Fakty i mity” 30 IX 2004 r. w Warszawie. Niezwykle ciekawy przyczynek do dziejów
AK w PRL sporzàdzi∏ Tomasz Balbus, prezentujàc dzia∏ania operacyjne SB wobec czo∏owej postaci
powojennej AK – p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego (referat odczytany na posiedzeniu Klubu Hi-
storycznego im. Grota-Roweckiego 16 II 2005 r. w Warszawie, kopia w zbiorach J.M.).
8 T. Chinciƒski, „Nasza s∏u˝ba trwa”, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2003, nr 6, s. 49–57.
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Marian, animatorzy ˝ycia kombatancko-towarzyskiego by∏ych ˝o∏nierzy 3. Wi-
leƒskiej Brygady AK (sprawa operacyjna o kryptonimie „Sabina”).

Bia∏a plama to lata legalnej i podziemnej „SolidarnoÊci”. Generalnie SB „za-
bezpiecza∏a” wtedy jedynie liderów konsolidujàcych si´ grup kole˝eƒskich, w tym
– i to by∏o nowoÊcià – grup opierajàcych si´ organizacyjnie i ideowo na NSZZ
„SolidarnoÊç” i innych organizacjach niezale˝nych. 

Prze∏om roku 1956 i gomu∏kowska stabilizacja

Przed 1956 r. Êrodowiska akowskie by∏y postrzegane jako g∏ówny wróg Pol-
ski Ludowej. Po likwidacji zbrojnego podziemia przystàpiono do totalnej kontro-
li i szykanowania tych, którzy nie siedzieli jeszcze w wi´zieniach. W ramach
spraw operacyjnego rozpracowania funkcjonariusze resortu bezpieczeƒstwa
zgromadzili ogromny materia∏, który dzisiaj mo˝e byç wykorzystany m.in. dla
pog∏´bienia naszej wiedzy o konspiracji wojennej. Pewnà cz´Êç akowców instru-
mentalnie wykorzystywano w ˝yciu publicznym do rozbijania spójnoÊci Êrodowi-
ska. Nigdy jednak nie zamierzano rozprawiç si´ ze wszystkimi, gdy˝ nie by∏o na
to ani Êrodków, ani takiej potrzeby. Celem by∏o maksymalne wykorzystanie
akowców – tak na „froncie walki ideologicznej”, jak i w ˝yciu gospodarczym.
W czasie narady kierownictwa Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego w Gdaƒsku w styczniu 1952 r. z wyraênym ˝alem wspominano, ˝e wielu
akowców to wybitni fachowcy, bez których nie by∏oby mo˝liwe funkcjonowanie
gospodarki. Konkludowano: „Na ∏atwizn´ zdejmowania nie pójdziemy. ˚e AK-
-owcy i NSZ-etowcy to rozbójnicy, nie nale˝y tak traktowaç, nale˝y ka˝dego pil-
nowaç, patrzeç na r´ce, bo bez nich nic nie zrobimy”9. Polityk´ „patrzenia na r´-
ce” kontynuowano równie˝ po 1956 r. 

Za operacyjne „zabezpieczenie” Êrodowisk tradycyjnych by∏ odpowiedzialny
u progu istnienia SB Wydzia∏ I Departamentu III MSW (po 1960 r. – Wydzia∏ II).
W komendach wojewódzkich zadania te przej´∏y wydzia∏y III (konkretnie II gru-
py tych wydzia∏ów). W okresie prze∏omu paêdziernikowego inwigilacj´ akowców
prowadzi∏o w Komendzie Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku pi´ciu ludzi (II Grupa
Wydzia∏u III)10. Kierowa∏ nià wówczas oficer zajmujàcy si´ AK jeszcze w okresie
rozprawy z podziemiem, kpt. Kujawa. W tym samym czasie w centrali warszaw-
skiej, w Departamencie III, Êrodowiskami tradycyjnymi zajmowa∏ si´ kpt. Karol
Paw∏owicz (w 1963 r. major i zast´pca naczelnika Wydzia∏u II, co najmniej od
1972 r. wicedyrektor Departamentu III MSW). Jak mo˝na sàdziç, to on by∏
g∏ównym wykonawcà nowej strategii wobec Êrodowisk akowskich.

W 1956 r. rozpoczà∏ si´ okres wielkiego o˝ywienia spo∏ecznego. Uaktywnili si´
równie˝ weterani AK, którzy z energià próbowali „zalegalizowaç si´” w poststali-
nowskiej rzeczywistoÊci. G∏oÊno domagali si´ odk∏amania historii, rehabilitacji

9 AIPN Gd, 0046/18, t. 1, Krótka analiza dzia∏alnoÊci wywiadowczej i kontrwywiadowczej na te-
renie województwa gdaƒskiego, 4 I 1952 r., k. 39.
10 AIPN, 00231/169, t. 13, Raport z pobytu s∏u˝bowego w Gdaƒsku kpt. Karola Paw∏owicza i in-
nych, 7 XII 1957 r., k. 123–124. Rozpracowanie Êrodowisk tradycyjnych nie by∏o jedynym zada-
niem I Grupy. Interesowa∏a si´ ona m.in. mniejszoÊciami narodowymi, a tak˝e osobami zwiàzany-
mi z Polskà Partià Socjalistycznà. Od co najmniej 1963 r. zadania te wype∏nia∏a Grupa II. 
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skazanych i straconych. Z ofiar i „bandytów” stawali si´ zaanga˝owanymi dzia-
∏aczami. Licznie wchodzili do Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´,
tworzàc tam zwarte Êrodowisko. Wielu wst´powa∏o te˝ do Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego i innych organizacji spo∏ecznych (na Pomorzu np. do Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego), nigdy jednak nie stanowili tam osobnej i jednolitej repre-
zentacji akowskiej, tak jak by∏o to w ZBoWiD. Najbardziej zdeterminowali marzy-
li nawet o dzia∏alnoÊci politycznej. Jeden ze Êlàskich kombatantów w B´dzinie, by∏y
dowódca kompanii w baonie partyzanckim „Surowiec” Stanis∏aw Wencel „Twar-
dy”, na zebraniach mówi∏ otwarcie: „ZBoWiD jest równorz´dnym partnerem
obok PZPR, SD i ZSL”11. Wed∏ug SB nie by∏o to zdanie odosobnione. AktywnoÊç
kombatantów nabra∏a cech spontanicznego, ogólnopolskiego ruchu spo∏ecznego
o ogromnym zapleczu12. Wi´kszoÊç jednak realnie patrzy∏a na rzeczywistoÊç. Jak
mo˝na sàdziç, dla tego grona na ogó∏ czynnych spo∏ecznie osób reprezentatywna
by∏a wypowiedê by∏ego szefa Wydzia∏u II Komendy Okr´gu Âlàskiego AK kpt. An-
toniego Siemiginowskiego: „Nas, akowców, za nic w Êwiecie nie dopuszczà do rzà-
dzenia, bo nas si´ l´kajà, ˝e nie b´dziemy Êlepym narz´dziem w ich r´kach, bo ka˝-
dy akowiec chce prawdziwej wolnoÊci i sprawiedliwego dobra dla Polski”13. 

Oficer ten mia∏ racj´. Jednà z metod wypierania wp∏ywów akowców w ZBo-
WiD by∏o nasycanie organizacji nie tylko agenturà, lecz równie˝ funkcjonariusza-
mi organów bezpieczeƒstwa. Kombatanci esbecy otrzymywali rozkaz zapisania
si´ do ZBoWiD i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej14. 

Wydaje si´, ˝e w pierwszych latach po 1956 r. akowcy najwi´cej energii po-
Êwi´cili na rozliczenia z przesz∏oÊcià: rehabilitacj´ przed sàdami, ale te˝ rewizj´
obowiàzujàcej do tej pory wyk∏adni dziejów drugiej wojny Êwiatowej. Historycy
amatorzy przystàpili do spisywania dziejów AK, stajàc si´ natychmiast przedmio-
tem operacyjnego zainteresowania bezpieki15. Od tej pory walka z akowskim
kronikarstwem sta∏a si´ jednym z podstawowych zadaƒ tajnej policji. Oprócz
zwyk∏ych metod inwigilacji, zastraszania i ró˝nego rodzaju szykan (z administra-
cyjnymi w∏àcznie) w∏adze stara∏y si´ wymusiç lojalnoÊç akowskich dziejopisów.
W ten sposób zap´dzano autorów w pu∏apk´ autocenzury. Wydanie jakiejkolwiek

11 AIPN, 00231/76/5, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca dzia∏alnoÊci elementów typu sanacyjnego w wo-
jewództwie katowickim w okresie od paêdziernika 1956 do chwili obecnej, 14 XII 1959 r., k. 72.
12 A. Friszke, Przystosowanie i opór. Rozwa˝ania nad postawami spo∏ecznymi 1956–1970 [w:] Ko-
munizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 147–148.
13 AIPN, 00231/76/5, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca dzia∏alnoÊci elementów typu sanacyjnego w wo-
jewództwie katowickim w okresie od paêdziernika 1956 do chwili obecnej, 14 XII 1959 r., k. 75.
14 „Z[ast´p]ca komendanta ds. bezpieczeƒstwa zwo∏a∏ odpraw´ pracowników S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa, którzy byli, sà lub mogà byç cz∏onkami ZBoWiD, i zaleca∏, aby wzi´li aktywny udzia∏ w ˝yciu
tej organizacji w kierunku niedopuszczenia do opanowania zarzàdu przez elementy wrogie. Podob-
ne kroki czynione sà w innych jednostkach i s∏u˝bach MO” (AIPN, MSW, 3861, Pismo zast´pcy na-
czelnika Wydzia∏u III ds. bezpieczeƒstwa do naczelnika Wydzia∏u I Departamentu III MSW, k. 33).
Jest to przyk∏ad z ¸odzi. Podobnie musia∏o dziaç si´ w ca∏ej Polsce. 
15 Na nowe tory dyskusj´ na temat AK – po pierwszych próbach z 1956 r. – wprowadzi∏ g∏oÊny ar-
tyku∏ Ludwika Muzyczki i Kazimierza Pluty-Czachowskiego Prawda i nieprawda o Armii Krajowej
(„Tygodnik Powszechny” 1957, nr 24). Autorzy przez ca∏y czas byli inwigilowani przez SB. Pluta-
-Czachowski „Kuczaba” nale˝a∏ do najbardziej Êledzonych oficerów AK. Kontrolowano te˝ pras´,
która drukowa∏a teksty akowskie: „Wroc∏awski Przeglàd Katolików”, „S∏owo Powszechne”, „Kie-
runki” i inne.

Na „spotkanie” ludziom z AK

277



ksià˝ki o podziemiu ∏àczy∏o si´ z kompromisami. Wielu si´ na to nie godzi∏o i pi-
sa∏o do szuflady. Mimo ró˝nych ograniczeƒ i nacisków ruch wydawniczy si´ roz-
wija∏. G∏oÊnym echem w ca∏ej Polsce odbi∏a si´ ksià˝ka Adama Borkiewicza Po-
wstanie warszawskie 194416. Na Pomorzu pierwszà ksià˝kà akowskà by∏y
wspomnienia mieszkaƒca Gdyni Andrzeja Ropelewskiego z partyzantki na Kie-
lecczyênie. Autor zapewnia, ˝e nikt nie wywiera∏ na niego ˝adnych nacisków17.
Doskonale jednak wiedzia∏, ile mo˝e napisaç.

Oddzielna sprawa to opracowania historyczne tworzone na zamówienie
MSW (w wi´zieniach, ale nie tylko tam). Bolesnym problemem jest tak˝e agen-
turalna wspó∏praca bohaterów AK ze S∏u˝bà Bezpieczeƒstwa przy rozpracowa-
niu konkretnych osób ze Êrodowisk tradycyjnych. Najg∏oÊniejszy ostatnio jest
opisany przez Tomasza Balbusa przypadek Henryka Pohoskiego „Walerego”, sze-
fa s∏u˝b wywiadowczych i kontrwywiadowczych AK na Kresach Po∏udniowo-
-Wschodnich, który wspó∏pracowa∏ z SB przesz∏o dwadzieÊcia lat18.

Po 1956 r. zachwia∏ si´ system kontroli Êrodowisk tradycyjnych oparty na ter-
rorze oraz agenturze. Funkcjonariusze bezpieczeƒstwa, którzy w latach czterdzie-
stych i pi´çdziesiàtych zbudowali g´stà sieç donosicieli, zacz´li od koƒca 1956 r.
spotykaç si´ z coraz silniejszà odmowà wspó∏pracy. By∏ to proces wyst´pujàcy we
wszystkich Êrodowiskach, dotyczy∏ równie˝ cz∏onków organizacji podziemnych.
Spod esbeckiej kurateli wyrywali si´ najbardziej zdeterminowani, którzy nie da-
li si´ szanta˝owaç. Trudno okreÊliç jednak skal´ tego zjawiska. Sprawozdania
okresowe mówià jedynie o „powa˝nym” odp∏ywie êróde∏ informacji. Pogorszy∏a
si´ tak˝e jakoÊç us∏ug tych, którzy pracowali dla organów bezpieczeƒstwa nadal.
Szef SB w Gdaƒsku w sprawozdaniu za pierwszy kwarta∏ 1957 r. pisa∏: „Niektó-
re jednostki sieci zwracajà uwag´, ˝e figuranci spraw, których one majà zadanie
obserwowaç, sà mniej groêni ni˝ niektóre osoby obecnie rehabilitowane”19. 

Ten ewidentny kryzys agentury, która dostrzega∏a absurdalnoÊç rzekomych
zagro˝eƒ ze strony ludzi AK, na∏o˝y∏ si´ na nowe koncepcje pracy resortu. Zo-
sta∏y one sformu∏owane w pierwszych latach rzàdów Gomu∏ki, a znalaz∏y teore-
tyczne uzasadnienie w opracowaniu Aktualna sytuacja w Êrodowiskach poakow-
skich i powinowskich oraz wyp∏ywajàce z niej zadania20. W nowych warunkach
MSW stawia∏o takà diagnoz´: „[Ârodowiska tradycyjne] sà mniej widoczne, ale
za to trudniejsze do ujawnienia [...] W imi´ rzekomego uzdrowienia stosunków
tendencyjnie wyolbrzymiajà i krytykujà istniejàce niedociàgni´cia gospodarcze
i polityczne [...] Ta ich dzia∏alnoÊç, mimo braku cech legalnoÊci czy konspiracji

16 A. Borkiewicz, Powstanie warszawskie 1944. Zarys dzia∏aƒ natury wojskowej, Warszawa 1957.
Ksià˝ka zosta∏a wydana przez Instytut Wydawniczy PAX.
17 A. Ropelewski, Wspomnienia z AK, Warszawa 1957; Notatki z rozmowy z Andrzejem Ropelew-
skim, listopad 2004 r., w zbiorach autora; A. Ropelewski, Z ˝ycia akowców w Polsce Ludowej,
Gdaƒsk 1997, s. 157–159.
18 T. Balbus, S∏u˝y∏ nam bez zastrze˝eƒ i skrupu∏ów. Druga twarz by∏ego szefa Oddzia∏u Obszaru
Lwowskiego AK pp∏k. Henryka Pohoskiego „Walerego” vel „Szpinalskiego”, „Aparat Represji w Pol-
sce Ludowej” 2004, nr 1, s. 286–318.
19 AIPN Gd, 0046/23, t. 1, Sprawozdanie KW MO w Gdaƒsku za I kwarta∏ 1957 r., 9 IV 1957 r., k. 33.
20 AIPN By, 030/165, Aktualna sytuacja w Êrodowiskach poakowskich, powinowskich oraz wyp∏y-
wajàce z niej zadania, oprac. mjr Karol Paw∏owicz (zast´pca naczelnika Wydzia∏u I Departamen-
tu III), grudzieƒ 1959 r., k. 2–14.
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dawnego typu, jest dzia∏alnoÊcià antysocjalistycznà i antypaƒstwowà”. General-
nie zalecano, aby rezygnowaç ze ˝mudnego rozplàtywania wojennych epizodów
poszczególnych osób, a skupiaç si´ na teraêniejszoÊci – na tym, czy i w jaki spo-
sób zagra˝ajà one w∏adzy i ustrojowi. Co ciekawe, sugerowano nawet, by uwol-
niç si´ od balastu materia∏ów dotyczàcych dzia∏alnoÊci w „reakcyjnym podzie-
miu”. Mia∏o to doprowadziç do identyfikacji rzeczywistych wrogów, a nie
represjonowania dawno ju˝ ukaranych. Resort zdawa∏ sobie spraw´, ˝e do tej po-
ry zajmowa∏ si´ odgrzewaniem starych spraw; wed∏ug statystyk jeszcze w 1959 r.
a˝ 35 proc. spraw w terenie prowadzono na podstawie materia∏ów wojennych.
Zdaniem analityków MSW w wyniku takiej b∏´dnej strategii od odpowiedzialno-
Êci uciekali prawdziwi przest´pcy.

Innym zaleceniem szefostwa MSW by∏o szerokie zastosowanie taktyki dezin-
tegracji. Mia∏o si´ to odbywaç przez wy∏uskiwanie tych, którzy wykazywali lo-
jalnoÊç i s∏uszne poglàdy polityczne, i anga˝owanie ich do pracy spo∏eczno-poli-
tycznej. Instruowano, aby wykorzystywaç te osoby w ZBoWiD i ró˝nego rodzaju
stowarzyszeniach. Zalecano, by kierowaç aktywnoÊç kombatantów na walk´
z rewizjonizmem niemieckim i militaryzmem. Sprytnym pomys∏em by∏o te˝
wciàganie by∏ych akowców do patriotycznych inicjatyw zwiàzanych z obchoda-
mi tysiàclecia paƒstwa polskiego21. Jednak praktyka codziennej s∏u˝by SB poka-
zywa∏a, ˝e akowcy anga˝ujàcy si´ w legalne zwiàzki kombatanckie otaczani byli
nieufnoÊcià, cz´sto te˝ stawali si´ przedmiotem spraw operacyjnych. Bezpieka,
specjalizujàca si´ w pozakulisowych dzia∏aniach i prowokacjach, widzia∏a z∏e in-
tencje tak˝e u innych. To skrzywienie doprowadzi∏o do sytuacji, w której poten-
cjalni sprzymierzeƒcy stawali si´ wrogami. 

Wbrew zaleceniom zawartym w cytowanym wy˝ej opracowaniu ZBoWiD by∏
intensywnie rozpracowywany, a jego cz∏onkowie wywodzàcy si´ z AK traktowa-
ni z du˝à nieufnoÊcià. W 1957 r. pod lup´ SB w Sopocie wzi´to np. Tadeusza ¸u-
kowicza, ˝o∏nierza „Gryfa Pomorskiego”, podejrzewanego o usi∏owanie za∏o˝e-
nia nielegalnej organizacji na bazie by∏ych akowców22. Za szczególnie groêne
Êrodowisko uznano w tym samym czasie sopocki oddzia∏ ZBoWiD, gdzie „za-
gnieêdzili si´ byli sanacyjni oficerowie, pe∏niàcy w czasie wojny wysokie funkcje
w Wojsku Polskim we Francji i w Anglii”. Do czo∏ówki zbowidowskich dzia∏aczy
w Sopocie nale˝a∏ wówczas p∏k Adam Zakrzewski, by∏y dowódca Pomorskiej
Brygady Kawalerii i zast´pca szefa sztabu Si∏ Zbrojnych w Anglii23. Równie˝
w gdaƒskim i gdyƒskim oddziale ZBoWiD wypatrywano „wrogów” o akowskiej
przesz∏oÊci. Niektórym nawet uda∏o si´ objàç wa˝ne funkcje w zarzàdzie, co
wkrótce – dzi´ki staraniom SB – zosta∏o „naprawione”. W Zarzàdzie Okr´go-
wym ZBoWiD w Gdaƒsku inwigilowano jego szefa – dr. Leona Wasilewskiego
i wszystkich cz∏onków zarzàdu, z Aleksandrem Arendtem24 w∏àcznie. Wasilewski,

21 Ibidem, k. 7.
22 AIPN Gd, 0046/179, t. 6, Sprawozdanie kwartalne Referatu SB Komendy Miejskiej MO w So-
pocie za okres 1 IV – 30 VI 1957 r., czerwiec 1957 r., k. 26.
23 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu SB Komendy Miejskiej MO w Sopocie za okres
1 X – 31 XII 1957 r., styczeƒ 1958 r., k. 60.
24 Arendt w czasie wojny zwiàzany by∏ z „Gryfem Pomorskim”. Mia∏ te˝ w swym ˝yciorysie epizod
wspó∏pracy z UB jako tajny informator. Zwerbowany w 1953 r. przez Wydzia∏ VIII UB w Gdaƒsku,
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niezwiàzany zresztà z AK, wed∏ug SB by∏ wrogo ustosunkowany do PRL, a w swej
dzia∏alnoÊci opiera∏ si´ na akowcach, którzy licznie nale˝eli do ZBoWiD25. 

W okresie paêdziernikowego o˝ywienia kombatanci przystàpili do tworzenia
Zwiàzku Oficerów Rezerwy. G∏ównym wykonawcà tego pomys∏u by∏ mieszkajà-
cy w Gdaƒsku Stanis∏aw Paw∏owski – komendant Inspektoratu AK Piotrków Try-
bunalski i dowódca 10. Dywizji Piechoty AK26. Zwiàzany by∏ równie˝ z gdaƒskim
ZBoWiD, gdzie mia∏ du˝e wp∏ywy. W 1963 r. oceniony zosta∏ przez SB w nast´-
pujàcy sposób: „Lojalnie ustosunkowany do rzeczywistoÊci – cz∏onek zarzàdu
ZBoWiD, wiceprezes T[owarzystwa] P[rzyjaêni] P[olsko-]R[adzieckiej]”. Ciekawa
by∏a te˝ uwaga o jego wyrobieniu politycznym: „Uchodzi za cz∏owieka o poglà-
dach apolitycznych”. Na t´ metamorfoz´ z osoby inwigilowanej przez SB mia∏a
niewàtpliwie wp∏yw nie tylko pot´˝na machina propagandowa komunistycznego
paƒstwa, lecz równie˝ wzmiankowany w sprawozdaniach „nacisk” MSW27.

Przypatrujàc si´ dziejom ZboWiD na Wybrze˝u, nale˝y zauwa˝yç, ˝e nieuf-
noÊç SB wobec jego dzia∏aczy by∏a w wi´kszoÊci nieadekwatna do ich postawy.
Nikt z kombatantów nie odwa˝y∏by si´ zmieniaç ustroju i odwracaç sojuszy. Swo-
jà misj´ rozumieli jako naprawianie systemu i w∏asnych krzywd. Trzeba jednak
przyznaç, ˝e aktywnoÊç ta niekiedy wykracza∏a poza ramy organizacji komba-
tanckich. Niektórzy kombatanci w 1957 r. mieli ambitne plany szerokiego wej-
Êcia do rad narodowych, niektórzy sk∏adali wnioski o przyj´cie do reformujàcej
si´ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ciekawe, ˝e zdarza∏y si´ wÊród nich
równie˝ osoby, które mia∏y na koncie walk´ z Sowietami w ramach Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Na przyk∏ad mieszkajàcy w Elblàgu Bronis∏aw ˚e-
glin28, komendant eksterytorialnego Okr´gu Tarnopol AK i dzia∏acz WiN na Âlà-

po 1956 r. przesta∏ mieç ochot´ na dalszà wspó∏prac´, w zwiàzku z czym wyeliminowano go z sie-
ci agenturalnej i obj´to sprawà ewidencyjno-obserwacyjnà jako wp∏ywowego dzia∏acza kaszubskie-
go (AIPN, 0608/53, Charakterystyka dotyczàca figuranta sprawy agenturalno-grupowej krypt. „Fe-
deracja” Aleksandra Arendta, 9 VII 1957 r., k. 62).
25 AIPN, 00231/169, t. 3, Raport kpt. Karola Paw∏owicza z pobytu w Gdaƒsku, 7 XII 1957 r.,
k. 125–126; ibidem, 0608/53, Charakterystyka dotyczàca figuranta sprawy agenturalno-grupowej
krypt. „Federacja” Aleksandra Arendta, 9 VII 1957 r., k. 60–62.
26 Stanis∏aw Paw∏owski „Powa∏a” – ur. 11 V 1898 r., mjr. Do 1939 r. oficer zawodowy – wyk∏a-
dowca szkó∏ podoficerskich. W konspiracji w ZWZ-AK, poczàtkowo komendant Inspektoratu, na-
st´pnie Podokr´gu AK Piotrków Trybunalski. W 1944 r. dowódca 10. Dywizji AK. Odznaczony
Krzy˝em Walecznych i Virtuti Militari. Data Êmierci nieznana.
27 AIPN Gd, 0046/23, t. 1, Sprawozdanie KW MO w Gdaƒsku za I kwarta∏ 1957 r., 9 IV 1957 r.,
k. 13. Zob. te˝ AIPN, 00231/271, t. 14, Ankieta personalna Stanis∏awa Paw∏owskiego, 1963 r.,
k. 39–46. 
28 Bronis∏aw ˚eglin „Ordon” – jeden z najd∏u˝ej Êciganych przez bezpiek´ dowódców WiN, zosta∏
aresztowany 26 VII 1956 r. i wkrótce wypuszczony na wolnoÊç. Co najmniej od maja 1957 r. by∏
obserwowany przez Wydzia∏ III SB w Elblàgu w ramach sprawy o kryptonimie „Szalony”. Materia-
∏y tej sprawy nie zachowa∏y si´ – najprawdopodobniej zosta∏y zniszczone w koƒcu lat osiemdziesià-
tych bàdê na poczàtku dziewi´çdziesiàtych przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urz´du Spraw
Wewn´trznych. W koƒcu lat szeÊçdziesiàtych „Ordonem” interesowa∏a si´ Wojskowa S∏u˝ba We-
wn´trzna, proszàc SB o przekazanie posiadanych informacji. Wyników tego zainteresowania nieste-
ty równie˝ nie znamy (AIPN, 00231/154, t. 11, Pismo mjr. Kamiƒskiego, zast´pcy naczelnika Wy-
dzia∏u I Departamentu III MSW, do naczelnika Wydzia∏u III KW MO w Gdaƒsku, 6 V 1957 r.,
k. 329; ibidem, Pismo p∏k. Starzeckiego, naczelnika Wydzia∏u II Biura „C” MSW, do szefa Wydzia-
∏u III Oddzia∏u WSW w Gdaƒsku, 3 VI 1969 r., k. 334).
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sku, napisa∏ proÊb´ o przyj´cie do partii, ale ze wzgl´du na swà przesz∏oÊç spo-
tka∏ si´ z odmowà29. Jak szeroki by∏ akces akowców do PZPR, trudno powie-
dzieç. Wst´powali do niej pojedynczy ˝o∏nierze nawet z najbardziej antykomuni-
stycznych oddzia∏ów, takich jak 5. Wileƒska Brygada AK mjr. „¸upaszki” z 1946 r.
(w Gdaƒsku jedna osoba30).

W odró˝nieniu od zapisania si´ do partii komunistycznej, akces do ZBoWiD
nie Êciàga∏ odium Êrodowiska. By∏a to jednak zawsze decyzja kontrowersyjna,
zw∏aszcza po wygaÊni´ciu entuzjazmu zwiàzanego z paêdziernikowà odwil˝à.
W latach nast´pnych niez∏omni akowcy nazywali jà kolaboracjà, wyÊmiewajàc
równie˝ jej oczywiste motywy finansowe. Faktem jest, ˝e wiele osób w ZBoWiD
prowadzi∏o dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, realizujàc si´ dla dobra wspólnego31. Les∏aw
Bartelski, powstaniec warszawski i pisarz, ju˝ w wolnej Polsce pytany przez
dziennikarza o kolaboracj´ z komunistami tak odpowiedzia∏: „Nie jestem polity-
kiem, interesuj´ si´ losem cz∏owieka. Zajmowa∏em si´ sprawami moich przyja-
ció∏ i losami mojego pokolenia. By∏em radnym miejskim, dzia∏a∏em w ZBoWiD,
w Zwiàzku Literatów Polskich, za∏atwia∏em mieszkania, samochody, wszystko
˝eby kolegom u∏atwiç prac´. I by∏em cichym katolikiem, jak wi´kszoÊç Pola-
ków”32. Tego t∏umaczenia u˝ywajà równie˝ inni. Cena, jakà p∏acili za zalegalizo-
wanie si´ w PRL, by∏a jednak du˝a, a skutki (równie˝ moralne) równie wysokie.
W wypowiedziach sà one pomijane milczeniem. Nale˝y wierzyç, ˝e zostanà
w przysz∏oÊci rzetelnie zbilansowane przez socjologów i historyków.

Kontrowersje wokó∏ zaanga˝owania si´ w ˝ycie publiczne powstawa∏y zresz-
tà od samego poczàtku. W pierwszych latach po 1956 r. nadzieje na reform´ sys-
temu t∏umi∏y wàtpliwoÊci wi´kszoÊci. Swoje zdanie w tej kwestii wypowiedzia∏y
równie˝ autorytety z Komendy G∏ównej AK: p∏k Kazimierz Pluta-Czachowski
„Kuczaba” czy Jan Mazurkiewicz „Rados∏aw” – przez wiele osób obdarzany
ogromnym szacunkiem, przez wiele jednak krytykowany z racji w∏àczenia si´ do
akcji ujawnieniowej. „Rados∏aw” by∏ zdecydowanym zwolennikiem zdominowa-
nia organizacji kombatanckiej i wspó∏pracy z w∏adzà dla realizacji w∏asnych,
akowskich celów. W czerwcu 1957 r. zaleca∏, aby na kongres ZBoWiD wybraç
takich delegatów, którzy z trybuny powiedzieliby: „My b´dziemy decydowali
o gospodarowaniu Polskà Ludowà, ale prawdziwie ludowà”33. Obok „Kuczaby”

29 AIPN, 00236/57, „Informacja dotyczàca osób wywodzàcych si´ z by∏ego podziemia polityczno-
-bandyckiego”, Gdaƒsk, 22 II 1967 r., k. 37.
30 Nie mo˝na wykluczyç, ˝e takich osób by∏o wi´cej, gdy˝ po 1990 r. o cz´Êci ˝o∏nierzy szwadro-
nów nie mamy informacji; np. tylko ze szwadronu por. Olgierda Christy „Leszka” Êlad zaginà∏ po
trzech ˝o∏nierzach.
31 Wi´cej na ten temat zob. J. Wawrzyniak, Zwiàzek Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´ – ewolu-
cja ideologii a wi´ê grupowa [w:] PRL. Trwanie i zmiana, red. D. Stola, M. Zaremba, Warszawa
2003, s. 366–372. Autorka, podajàc kilka szczegó∏owych przyk∏adów, stawia tez´, ˝e w ZBoWiD
widaç spontanicznoÊç dzia∏ania i raczej wykorzystanie struktur komunistycznego paƒstwa do dzia-
∏alnoÊci na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci ni˝ podporzàdkowanie si´ im. Organizacja ta nie by∏a wi´c
zwyk∏à atrapà, lecz zape∏nia∏a pró˝ni´ spo∏ecznà po spustoszeniach komunizmu. Teza ta z pewno-
Êcià wymaga dalszych badaƒ. 
32 E. Kaszuba, Pokonani zwyci´zcy?, „Gazeta Wyborcza”, 30 VII 1994.
33 AIPN, 00231/76/5, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca dzia∏alnoÊci elementów typu sanacyjnego
w województwie katowickim w okresie od paêdziernika 1956 do chwili obecnej, 14 XII 1959 r.,
k. 71.
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by∏ „figurantem” spraw operacyjnych prowadzonych przez SB i ˝ywà legendà
AK. Niewàtpliwie jednak problem uczestnictwa w ZBoWiD, niezale˝nie od wy-
granych przez kombatantów wielu bitew o pami´ç, sta∏ si´ zalà˝kiem konfliktu
Êrodowiskowego. Wydaje si´, ˝e by∏ równie˝ powodem podzia∏ów Êrodowisk
kombatanckich po 1990 r.34

Gomu∏kowska odwil˝, która przynios∏a akowcom tak wiele nadziei, koƒ-
czy∏a si´ nowà ofensywà zreformowanych si∏ bezpieczeƒstwa. Jej znakiem sta∏
si´ proces Zdzis∏awa Nurkiewicza „Nocy”, s∏ynnego ˝o∏nierza Kresów i po-
gromcy sowieckich partyzantów. Szeroko nag∏aÊniany w prasie, wstrzàsnà∏ opi-
nià akowskà w kraju. Szczególnie g∏oÊnym echem odbi∏ si´ wÊród ˝o∏nierzy
brygad partyzanckich, z których wielu uczestniczy∏o w akcjach zbrojnych prze-
ciwko Sowietom, bezwzgl´dnie rabujàcym polskà ludnoÊç Nowogródczyzny
i Wileƒszczyzny w 1943 i 1944 r. Po raz kolejny przed polskim sàdem, podob-
nie jak dziesi´ç lat wczeÊniej, pada∏y s∏owa o zdradzie ojczyzny i wspó∏pracy
z hitlerowcami. 25 marca 1960 r. Sàd Wojewódzki w Zielonej Górze skaza∏
Nurkiewicza na kar´ Êmierci35. W tym samym czasie toczy∏ si´ proces Jana
Szpontaka „˚eleêniaka”, dowódcy sotni UPA, ws∏awionej wieloma morder-
stwami polskiej ludnoÊci cywilnej. Sàd skaza∏ go na do˝ywocie. Na Wybrze˝u,
podobnie jak w innych regionach, sygna∏ ten odczytano jako poczàtek nowej
fali represji, a co najmniej jako usztywnienie kursu wobec akowców. Nie zmie-
ni∏o tego zmniejszenie 15 grudnia 1960 r. wyroku Nurkiewicza przez Sàd Naj-
wy˝szy do pi´tnastu lat wi´zienia36.

Akcj´ represyjnà poprzedza∏y dzia∏ania majàce na celu ostateczne ideowe po-
grà˝enie Êrodowiska by∏ych ˝o∏nierzy AK. Nale˝y wÊród nich wymieniç: oddzia∏y-
wanie za pomocà prasy, kompromitowanie za pomocà zdobytych bàdê przygoto-
wanych (czytaj: spreparowanych) materia∏ów, wreszcie wygrywanie wzajemnych
animozji. To ostatnie, obok oskar˝eƒ o wspó∏prac´ z gestapo, by∏o czo∏owà me-
todà bezpieki przez ca∏e dziesi´ciolecia. 

O perfidii SB wyraênie Êwiadczy „Plan perspektywicznych przedsi´wzi´ç ope-
racyjnych dotyczàcych b. cz∏onków wileƒskiej AK i delegatury na rok 1962”,
opracowany w Wydziale II Departamentu III MSW. W punkcie drugim czytamy:
„Doprowadzaç do dalszej kompromitacji tego Êrodowiska w oczach spo∏eczeƒ-
stwa oraz stwarzania w nich fermentów poprzez opracowywanie i og∏aszanie
materia∏ów, jak np.:

a) dalsze zbieranie i opracowywanie fragmentów penetracji Abwehry w wi-
leƒskim AK,

b) dzia∏alnoÊç grupy wywiadowczej »Cecylia«, ich proniemiecki i antylewico-
wy charakter,

34 Par. 12, pkt 3 statutu Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej precyzuje, ˝e do zarzàdów
nie mogà wchodziç byli cz∏onkowie w∏adz naczelnych i wojewódzkich ZBoWiD. Zapisu tego
w Gdaƒsku nie respektowano, co wywo∏a∏o spory wÊród kombatantów.
35 AIPN, 00231/154, t. 1, Materia∏y Wydzia∏u I Departamentu III MSW dotyczàce sprawy Zdzis∏a-
wa Nurkiewicza, kwiecieƒ 1960 r., k. 123–132.
36 Nurkiewicz opuÊci∏ wi´zienie po dziesi´ciu latach (kopie wyroków Sàdu Wojewódzkiego w Zie-
lonej Górze i Sàdu Najwy˝szego w Warszawie oraz ZaÊwiadczenie s∏u˝by rtm. Zdzis∏awa Nurkiewi-
cza, Londyn, 20 I 1992 r., w zbiorach Kazimierza Krajewskiego).
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c) geneza powstania i antyludowa dzia∏alnoÊç »Mobilizacyjnego oÊrodka wi-
leƒskiego AK« w powiàzaniu z bandyckà dzia∏alnoÊcià »¸upaszki« i wywiadów
imperialistycznych”37.

Tym dokumentem wileƒscy akowcy z bohaterem antysowieckiego podziemia
mjr. Zygmuntem Szendzielarzem „¸upaszkà” na czele zostali skazani na drugà
Êmierç. Na Wybrze˝u wyrok wykonano piórem by∏ego oficera Urz´du Bezpie-
czeƒstwa Jana Babczenki i dziennikarza Rajmunda Bolduana. Na Bia∏ostocczyê-
nie tworzyli funkcjonariusze Norbert Zenon Pick oraz Feliks Sikorski. Ich „pi-
sarstwo” uderza∏o równie˝ w akowców wileƒskich, którzy w du˝ej liczbie
mieszkali na Wybrze˝u. W sukurs by∏ym funkcjonariuszom szargajàcym imi´ AK
sz∏o szerokie gremium innych pisarzy, publicystów, historyków, a w szko∏ach
wielu pedagogów38. WÊród najzdolniejszych i najwierniejszych bezpiece i partii
nale˝y wymieniç Jerzego Lovella – autora kilku szkiców pod wspólnym tytu∏em
Dziewcz´ta p∏aczà nadaremno39. Przedostatni z nich dotyczy∏ Zdzis∏awa Nurkie-
wicza „Nocy”.

Du˝y nacisk po∏o˝ono ponadto na rozpracowanie kontaktów z emigracjà.
Wed∏ug SB zliberalizowanie przepisów podró˝nych przez W∏adys∏awa Gomu∏k´
otworzy∏o ogromne mo˝liwoÊci dywersji ideologicznej ze strony emigracji. Dla-
tego osoby podró˝ujàce do Londynu czy przyje˝d˝ajàce z Zachodu poddane by∏y
skrupulatnej kontroli. Wzmo˝ono te˝ perlustracj´ korespondencji i kontrol´
paczek.

Wi´ksze otwarcie si´ na Êwiat zewn´trzny umozliwi∏o bezpiece ofensywne
dzia∏ania poza granicami kraju. Ciekawe, ˝e agentów wyprawiano nie tylko na
zachód. W 1962 r. tajny wspó∏pracownik (TW) SB o pseudonimie „Gumka”
(Longin Wojciechowski „Ronin” – by∏y dowódca 4. Brygady („Narocz”) Okr´gu
Wileƒskiego) zosta∏ wyprawiony na Wileƒszczyzn´ w celu przeprowadzenia za-
planowanej kombinacji operacyjnej. Mia∏a ona na celu, jak mo˝na si´ domyÊlaç,
wy∏uskanie osób zwiàzanych niegdyÊ z konspiracjà wileƒskà. Zosta∏a zaplanowa-
na i zrealizowana przez towarzyszy radzieckich przy udziale innych informato-
rów z Polski. Wyników tej akcji nie znamy40. 

37 AIPN, 00231/273, t. 2, Plan perspektywicznych przedsi´wzi´ç operacyjnych dotyczàcych b.
cz∏onków wileƒskiej AK i delegatury na rok 1962, Warszawa, 26 III 1962 r., k. 366.
38 J. Babczenko, R. Bolduan, Front bez okopów, Gdaƒsk 1969; N.Z. Pick, Sztylet „Burego”, War-
szawa 1965; F. Sikorski, Ryngraf z trupià czaszkà, Warszawa 1973. Owoce tej edukacji zbierane sà
do dzisiaj. Kiedy w 1992 r. powsta∏a inicjatywa nazwania jednej z ulic Gdaƒska imieniem mjr. „¸u-
paszki”, ówczesny wicewojewoda historyk Józef Borzyszkowski storpedowa∏ ten pomys∏, uzasad-
niajàc swojà decyzj´ kontrowersyjnà i rzekomo êle postrzeganà przez mieszkaƒców Pomorza dzia-
∏alnoÊcià ˝o∏nierzy majora (Opinia Józefa Borzyszkowskiego w sprawie pisma Gdaƒskiego
Ârodowiska ˚o∏nierzy AK Okr´gu Wileƒskiego do przewodniczàcego Rady Miasta Gdaƒska, 25 III
1993 r., kopia w zbiorach autora). Szerzej o dzia∏aniach kompromitujàcych podziemie zob. J. Ku-
∏ak, Czarna legenda powojennego podziemia niepodleg∏oÊciowego, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Na-
rodowej” 2003, nr 5, s. 61–73; P. Niwiƒski, Obraz antykomunistycznej konspiracji niepodleg∏oÊcio-
wej w propagandzie PRL [w:] Propaganda PRL. Wybrane problemy, red. P. Semków, Gdaƒsk 2004,
s. 61–68.
39 J. Lovell, Dziewcz´ta p∏aczà nadaremno, Kraków 1962, s. 201–226.
40 P. Niwiƒski, Dzia∏alnoÊç operacyjna UBP w stosunku do Êrodowiska wileƒskiego, mps w zbiorach
autora. Zob. te˝ AIPN, 00231/273, t. 2, Raport dyrektora Departamentu III do wiceministra spraw
wewn´trznych, 6 VI 1962 r., k. 375–376.
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Generalnie po prze∏omie 1956 r. daje si´ zauwa˝yç, ˝e zainteresowanie akow-
cami tylko dlatego, ˝e byli kiedyÊ ˝o∏nierzami Polski Podziemnej, s∏abnie. Spra-
wy ewidencyjne zosta∏y przejrzane, znacznà cz´Êç materia∏u zarchiwizowano
w biurach „C”, cz´Êç kontaktów jednak pozostawiono. Totalna kontrola zosta∏a
zastàpiona wybiórczym sprawdzaniem. Uwag´ skoncentrowano na jednostkach
wybitnych, wy˝szych oficerach Komendy G∏ównej AK i komend okr´gowych
oraz tych, którzy wykazywali jakàkolwiek aktywnoÊç, rozumianà w tych czasach
jako wyra˝anie opinii na tematy publiczne czy s∏uchanie Radia Wolna Europa.
Nie zapomniano o osobach integrujàcych Êrodowiska, a tak˝e o ludziach o am-
bicjach pisarskich i historycznych. 

Ogó∏em w województwie gdaƒskim na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych Wydzia∏
III KW MO interesowa∏ si´ operacyjnie 261 osobami wywodzàcymi si´ z by∏e-
go podziemia (jaki by∏ procentowy udzia∏ poszczególnych organizacji, nie wia-
domo; pewne jest tylko to, ˝e najsilniej rozpracowywano Êrodowiska akowskie
z tzw. pierwszego podziemia, pochodzàce z Kresów Pó∏nocno-Wschodnich)41.
Kartoteki rejestrujàce by∏ych ˝o∏nierzy by∏y wielokrotnie liczniejsze – dziesi´ç
lat póêniej w samym tylko TrójmieÊcie w ewidencji operacyjnej znajdowa∏o si´
siedemset osób (prawdopodobnie na skutek nowego o˝ywienia w Êrodowiskach
kombatanckich, konsolidujàcych si´ i Êmielej pokazujàcych na zewnàtrz).
W 1961 r. prowadzono szeÊç spraw operacyjnych, odkurzonych z dawnych lat
(albo z czasów przed 1956 r., albo z okresu prze∏omu paêdziernikowego). Po-
nadto wszcz´to cztery nowe rozpracowania o kryptonimach „Zaci´ty”, „W∏àcz-
nik”, „Architekt”, „Jarema”42. Do tego nale˝y zaliczyç sprawy luêno zwiàzane
z AK, jak chocia˝by spraw´ o kryptonimie „Ostro˝ni”, dotyczàcà Wileƒskiej
Koncentracji Demokratycznej, utworzonej przez osoby z Polskiej Partii Socjali-
stycznej, której cz∏onkowie w okresie okupacji w wi´kszoÊci nale˝eli do AK
i Delegatury Rzàdu43. Do tej kategorii nale˝a∏y te˝ sprawy dotyczàce dzia∏aczy
PSL zwiàzanych z AK.

Przedmiotem zainteresowania operacyjnego by∏y Êrodowiska i poszczególni
˝o∏nierze. Bie˝àcej kontroli podlegali zw∏aszcza dowódcy, otaczani szacunkiem
przez podkomendnych i anga˝ujàcy si´ w akcje Êrodowiskowe o charakterze upa-
mi´tniajàcym, charytatywnym, historycznym czy w rehabilitacj´ osób skazanych
w okresie stalinowskim. W sposób szczególny SB inwigilowa∏a Êrodowiska bry-
gad wileƒskich, 27. Wo∏yƒskiej Dywizji AK, 106. Dywizji AK Okr´gu Krakow-
skiego, 25. Pu∏ku Piechoty AK z Okr´gu ¸ódzkiego. Poza wilnianami szczególnà
uwagà SB tu˝ po 1956 r. byli otoczeni: Witold Kucharski „Wicher”, Wincenty
Romanowski „Wrzos”, Boles∏aw Nieczuja-Ostrowski „Tysiàc”. Mniejsze zagro˝e-
nie, zdaniem SB, stanowili akowcy bez wi´kszego zaplecza spo∏ecznego na Wy-

41 Dla porównania – w okresie najczarniejszej nocy stalinowskiej, od listopada 1952 do listopada
1953 r., Wydzia∏ III w Gdaƒsku rozpracowywa∏ 528 osób z AK i WiN w ramach trzynastu spraw
obiektowych. Sieç agenturalna sk∏ada∏a si´ z 44 informatorów. Z Narodowych Si∏ Zbrojnych, Stron-
nictwa Narodowego i granatowej policji wywodzi∏o si´ 465 osób inwigilowanych w ramach dwu-
nastu spraw (AIPN Gd, 0046/40, t. 2, Analiza pracy wydzia∏u operacyjnego WUBP w Gdaƒsku za
okres od 1 XI do 1 XI 1953 r., k. 3).
42 Sprawy te nie zachowa∏y si´ w dokumentacji przej´tej przez IPN.
43 AIPN, 00231/273, t. 2, Plan perspektywicznych przedsi´wzi´ç operacyjnych dotyczàcych b. cz∏on-
ków wileƒskiej AK i delegatury na rok 1962, Warszawa, 26 III 1962 r., k. 365.
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brze˝u, np. Mieczys∏aw Komarski – szef ∏àcznoÊci Komendy Okr´gu Lubelskie-
go AK, Lucjan Zawadzki z Ruchu Oporu Armii Krajowej w Bia∏ymstoku44. Jesz-
cze mniejsze oddzia∏ywanie spo∏eczne mia∏y grupki ˝o∏nierzy Okr´gu Kielecko-
-Radomskiego, Warszawskiego oraz innych. W Gdyni mieszka∏o kilku partyzantów
z oddzia∏u por. Mariana So∏tysiaka „Barabasza” z Okr´gu Kielecko-Radomskie-
go, którzy od koƒca lat czterdziestych byli obserwowani przez bezpiek´. Spój-
noÊç tej grupy rozbi∏o wyrzucenie w 1951 r. z Gdyni poza tzw. pas nadgranicz-
ny w trybie administracyjnym dwóch animatorów jej ˝ycia towarzyskiego45. Po
1956 r. kràg ˝o∏nierzy z Kielecczyzny ograniczy∏ si´ do kilku luêno z sobà zwià-
zanych kolegów z Obwodu J´drzejowskiego AK. Uaktywnili si´ oni dopiero
w latach póêniejszych, zainspirowani dzia∏alnoÊcià towarzyszy broni spoza Wy-
brze˝a. Podobnie by∏o z powstaƒcami warszawskimi – powa˝niejsze próby kon-
solidacji podj´to dopiero w latach rzàdów Edwarda Gierka.

Wymieniajàc najbardziej bezkompromisowych, a jednoczeÊnie najbardziej
kontrolowanych przez SB akowców, nale˝y zaczàç od Witolda Kucharskiego
„Wichra” (u˝ywa∏ nazwiska Wicher-Kucharski)46. Ten by∏y dowódca 1. kompanii
25. pu∏ku piechoty AK Okr´gu ¸ódzkiego oprócz dzia∏alnoÊci pami´tnikarskiej
zajmowa∏ si´ organizowaniem pomocy dla by∏ych cz∏onków swojego oddzia∏u,
zintegrowa∏ wokó∏ siebie grono towarzyszy broni, którzy – jak to ujà∏ jeden
z agentów – zwracali si´ do niego ze swoimi prywatnymi sprawami jak do ojca.
Dzi´ki szerokim kontaktom Kucharskiego z kombatantami w Londynie, USA
i Kanadzie pomoc materialna by∏a rzeczywiÊcie odczuwalna47. Na poczàtku lat
szeÊçdziesiàtych inwigilujàcy go tajni wspó∏pracownicy przestali notowaç jego
„wrogie wypowiedzi”. W zwiàzku z tym uznano, ˝e Kucharski przesta∏ byç ak-
tywny, i zaniechano rozpracowania, poddajàc go jedynie okolicznoÊciowej kon-
troli przez sieç agenturalnà w ramach tzw. teczki zagadnieniowej (by∏a to jedna
z form kontroli doraênej, prowadzonej dla szerszego zagadnienia – w tym przy-
padku Êrodowiska tradycyjnego)48. Do sprawy Kucharskiego wrócono na poczàt-
ku lat siedemdziesiàtych, kiedy to jako rzecznik Okr´gowego Sàdu Kole˝eƒskie-
go przy Zarzàdzie Okr´gu ZBoWiD w Gdaƒsku rozpoczà∏ beznadziejnà walk´
z nadu˝yciami finansowymi przy wydatkowaniu pieni´dzy przeznaczonych na
organizacj´ historycznych wystaw fotograficznych. Mimo odwo∏ywania si´ do
najwy˝szych instancji partyjnych przegra∏, na dodatek ponownie zainteresowa-
∏a si´ nim SB. Szykany by∏y dotkliwe, z kontekstu zachowanych dokumentów

44 AIPN, 00231/271, t. 1, Ankiety ewidencyjne. Badania operacyjno-socjologiczne, 1963 r.,
k. 34.
45 J. Marszalec, Gdynia w raportach bezpieki 1950–1956 [w:] Korzenie Gdyni. Materia∏y z konfe-
rencji historycznej 3 marca 2003 r. Cz´Êç II, Gdynia 2003, s. 79.
46 Witold Wicher-Kucharski „Mazur”, „Wicher” – ur. 29 III 1911 r. w Baldanach, prawnik. Uczest-
nik kampanii wrzeÊniowej 1939 r.; wywieziony na roboty do Niemiec, zbieg∏ w 1942 r. W konspi-
racji w Kedywie Okr´gu ¸ódzkiego AK od 1943 r.; w 1944 r. dowódca oddzia∏u partyzanckiego
„Wicher”, nast´pnie dowódca 1. kompanii II batalionu 25. pp AK. Po wojnie mieszka∏ w Gdaƒsku.
Dzia∏acz ZBoWiD i NSZZ „SolidarnoÊç”. Zmar∏ 5 I 1994 r. w Gdaƒsku.
47 AIPN Gd, 0046/23, t. 1, Sprawozdanie KW MO w Gdaƒsku za I kwarta∏ 1957 r., 9 IV 1957 r.,
k. 13. Zob. te˝ AIPN Gd, 0046/23, t. 3, Sprawozdanie kwartalne SB KW MO w Gdaƒsku za II i IV
kwarta∏ 1959 r., k. 22, 57.
48 AIPN, 00231/271, t. 14, Ankieta Witolda Kucharskiego, 1963 r., k. 67–74.
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mo˝na si´ domyÊlaç, ˝e nie wahano si´ przed wtargni´ciem do domu Kucharskie-
go i u˝yciem gróêb49.

Portret tego cz∏owieka by∏by niepe∏ny, gdyby nie wspomnieç, ˝e mia∏ on
w swoim ˝yciorysie epizod wspó∏pracy z bezpiekà (zapewne jeszcze przed 1956 r.).
Oto co lakonicznie na ten temat napisa∏ w 1963 r. oficer Wydzia∏u III, sporzà-
dzajàcy ankiet´ „Wichra”: „Wymieniony by∏ wykorzystywany jako t[ajny] w[spó∏-
pracownik], jednak odmówi∏ dalszej wspó∏pracy”50. 

Podobnym zaanga˝owaniem w okresie popaêdziernikowym wykaza∏ si´ Win-
centy Romanowski51, oficer 27. Wo∏yƒskiej Dywizji AK, jeden z najbardziej Êwia-
domych, a jednoczeÊnie najbardziej inwigilowanych akowców w Gdaƒsku.
W 1961 r. funkcjonariusz SB pisa∏ o nim: „Jest to cz∏owiek obcy nam i przeciw-
ny ideologicznie”52. Pierwszà spraw´ dotyczàcà Romanowskiego za∏o˝ono 27 lu-
tego 1959 r. (sprawa agenturalnego sprawdzenia o kryptonimie „Kronikarz”53).
K∏opoty Romanowskiego z bezpiekà zacz´∏y si´ od przechwycenia jego listów do
mieszkajàcego w Pary˝u przyjaciela z lat szkolnych, Jerzego Jankowskiego. Wy-
powiada∏ si´ w nich na temat rewolucji 1956 r. na W´grzech. S∏u˝ba Bezpieczeƒ-
stwa uzna∏a rzecz za tak powa˝nà, ˝e 17 wrzeÊnia 1959 r. zdecydowano si´ na
przekszta∏cenie sprawy agenturalnego sprawdzenia w spraw´ ewidencyjno-ob-
serwacyjnà (o kryptonimie „Organizator”)54. 

Oprócz komentowania bie˝àcych wydarzeƒ politycznych Romanowski zajmo-
wa∏ si´ typowà dla wielu ideowych akowców dzia∏alnoÊcià kronikarskà. Zosta∏
g∏ównym historykiem dziejów AK na Wo∏yniu. Kontaktowa∏ si´ nawet z Melchio-
rem Waƒkowiczem, którego przekonywa∏ do napisania ksià˝ki o walkach 27. Dy-
wizji (ten jednak propozycj´ odrzuci∏, podobnie jak proÊby p∏ynàce ze Êrodo-
wiska wileƒskiego, uwa˝ajàc je za donkiszoteri´). Bezpieka zwraca∏a szczególnà
uwag´ na Romanowskiego, gdy˝ posiada∏ spisy oficerów jednostki – „jak gdyby
ewidencj´ kadry oficerskiej”. W sprawozdaniach tajnej policji przedstawiano je
jako dowód na niebezpieczne, mobilizacyjne plany AK55. Równie groêne wyda-

49 AIPN, AK 106, Odwo∏ania Witolda Wichra-Kucharskiego w sprawie nadu˝yç finansowych
w ZBoWiD w Gdaƒsku, 1971 r., k. 242–246.
50 Ibidem, 00231/271, t. 14, Ankieta Witolda Kucharskiego, 1963 r., k. 71.
51 Wincenty Romanowski „Wrzos”, „Makitra” – ur. 18 VII 1912 r. w Dàbrowie (pow. ∏ucki), praw-
nik. W m∏odoÊci dzia∏a∏ w harcerstwie. Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r. W AK by∏ zast´p-
cà dowódcy Obwodu Zdo∏bunów; walczy∏ w 27. Dywizji Wo∏yƒskiej AK. Po wojnie mieszka∏ w Ma-
kowiskach (gm. Solec Kujawski), Bydgoszczy, a nast´pnie w Gdaƒsku. W 1949 r. ukoƒczy∏ studia
prawnicze na Uniwersytecie Miko∏aja Kopernika w Toruniu. Pracowa∏ jako referent prawno-ekono-
miczny w Wojewódzkim Zarzàdzie Budownictwa w Gdaƒsku i innych przedsi´biorstwach. Po
1990 r. opublikowa∏ dwie ksià˝ki: Kainowe dni (Warszawa 1990) oraz ZWZ-AK na Wo∏yniu
1939–1944 (Lublin 1993). W maszynopisie pozostajà jego wspomnienia z kampanii wrzeÊniowej.
Po 1990 r. nadal zajmowa∏ si´ dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà. Swoje zbiory (m.in. materia∏y dotyczàce Wo-
∏ynia w czasie wojny) przekaza∏ Bibliotece PAN w Gdaƒsku. Zmar∏ tam˝e 8 VIII 1995 r. (Notatki
z rozmowy z Halinà Pami´ta-Romanowskà, 2 XII 2004 r., w zbiorach autora).
52 AIPN, 0027/933, Ocena i analiza sprawy operacyjnej obserwacji krypt. „Organizator”, 15 XI
1961 r., k. 19.
53 AIPN Gd, 0027/933.
54 Ibidem, Postanowienie o przekszta∏ceniu sprawy agenturalnego sprawdzenia na spraw´ ewiden-
cyjno-obserwacyjnà krypt. „Organizator”, 17 IX 1959 r., k. 10.
55 Ibidem, 0046/23, t. 3, Sprawozdanie KW MO za I kwarta∏ 1959 r., 13 IV 1959 r., k. 6.
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wa∏y si´ jego kontakty z Jerzym Jankowskim, dzia∏aczem emigracyjnym z anty-
komunistycznego Polskiego Ruchu WolnoÊciowego „Niepodleg∏oÊç i Demokra-
cja”. W postanowieniu o wszcz´ciu sprawy operacyjnej o kryptonimie „Kroni-
karz” pisano: „z kontrwywiadowczego i operacyjnego punktu widzenia do osoby
Romanowskiego odnieÊç si´ trzeba jak najbardziej powa˝nie, baczàc, ˝e w okre-
Êlonych warunkach politycznych mo˝e on staç si´ wybitnie szkodliwym politycz-
nie, a niewykluczone, ˝e mo˝e byç wykorzystany i przez obcy wywiad”56.

Romanowski by∏ Êledzony przez wiele nast´pnych lat, kiedy to zbiera∏ mate-
ria∏y historyczne i pisa∏ do szuflady swoje ksià˝ki. Mia∏ doÊç rozleg∏e plany
– z jednej strony gromadzi∏ materia∏ o zbrodniach UPA i dziejach AK na Wo∏y-
niu, a drugiej chcia∏ pisaç o „praworzàdnoÊci” w PRL i represjach UB na przy-
k∏adzie m∏odzie˝owej grupy antykomunistycznej Zwiàzek Skautów Polski Wal-
czàcej, dzia∏ajàcej na poczàtku lat pi´çdziesiàtych w Pas∏´ku. Inicjatywa ta
wygas∏a razem z nadziejami na rzeczywistà odnow´ ˝ycia spo∏eczno-polityczne-
go w Polsce w 1957 r. Wydzia∏ III KW MO w Gdaƒsku niepokoi∏o to, ˝e Roma-
nowski stawa∏ si´ ∏àcznikiem mi´dzy starà generacjà oficerskà AK a m∏odym po-
koleniem, czerpiàcym ideowo z Polski Walczàcej57. 

Wiedza SB o ˝yciu, kontaktach i planach Romanowskiego poczàtkowo nie
by∏a du˝a. Na prze∏omie lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych Wydzia∏ III nie
móg∏ znaleêç w jego otoczeniu odpowiednich kandydatów na tajnych wspó∏pra-
cowników. Korzystano wi´c z pomocy kadr zak∏adu pracy i z techniki operacyj-
nej (kontrola korespondencji i pods∏uch telefoniczny). W 1963 r. próbowano te˝
kilkakrotnie wp∏ywaç na Romanowskiego w trakcie starannie przygotowywa-
nych rozmów, by∏ on jednak inteligentnym i trudnym do zastraszenia rozmów-
cà. By∏ te˝ spostrzegawczy i sprytny – od 1958 r. wiedzia∏, ˝e jest inwigilowany.
Wtedy te˝ zmieni∏o si´ zabarwienie polityczne jego listów do Jankowskiego.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa przypuszcza∏a, ˝e Romanowski specjalnie zaczà∏ wychwa-
laç stosunki w PRL, aby wyrobiç sobie „legend´” lojalnego obywatela58. 

Mimo osaczenia pozostawa∏ czynny, silnie integrujàc Êrodowisko wokó∏ idei
utrwalenia historii. Uczestniczy∏ w spotkaniach 27. Dywizji na Lubelszczyênie59.
Sam organizowa∏ mniejsze zebrania i narady w swoim domu w Gdaƒsku. Mia∏y
one charakter spotkaƒ towarzyskich przy kawie. W jego kr´gu obraca∏o si´ oko-
∏o czterdziestu oficerów, w tym p∏k Kazimierz Bàbiƒski „Luboƒ” (komendant
Okr´gu Wo∏yƒskiego AK) i mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter „˚egota” (szef szta-
bu i nast´pnie dowódca 27. Wo∏yƒskiej Dywizji AK). Jak pisali esbecy, Roma-
nowski wykazywa∏ „wiele przedsi´biorczoÊci w ∏àczeniu tych osób i utrzymywa-
niu z nimi kontaktów zarówno listownych, jak te˝ gdzie si´ tylko da zrobiç

56 Ibidem, 0027/933, Postanowienie o wszcz´ciu sprawy agenturalnego sprawdzenia przeciwko
Wincentemu Romanowskiemu, 27 II 1959 r., k. 3.
57 Ibidem, Postanowienie o przekszta∏ceniu sprawy agenturalnego sprawdzenia na spraw´ ewiden-
cyjno-obserwacyjnà krypt. „Organizator”, 17 IX 1959 r., k. 12.
58 AIPN Gd, 0027/933, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca Wincentego Romanowskiego, 3 VII 1963 r.,
k. 25.
59 Ibidem, 0046/79, t. 3, Informacja naczelnika Wydzia∏u III KW MO dotyczàca sytuacji w woje-
wództwie gdaƒskim, 28 I 1970 r., k. 47. Zob. te˝ ibidem, Informacja naczelnika Wydzia∏u III doty-
czàca aktualnej sytuacji w Êrodowiskach by∏ego podziemia sanacyjno-endeckiego, 9 III 1970 r.,
k. 35–37.
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– osobistych”60. Jego autorytet rós∏ z biegiem lat. Od 1964 r. Romanowski by∏
g∏ównym organizatorem weryfikacji stopni oficerskich i akcji odznaczeniowej
˝o∏nierzy 27. Dywizji. O pomoc zwraca∏y si´ do niego osoby z ca∏ej Polski. Mi-
mo ˝e wyrasta∏ na osob´ numer jeden wÊród Wo∏yniaków i zacieÊnia∏ wi´zy
z emigracjà londyƒskà, w 1965 r. SB zatwierdzi∏a wniosek o zakoƒczenie sprawy
„Organizator”. Funkcjonariusze uznali, ˝e nie „prowadzi∏ ˝adnej wrogiej dzia∏al-
noÊci i do PRL ustosunkowany jest pozytywnie”61. Ta niekonsekwentna postawa
gdaƒskiej SB, która jeszcze rok wczeÊniej zupe∏nie inaczej ocenia∏a Romanow-
skiego, wiàza∏a si´ z ogólnà strategià MSW porzàdkowania spraw akowskich.
W tym czasie obserwujemy zamykanie wielu, wydawaç by si´ mog∏o, dobrze ro-
kujàcych spraw „starej bazy” i przechodzenie na metod´ wyrywkowej kontroli
figurantów. Romanowski pozosta∏ wi´c w spisach elementu wrogiego, aby jego
sprawa mog∏a byç w ka˝dej chwili odkurzona. Sta∏o si´ tak w 1970 r., o czym
b´dzie mowa w dalszej cz´Êci artyku∏u. 

Nawiàzujàc do wàtku sporzàdzania przez akowskich kronikarzy i historyków
spisów ˝o∏nierzy, nale˝y zwróciç uwag´, ˝e przedmiotem wnikliwej obserwacji
bezpieki stawali si´ zw∏aszcza ci, którzy zdradzili ch´ç pójÊcia do partyzantki ze
swoimi starymi dowódcami w wypadku konfliktu mi´dzynarodowego. Z 258 osób
ze Êrodowisk akowskich skontrolowanych w 1963 r. w ca∏ym kraju takie dekla-
racje z∏o˝y∏o kilku by∏ych ˝o∏nierzy, w tym równie˝ brygad wileƒskich62.

Przez ca∏y okres PRL resort bezpieczeƒstwa interesowa∏ si´ tak˝e Boles∏awem
Nieczujà-Ostrowskim „Tysiàcem” – dowódcà 106. Dywizji Piechoty AK Okr´gu
Krakowskiego63. Nie doÊç, ˝e gromadzi∏ on wokó∏ siebie liczne grono weteranów
i zbiera∏ materia∏ historyczny, to jeszcze k∏ad∏ nacisk na dokumentowanie zbrod-
ni UB. Ponadto uchodzi∏ za cz∏owieka silnie zwiàzanego z KoÊcio∏em. Tajni in-
formatorzy „Roch” i „T́ cza” donosili, ˝e dzia∏a w radzie parafialnej, co traktuje
jako przed∏u˝enie walki z komunizmem. Nawet jeÊli donosiciele popisali si´
w tym przypadku zbytnià gorliwoÊcià, to Nieczuja rzeczywiÊcie cieszy∏ si´ mirem
wÊród podkomendnych. Ju˝ z tego wzgl´du, mimo braku jakichkolwiek oznak
roboty politycznej czy antysocjalistycznej, by∏ dla w∏adzy ludowej „groêny”. Po
kilku latach od paêdziernikowego o˝ywienia ostroÊç jego wypowiedzi zatar∏a
si´. W opinii sporzàdzonej na podstawie obserwacji tajnego wspó∏pracownika
o pseudonimie „Lot” z 1963 r. czytamy: „Stwierdza, ˝e nigdy nie pogodzi si´
obecnà rzeczywistoÊcià z powodu krzywdy, jakà mu wyrzàdzono [...] Jawnych
wystàpieƒ nie stwierdzono. Nosi si´ z zamiarem opublikowania pami´tnika na

60 Ibidem, 0027/933, Postanowienie o przekszta∏ceniu sprawy agenturalnego sprawdzenia na spra-
w´ ewidencyjno-obserwacyjnà krypt. „Organizator”, 17 IX 1959 r., k. 11.
61 Ibidem, Wniosek o zakoƒczenie sprawy operacyjnej obserwacji dotyczàcej Wincentego Roma-
nowskiego, 4 I 1965 r., k. 30–31.
62 AIPN, 00231/271, Ankiety ewidencyjne komend wojewódzkich MO. Badania operacyjno-socjo-
logiczne, 1963 r.
63 Boles∏aw Micha∏ Nieczuja-Ostrowski „Tysiàc”, „Bolko” – ur. 29 IX 1907 r. w Stanis∏awowie,
wykszta∏cenie Êrednie. Bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Dowódca 106. Dywizji AK
w Okr´gu Krakowskim AK. Po wojnie mieszka∏ w Elblàgu. Cz∏onek Polskiej Partii Socjalistycz-
nej. Ima∏ si´ ró˝nych zaj´ç, prowadzi∏ np. ferm´ kur. Ostatecznie otrzyma∏ posad´ w Oddziale
Gdaƒskim Stowarzyszenia PAX jako szef kolporta˝u. Mieszka do dziÊ w Elblàgu. Nie zachowa-
∏y si´ akta dotyczàcych go spraw operacyjnych. 
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∏amach gazety katolickiej »WTK«”64. Nie oznacza to, ˝e przesta∏ byç rozpracowy-
wany przez organa bezpieczeƒstwa. Wr´cz przeciwnie – SB interesowa∏a si´ nim
do koƒca PRL. Zosta∏ szczelnie otoczony agenturà i poddany Êcis∏emu nadzoro-
wi. O tym, jak by∏ „groêny” – z punktu widzenia interesów totalitarnego paƒ-
stwa – Êwiadczy ukoƒczenie przez niego przed upadkiem komunizmu ksià˝ki
Rzeczpospolita partyzancka65. Rozprawi∏ si´ w niej z k∏amstwami, które boleÊnie
dotkn´∏y Inspektorat Miechowski AK. To w∏aÊnie t´ ksià˝k´ nale˝y uznaç za
owoc jego „wrogiej roboty”.

Na marginesie ocen dzia∏alnoÊci Nieczui-Ostrowskiego i innych akowców
z listy „elementu wrogiego” warto wspomnieç o postawach milczàcej wi´kszoÊci
tego Êrodowiska. Po za∏amaniu si´ nadziei reformatorskich Paêdziernika prezen-
towane by∏y one jako „ustabilizowane” i „kontrolowane”. Funkcjonariusze wy-
dzia∏ów III, oceniajàc akowców, najcz´Êciej pisali: „skryty”, „unika rozmów na
tematy polityczne”, „stara si´ nie wracaç do przesz∏oÊci”, „nie wyst´puje pozy-
tywnie, jak i wrogo”, „udaje zadowolenie z osiàgni´ç socjalizmu”, „wrogiej ro-
boty nie prowadzi”66. Wiedza ta pochodzi∏a od agentury, cz´sto umieszczonej
wÊród bliskich znajomych. Czy by∏a ona rzetelna? Wydaje si´, ˝e w wielu wypad-
kach tak. Tajni wspó∏pracownicy nie byli jednak w stanie wniknàç w zakàtki du-
szy „figurantów”, urzàdzajàcych swe ˝ycie zgodnie z oczekiwaniami w∏adz. Jak
pozorne i koniunkturalne by∏y te postawy, okaza∏o si´ w okresie prze∏omu soli-
darnoÊciowego i ostatecznej destrukcji systemu w koƒcu lat osiemdziesiàtych.

Oprócz wymienionych wy˝ej kombatantów SB zajmowa∏a si´ tak˝e innymi
osobami, w tym inwigilowanymi na zlecenie Wydzia∏u II Departamentu III w ra-
mach spraw prowadzonych w jednostkach w ca∏ym kraju. Na przyk∏ad w zwiàz-
ku ze sprawà o kryptonimie „Kana∏”, dotyczàcà Mariana Go∏´biewskiego, gdaƒ-
ska SB otrzyma∏a rozkaz rozpracowania Ignacego Krakiewicza z hrubieszowskiej
AK (by∏ tam do wrzeÊnia 1944 r. zast´pcà Go∏´biewskiego, dowódcy obwodu).
Bezpiek´ zaniepokoi∏a mo˝liwoÊç przeniesienia wp∏ywów tego bezkompromiso-
wego akowca na Wybrze˝e. 

Wed∏ug funkcjonariuszy Wydzia∏u III gdaƒskiej SB wymienione wy˝ej osoby
dlatego by∏y niebezpieczne, ˝e posiada∏y pewne wp∏ywy w ZBoWiD, a poza tym
mia∏y spore zaplecze w postaci du˝ych grup oddanych im podkomendnych. So-
lidarnoÊç grupowa, widoczna chocia˝by we wspieraniu si´ przy poszukiwaniu
pracy, by∏a solà w oku resortu. Tu˝ po paêdzierniku 1956 r. akowcy przystàpili

64 AIPN, 00231/271, t. 14, Ankieta Boles∏awa Nieczui-Ostrowskiego, 1963 r., k. 55–62.
65 B.M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa
1991.
66 Badania ankietowe przeprowadzono si∏ami wydzia∏ów III komend wojewódzkich MO w 1963 r.
Ankiety personalne wype∏niano na podstawie materia∏u operacyjnego, sàdowego i historycznego.
W zamyÊle organizatorów z Departamentu III MSW mia∏y one daç obraz postaw Êrodowisk trady-
cyjnych i wskazaç autentyczne, aktualne zagro˝enia. Badania przeprowadzono w siedmiu woje-
wództwach. Dotyczy∏y 258 osób, znanych z wrogiej postawy w przesz∏oÊci. Ze Êrodowisk „akowsko-
-winowskich” pochodzi∏y 142 osoby. Wed∏ug analityków III Departamentu 61 z nich zachowywa∏o
postaw´ wrogà wobec PRL, 64 – biernà, a siedemnaÊcie osób – lojalnà i pozytywnà. Oceny te wy-
dajà si´ jednak uproszczone i wymagajà ponownej weryfikacji (AIPN, 00231/271, t. 1, Informacja
dotyczàca przeprowadzonych badaƒ niektórych osób znanych z wrogiej dzia∏alnoÊci winowsko-pe-
eselowskiej, 4 II 1964 r., k. 47–48. KilkanaÊcie tomów ankiet osób badanych oznaczonych jest sy-
gnaturà AIPN, 00231/271).
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do zwalczania wp∏ywów stalinowców w zak∏adach pracy. Wed∏ug SB to w∏aÊnie
ich dzia∏aniom nale˝y zawdzi´czaç w du˝ej mierze usuwanie starych towarzyszy
z eksponowanych posad. Okres czystek nie trwa∏ jednak d∏ugo, gdy˝ bezpieka
szybko przesz∏a do kontrofensywy. Pos∏ugujàc si´ referatami personalnymi, naci-
skajàc na kierownictwo zak∏adów pracy, zacz´∏a rozbijaç „kliki by∏ych reakcjoni-
stów”. Rozpocz´∏y si´ szykany. Niektórzy – jak Nieczuja-Ostrowski – zostali
oskar˝eni o malwersacje gospodarcze i zwolnieni. Pewien margines wolnoÊci da-
wa∏o zatrudnienie w PAX-ie. W jego gospodarczych przybudówkach schronienie
znalaz∏o wielu znanych akowców. Nieczuja-Ostrowski np. pe∏ni∏ funkcj´ kierow-
nika kolporta˝u Oddzia∏u Wojewódzkiego PAX w Gdaƒsku i Elblàgu67.

Na zakoƒczenie warto te˝ wspomnieç o roli El˝biety Zawackiej „Zo”, miesz-
kajàcej w tym czasie w Gdaƒsku (a od koƒca lat szeÊçdziesiàtych w Toruniu). Wo-
kó∏ tej wyrazistej postaci skupi∏o si´ grono zapaleƒców, dokumentujàcych dzieje
Paƒstwa Podziemnego na Pomorzu oraz Wojskowej S∏u˝by Kobiet. W koƒcówce
PRL uda∏o si´ im powo∏aç Klub Historyczny, a w 1990 r. na jego bazie Fundacj´
Archiwum Pomorskie AK. Integrujàce dzia∏ania Zawackiej „docenili” funkcjona-
riusze Wydzia∏u III KW MO w Gdaƒsku, obejmujàc jà w ró˝nych okresach kil-
koma kwestionariuszami ewidencyjnymi (czyli jednà z form sprawy operacyjnej),
m.in. o kryptonimach: „Historyk”, „Penelopa”68. El˝biet´ Zawackà nale˝y uznaç
za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Êrodowiska akowskiego po
1956 r. na Pomorzu. Jej integrujàce dzia∏ania i niez∏omnoÊç w stosunku do ko-
munizmu sà cenione do dziÊ. 

Na pomorskiej prowincji SB mia∏a zdecydowanie mniej pracy, gdy˝ akowcy
byli tam nieliczni i rozproszeni. Na przyk∏ad w 1970 r. w powiecie starogardz-
kim zamieszkiwa∏o ponad pi´çdziesi´ciu cz∏onków podziemia. Nie stanowili oni
skonsolidowanego Êrodowiska. Brakowa∏o kontaktu z dowódcami (dlatego naj-
bardziej oddani sprawie oficerowie zalecali odwiedzaç podkomendnych, aby
podtrzymywaç wi´zy kole˝eƒskie). Ogó∏ by∏ych ˝o∏nierzy Polski Walczàcej w po-
wiecie przystosowa∏ si´ do warunków PRL. W opinii SB akowcy zaprzestali wro-
giej dzia∏alnoÊci, wi´kszoÊç z nich w∏àczy∏a si´ w nurt odbudowy, a niektórzy na-
wet wstàpili do PZPR. Kilku niepokornych by∏o inwigilowanych – zak∏adano im
tzw. teczki podr´czne69. ˚aden z akowców nie zosta∏ te˝ umieszczony w spisach
„elementu potencjalnie wrogiego”, czyli wszystkich osób, które podejrzewano
o mo˝liwoÊç podj´cia wrogiej dzia∏alnoÊci w sprzyjajàcych okolicznoÊciach, np.
w czasie konfliktu zbrojnego. 

W zakoƒczeniu tej cz´Êci rozwa˝aƒ nale˝y zapytaç o metody pracy bezpieki
i czy osoby inwigilowane odczuwa∏y wyraênie jej obecnoÊç. Odpowiedê ze
wzgl´du na niepe∏ne zachowanie si´ materia∏u operacyjnego nie jest prosta.
Wszyscy rozpracowywani wiedzieli, ˝e sà Êledzeni, napotykali mur, gdy chcieli
publikowaç, spotykali si´ z szykanami w pracy, czuli obecnoÊç agentury w swo-
im otoczeniu. Niektórzy otrzymywali propozycj´ podj´cia wspó∏pracy, innym
utrudniano awans zawodowy. Bezpieka cz´sto te˝ blokowa∏a wydanie paszpor-

67 Ibidem, t. 14, Ankieta Boles∏awa Nieczui-Ostrowskiego, 1963 r., k. 55–62.
68 T. Chinciƒski, „Nasza s∏u˝ba trwa”..., s. 50–52.
69 AIPN Gd, 0046/350, t. 16, Ocena sytuacji operacyjnej powiatu starogardzkiego za 1966–1970,
k. 32.
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tów, rozpytywa∏a demonstracyjnie wÊród sàsiadów i w pracy. Przyk∏ad Witolda
Kucharskiego pokazuje, ˝e nie waha∏a si´ u˝yç równie˝ si∏y – nas∏a∏a „cywilnych”
zbirów w celu zastraszenia „figuranta”.

„Dywersja” Kapitu∏y Krzy˝a Armii Krajowej 
oraz sprawy odznaczeƒ i awansów 

W 1966 r. przed MSW stan´∏y nowe wyzwania, zwiàzane z szeroko propago-
wanà przez polski Londyn akcjà przyznawania Krzy˝a AK. Kombatanci z Wy-
brze˝a zaanga˝owali si´ t´ akcj´ bardzo szeroko, prowokujàc tym samym SB do
wzmo˝onej pracy. 

Pomys∏odawcà tego odznaczenia by∏ Tadeusz ˚enczykowski, który przypisy-
wa∏ mu symboliczne – patriotyczne i integrujàce Êrodowisko – znaczenie. Z tym
ostatnim zgodzili si´ równie˝ funkcjonariusze SB, precyzyjnie wskazujàc swoim
szefom zwiàzane z tym niebezpieczeƒstwa dla Polski Ludowej. Ustanowienie
krzy˝a nazwali wyjàtkowo wrogim posuni´ciem w celu wznowienia kontaktów
mi´dzy by∏ymi dowódcami podziemia prolondyƒskiego a ich podw∏adnymi.
Mia∏y one stymulowaç szkodliwà dzia∏alnoÊç publicystycznà na temat okupacji.
Analitycy MSW liczyli si´ z tym, ˝e przybierze ona form´ „propagandy pseudo-
patriotycznej oraz wyolbrzymiania roli prolondyƒskiego podziemia w walce
z okupantem”. Przewidywania te, wypowiedziane w specyficznym esbeckim
slangu, okaza∏y si´ s∏uszne. 1 sierpnia 1966 r. decyzjà Rady Naczelnej Ko∏a AK
w Londynie, któremu przewodniczy∏ wówczas gen. Tadeusz Komorowski „Bór”,
ustanowiono pamiàtkowy Krzy˝ AK. Od tego momentu emigracja z jeszcze
wi´kszà si∏à stara∏a si´ dotrzeç do Êrodowisk w kraju70. 

Zgodnie z planami MSW zintensyfikowano perlustracj´ korespondencji,
sprawdzano przesy∏ki, nastawiono agentur´ na wykrycie „emisariuszy” z Londy-
nu. Na przyk∏ad w ciàgu dziesi´ciu dni paêdziernika 1967 r. przechwycono (czy-
li wyciàgni´to z listów i paczek) 312 legitymacji Krzy˝a AK. W nast´pnych mie-
siàcach i latach wynik poszukiwaƒ by∏ skromniejszy, nadal jednak emigracja
próbowa∏a przerzucaç do kraju legitymacje. Kolejna du˝a wpadka legitymacji dla
krajowych akowców nastàpi∏a w 1972 r. Wtedy to zatrzymano rozpracowanego
przez agentur´ Mariana Skoczka z Londynu. Przygotowane na podstawie prze-
myconych z kraju list krzy˝e nie dotar∏y do tych, którzy na nie czekali. Sytuacj´
próbowano ratowaç w∏asnà, krajowà produkcjà. Cz´Êciowo to si´ udawa∏o, lecz
po jakimÊ czasie „nielegalna wytwórnia krzy˝y” (w rzeczywistoÊci znajomi gra-
werzy) w Warszawie zosta∏a wykryta i zlikwidowana przez SB. Nie mia∏ tak˝e
szans na realizacj´ oryginalny pomys∏ londyƒczyków, ˝eby naciskaç na w∏adz´
i zalegalizowaç odznaczenie. Sekretarz kapitu∏y Józef Huczyƒski, przyby∏y z Lon-
dynu pod pozorem odwiedzenia rodziny, nie zdo∏a∏ zebraç ch´tnych, którzy wy-
stàpiliby z odpowiednià petycjà71. Nota bene pomys∏ ten wyraênie Êwiadczy∏
o braku rozeznania londyƒskich akowców w realiach Polski Ludowej. Mo˝e by∏

70 AIPN Gd, 0028/89, T. Krawczyƒ, A. Muszyƒski, Dywersyjna rola Kapitu∏y Krzy˝a AK, Warsza-
wa 1974 (Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW), k. 3–8.
71 Ibidem, k. 7–10.
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te˝ wynikiem nadziei rozbudzonych przez puszczajàcego oko do kombatantów
Mieczys∏awa Moczara.

Mimo zakrojonych na szerokà skal´ dzia∏aƒ MSW akcja dekorowania Krzy-
˝em AK nigdy nie zosta∏a ca∏kowicie zahamowana. Determinacja „emisariuszy”,
wype∏niajàcych kole˝eƒskà powinnoÊç i odpowiadajàcych na zapotrzebowanie
akowców w Polsce na niezale˝nà form´ upami´tnienia przesz∏oÊci, by∏a zbyt du-
˝a. Krzy˝e przecieka∏y przez granic´ nielegalnie i szeroko. 

W Gdaƒsku pierwsze krzy˝e pojawi∏y si´ w 1970 r. w Êrodowisku wileƒskim.
Przywióz∏ je z Warszawy Witold Jagoda „Brzoza” – dowódca kompanii w 3. Wi-
leƒskiej Brygadzie AK. On te˝ wraz z Józefem Dziarmagà-Dzia∏yƒskim wr´cza∏ je
2 maja 1970 r. w mieszkaniu Sabiny i Mariana Korejwów. Ca∏à uroczystoÊç, któ-
ra odby∏a si´ w patetycznej oprawie, filmowano. Jako pierwsi krzy˝e otrzymali:
Korejwowie, bracia Zdzis∏aw i Olgierd Christa, Mieczys∏aw Czernik, Wiktor
Kierkuç, Witold Radecki-Mikulicz, Zenon Sarnecki, Henryk Âliwiƒski72.

Krzy˝ z Londynu Êciàga∏y te˝ inne grupy. W 1976 r. Witold Stabrowski
z 5. Brygady poprosi∏ jednego z naukowców z Politechniki Gdaƒskiej o przywie-
zienie krzy˝y dla kilku swoich towarzyszy broni (m.in. dla Jerzego Lejkowskie-
go „Szpagata”, Rajmunda Drozda „Mikrusa” i Henryka Sobolewskiego „Sobo-
la”). Przerzut nie uda∏ si´, Wojska Ochrony Pogranicza przechwyci∏y „materia∏
dowodowy” i natychmiast przekaza∏y do gdaƒskiej SB. „Szpagata” i „Mikrusa”
wzywano na rozmowy ostrzegawcze. Zarekwirowane krzy˝e nigdy nie zosta∏y
zwrócone, a akowcy dopiero w latach osiemdziesiàtych otrzymali z Londynu
duplikaty73.

Innym odznaczeniem przyznawanym przez Londyn by∏ Medal Wojska, usta-
nowiony przez szefa Sztabu Si∏ Zbrojnych na Zachodzie w lipcu 1948 r. I w tym
przypadku MSW rekwirowa∏o medal i utrudnia∏o jego dystrybucj´. Z innych ak-
cji „dywersji” emigracyjnej nale˝y wymieniç weryfikacj´ stopni oraz spraw´
wniosków awansowych i odznaczeniowych. Przez ca∏y okres PRL koresponden-
cyjnie za∏atwiano je w Londynie, a w pewnym okresie nawet pó∏legalnie w kra-
ju przy pomocy dzia∏aczy ZBoWiD. 

Akcja odznaczeniowa prowadzona za poÊrednictwem ZBoWiD by∏a jednym
z elementów uwiarygodniania si´ tej organizacji w Êrodowisku kombatanckim.
Nale˝a∏a te˝ do sposobów korumpowania. Ch´tnie tej broni u˝ywa∏a bezpieka,
ciàgnàc profity ze Êrodowiskowych animozji na tle odznaczeƒ i stopni oficer-
skich. Nie mog∏a jednak przewidzieç wszystkiego. W styczniu 1960 r. w Warsza-
wie odby∏a si´ wielka uroczystoÊç wr´czenia Krzy˝y Virtuti Militari i Krzy˝y Par-
tyzanckich. Jak mo˝na sàdziç, by∏a to manifestacja akowców, którzy przed licznie
zgromadzonà m∏odzie˝à zaprezentowali przywiàzanie do swych symboli. Wzi´li
w niej udzia∏ równie˝ kombatanci z Wybrze˝a. KomuniÊci z Armii Ludowej nie
zostali zaproszeni. Dopisali za to agenci SB z Lubos∏awem Krzeszowskim „Lu-
dwikiem” (by∏ym szefem sztabu Okr´gu Wileƒskiego AK) i Aleksandrem Wasi-

72 AIPN Gd, 0027/3073, t. 2, Informacja dotyczàca dzia∏alnoÊci Sabiny i Mariana Korejwów,
25 IX 1970 r., k. 46. Zob. te˝ ibidem, t. 1, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy operacyjnej z by∏ym TW
ps. „Miros∏aw”, 23 IV 1975 r., k. 196; ibidem, t. 2, Informacja TW ps. „Stefan”, 15 VI 1970 r.,
k. 41.
73 Relacja Henryka Sobolewskiego z 26 V 2005 r., w zbiorach autora.
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lewskim „Olesiƒskim” (równie˝ ze sztabu tego okr´gu) na czele74. Najwyraêniej
sytuacja wymkn´∏a si´ spod kontroli SB, która nie spodziewa∏a si´ tak masowe-
go udzia∏u akowców (w tym wysokich rangà oficerów). Nie do przewidzenia by∏
te˝ efekt spo∏eczny tego spotkania. Jest on trudny do oceny i dziÊ. Z pewnoÊcià
zdarzenie to dobrze pokazuje problem kompromisów, na jakie sz∏a cz´Êç komba-
tantów – cz´Êciowo w imi´ idea∏ów i potrzeby zaszczepiania ich m∏odym, cz´-
Êciowo jednak dla osobistych korzyÊci.

Ârodowisko brygad wileƒskich – lata pi´çdziesiàte i szeÊçdziesiàte

Z uwagi na liczebnoÊç i rang´ spo∏ecznà Êrodowiska wileƒskiego na Wybrze-
˝u nale˝y wyró˝niç je w oddzielnym rozdziale.

Okr´g Wileƒski – z racji zdeklarowanej antysowieckiej postawy jego ˝o∏nie-
rzy (konflikt z partyzantkà sowieckà na Wileƒszczyênie, dzia∏alnoÊç eksterytorial-
nego Okr´gu Wileƒskiego w latach 1944–1948, w tym walka zbrojna 5. i 6. Bry-
gady AK z komunistami) – do 1956 r. by∏ jednà z najsilniej rozpracowywanych
struktur akowskich. Akcja „X” w 1948 r. mia∏a byç ostatecznym rozwiàzaniem
„problemu wileƒskiego”. Przeprowadzona na wielkà skal´ operacja policyjna za-
koƒczy∏a si´ aresztowaniem prawie 6 tys. osób z Wileƒszczyzny75. Rok 1956 nie
przerwa∏ rozpracowywania tego Êrodowiska. Zmieni∏a si´ struktura s∏u˝b bezpie-
czeƒstwa, zmieni∏y si´ priorytety, ale akowcy wileƒscy ciàgle byli obserwowani.
W Polsce Gomu∏ki uwa˝ano ich za niebezpiecznych, gdy˝ nale˝eli do jednego
z bardziej zintegrowanych i pr´˝nych (jak na warunki PRL) Êrodowisk. 

Tworzyli je koledzy z partyzantki, spotykajàcy si´ na rocznicowych mszach,
pogrzebach i spotkaniach towarzyskich. ¸àczy∏a ich przesz∏oÊç – wojenna i wi´-
zienna, ale te˝ wielka potrzeba uporzàdkowania i wyprostowania historii. Pró-
bowali wi´c spisywaç relacje i upami´tniaç walk´ i ofiar´ swoich nie˝yjàcych ko-
legów. Ârodowisko to sk∏ada∏o si´ z kilku grup, które utrzymywa∏y z sobà luêne
kontakty, czasami wykazywa∏y te˝ wi´kszà za˝y∏oÊç. Zacz´∏o si´ integrowaç tu˝
po paêdzierniku 1956 r. na fali ogólnego o˝ywienia polityczno-spo∏ecznego.
Mia∏o charakter ogólnopolski, ale obecnoÊç gdaƒszczan wyraênie si´ zaznacza∏a
– co zosta∏o podkreÊlone w opracowaniach MSW. Grupa gdaƒska nie by∏a jed-
nolita. Podzia∏y sz∏y wed∏ug brygad i sporów personalnych. W pierwszych latach
niepodwa˝alnymi autorytetami byli pp∏k Adam Szyd∏owski „Poleszuk” (dowód-
ca Okr´gu Nowogródzkiego AK) i por. Witold Kisiel „Âwiato∏dycz” (dowódca
23. Bras∏awskiej Brygady AK). Bardzo silnà pozycj´ mia∏ te˝ por. Teodor Sawic-
ki „Otto”, adiutant dowódcy 6. Brygady AK. Nie mo˝na go jednak uznaç za
akowski autorytet, lecz raczej za bardzo zdecydowanego i energicznego rzeczni-
ka spraw AK i jej kronikarza76.

74 Ibidem, 0027/868, Wyciàg z „Biuletynu Informacyjnego OÊrodków Kulturalnych i Gospodar-
czych” przy Stowarzyszeniu PAX, 1 III 1960 r., k. 31–33.
75 P. Niwiƒski, Okr´g Wileƒski AK w latach 1944–1948, Warszawa 1999, s. 289–316.
76 W oczach spo∏ecznoÊci wileƒskiej w Gdaƒsku, a zw∏aszcza ˝o∏nierzy 3. Brygady AK, „Otto” by∏
obcià˝ony epizodem z czasów partyzantki, kiedy to wykonujàc rozkazy „Wilka”, usi∏owa∏ przejàç
dowodzenie 3. Brygadà. Zosta∏ wówczas aresztowany przez dowódc´ kompanii Romualda Rajsa
„Burego” i wych∏ostany. Jako persona non grata opuÊci∏ w nies∏awie zbuntowanà brygad´ (O. Chri-
sta, U „Szczerbca” i „¸upaszki”, Warszawa 2000, wyd. poprawione i uzupe∏nione, s. 37).
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Druga silna grupa wilnian skupi∏a si´ w Warszawie. Byli to oficerowie Ko-
mendy Okr´gu – pp∏k Lubos∏aw Krzeszowski „Ludwik” oraz szef Wydzia∏u III
mjr Teodor Cetys „S∏aw”, dowódcy brygad: 4. – por. Longin Wojciechowski
„Ronin”, 6. – mjr Franciszek Koprowski „Konar” i inni. W Szczecinie mieszka∏
por. Witold Turonek „Tur”, a we Wroc∏awiu osiad∏ ppor. Stanis∏aw Kia∏ka „Sza-
rotka”, bliski wspó∏pracownik komendanta p∏k. Aleksandra Krzy˝anowskiego
„Wilka” i zast´pca szefa Wydzia∏u IV Komendy Okr´gu. 

Wed∏ug SB jednym z czynników integrujàcych zatomizowane i zastraszone po
stalinowskiej nocy Êrodowisko akowskie by∏ Ogólnopolski Komitet Pomocy Re-
patriantom z Jerzym Wroƒskim, oficerem Biura Informacji i Propagandy Komen-
dy Okr´gu Wileƒskiego AK, na czele. Komitet gromadzi∏ wokó∏ siebie potrzebu-
jàcych, nawiàza∏ te˝ kontakty z zagranicà i wieloma ludêmi dobrej woli. Dzi´ki
tym kontaktom wielu akowców odszuka∏o przyjació∏ i znalaz∏o lepszà prac´
(m.in. w PAX-ie). 

Istotnym wydarzeniem i punktem zwrotnym w integracji Êrodowiska by∏a
ekshumacja i pogrzeb komendanta Okr´gu Wileƒskiego p∏k. Aleksandra Krzy˝a-
nowskiego „Wilka”. Na uroczystoÊci 27 kwietnia 1957 r. wed∏ug ró˝nych ocen
przyby∏o od czterystu do dziewi´ciuset ˝o∏nierzy AK. Przemawia∏ pp∏k Jan Ma-
zurkiewicz „Rados∏aw” oraz agent NKWD i polskiej bezpieki Lubos∏aw Krze-
szowski „Ludwik”. W czasie przygotowaƒ do pogrzebu ujawni∏a si´ niezwyk∏a
solidarnoÊç i jednoÊç ca∏ej akowskiej spo∏ecznoÊci, odnowiono zerwane wcze-
Êniej kontakty77, a sam pogrzeb by∏ manifestacjà si∏y zbiorowoÊci odradzajàcej si´
po krwawych komunistycznych represjach. Symbolika tego wydarzenia daleko
wykracza∏a poza Êrodowisko wileƒskie. 

Ekshumacja i pogrzeb „Wilka” dosz∏y do skutku dzi´ki zaanga˝owaniu wielu
osób, przede wszystkim Stanis∏awa Kia∏ki i Józefa Dziarmagi-Dzia∏yƒskiego. Od
tej pory stali si´ oni g∏ównymi animatorami swego Êrodowiska. Kia∏ka ju˝
w 1956 r. zosta∏ uznany przez funkcjonariuszy Departamentu III MSW za g∏ów-
ne zagro˝enie dla esbeckiej pacyfikacji grup kombatanckich. By∏ stale obserwo-
wany, a w kombinacjach operacyjnych przeciwko niemu uczestniczyli czo∏owi
agenci bezpieki. 

Kia∏ka i Dzia∏yƒski to dwie ró˝ne osobowoÊci. Pierwszy – dokumentalista i hi-
storyk amator – mieszka∏ i dzia∏a∏ we Wroc∏awiu, utrzymujàc o˝ywione kontakt
z wieloma akowcami w kraju i za granicà. Wokó∏ niego, wed∏ug ustaleƒ SB, ze-
bra∏o si´ oko∏o pi´çdziesi´ciu osób. Dostarcza∏y mu informacje, spisywa∏y dla
niego relacje i wspiera∏y w ró˝ny sposób78. Na poczàtku odwil˝y paêdzierniko-
wej bezskutecznie próbowa∏ inicjowaç zjazdy kole˝eƒskie. Wspólnie z Anielà
Dziewulskà i Franciszkiem Niepokólczyckim organizowa∏ pomoc dla potrzebu-
jàcych i czyni∏ starania o uwolnienie wi´zionych jeszcze towarzyszy broni79. Do
rangi symbolu urastajà jego próby za∏atwienia przedterminowego zwolnienia

77 AIPN, 00231/273, t. 2, Doniesienia agenturalne i notatki s∏u˝bowe dotyczàce pogrzebu „Wilka”,
kwiecieƒ 1957 r., k. 13–23.
78 AIPN Gd, 0023/55, t. 1, Informacja dotyczàca aktualnej sytuacji w Êrodowisku osób z by∏ego
podziemia prolondyƒskiego, 5 VI 1972 r., k. 54.
79 AIPN, 00231/271, t. 2, Notatka informacyjna starszego oficera Wydzia∏u I Departamentu III
MSW kpt. Stanis∏awa FliÊnikowskiego, 29 VIII 1960 r., k. 580.
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Adama Boryczki „Toƒki” – zast´pcy dowódcy 6. Brygady AK i ostatniego kurie-
ra WiN. Od momentu opuszczenia przez niego wi´zienia w 1969 r. ten niez∏om-
ny ˝o∏nierz i ˝ywa legenda oporu przeciw Sowietom sta∏ si´ jednà z czo∏owych
postaci Êrodowiska wileƒskiego. Jego roli nie mogà nie doceniç równie˝ cz∏on-
kowie WiN. To w∏aÊnie „Toƒko” by∏ u schy∏ku PRL pomys∏odawcà pamiàtkowej
odznaki WiN. Zrealizowa∏ t´ ide´ w 1988 r., ju˝ po jego Êmierci, wileƒski ako-
wiec Olgierd Christa przy pomocy ˝o∏nierza WiN Mieczys∏awa Filipczaka80.

Józef Dziarmaga-Dzia∏yƒski „Józef” by∏ szefem Wydzia∏u Prasy i Informacji
w Delegaturze Rzàdu na Kraj w Wilnie, a tak˝e bliskim wspó∏pracownikiem Bo-
les∏awa Piaseckiego z partyzantki i Stowarzyszenia PAX. Zosta∏ oddelegowany
przez niego do opracowania dziejów AK na Wileƒszczyênie. Do pracy tej zabra∏
si´ energicznie, wykorzystujàc udost´pnione mu przez Piaseckiego Êrodki PAX-u,
z samochodem w∏àcznie. Pierwsze kroki skierowa∏ do akowców mieszkajàcych
w Gdaƒsku – Adama Szyd∏owskiego „Poleszuka”, Witolda Kisiela „Âwiato∏dycza”,
Teodora Sawickiego „Otta”, mjr. Aleksandra Wasilewskiego „Olesiƒskiego” (sze-
fa sztabu i zast´pcy dowódcy Inspektoratu A Okr´gu Wileƒskiego), por. Wac∏a-
wa Sawicza „Emila” (kwatermistrza Inspektoratu A)81. 

Wybór nie by∏ przypadkowy, gdy˝ osoby te by∏y czynne w ˝yciu kombatanckim
ju˝ wczeÊniej. Pierwsza trójka by∏a te˝ intensywnie inwigilowana przez SB. Jedna
z trzech spraw operacyjnych dotyczàcych akowców, jakie zachowa∏y si´ w Archi-
wum IPN, obejmuje w∏aÊnie Szyd∏owskiego, Kisiela i Sawickiego. Wydzia∏ III
Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku wszczà∏ jà jako spraw´ ewidencyjno-
-obserwacyjnà 9 wrzeÊnia 1958 r., wykorzystujàc w pierwszym etapie materia∏y
agenturalne zgromadzone jeszcze przez UB (1948–1954). W nast´pnych latach
spraw´ t´ przerejestrowano, zmieniono jej kategori´ na spraw´ operacyjnej obser-
wacji. Co najmniej od 1961 r. nosi∏a ona kryptonim „Baza”82. Równolegle rozpra-
cowanie Êrodowiska wileƒskiego, w tym wy˝ej wymienionych oficerów, prowadzi∏
Departament III MSW w ramach ogólnopolskiej sprawy o kryptonimie „Brygada”. 

Warto zacytowaç powody, dla których sprawa zosta∏a za∏o˝ona:
„– nie sà oni zwolennikami obecnego systemu w Polsce, wykazujà negatywny

stosunek do PRL, a wrogi do ZSRR;
– utrzymujà kontakt z szeregiem osób, w tym z aktywistami by∏ej organizacji

AK [...], o˝ywiajàc ich i pobudzajàc do dzia∏alnoÊci pami´tnikarsko-wspomnie-
niowej;

– interesujà si´ zagadnieniami natury politycznej, Êledzàc na bie˝àco aktualne
wydarzenia, a jako ˝e kiedyÊ – w minionym okresie czasu – liczyli na wojn´ i wy-
zwolenie z zachodu, to w Êwietle obecnej sytuacji politycznej, zaostrzenia si´ jej
przez kryzys berliƒski, dalsza ich kontrola staje si´ uzasadniona”83.

80 Notatki z rozmowy z Olgierdem Christà, styczeƒ 2004 r., w zbiorach autora.
81 AIPN, 00231/271, t. 2, Notatka informacyjna starszego oficera Wydzia∏u I Departamentu III
MSW kpt. Stanis∏awa FliÊnikowskiego, 29 VIII 1960 r., k. 576–577. Zob. te˝ AIPN Gd, 0046/23,
t. 2, Sprawozdania kwartalne SB KW MO w Gdaƒsku za rok 1958.
82 AIPN Gd, 0027/868, Postanowienie o za∏o˝eniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej na grup´,
9 IX 1958 r., k. 1; ibidem, Charakterystyka materia∏ów sprawy operacyjnej obserwacji krypt. „Ba-
za”, 6 XI 1961 r., k. 11.
83 Ibidem, Charakterystyka materia∏ów sprawy operacyjnej obserwacji krypt. „Baza”, 6 XI 1961 r.,
k. 81.
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Najwi´kszy autorytet mia∏ Adam Szyd∏owski „Poleszuk”84. To wokó∏ niego
zacz´li gromadziç si´ akowcy, wraz z Kisielem i Sawickim. Lista osób wspó∏pra-
cujàcych z tà grupà zawiera kilkudziesi´ciu partyzantów z ca∏ej Polski. W mate-
ria∏ach operacyjnych szczególnie podkreÊlano rol´ ks. pp∏k. Giedymina Pileckie-
go „D∏ugosza” z Elblàga – kapelana Okr´gu Wileƒskiego AK, Czes∏awa Ptaka
„Cypriana” i Jana Skorba z Wejherowa. Po raz pierwszy SB zauwa˝y∏a te˝ Ma-
riana i Sabin´ Korejwów z 3. Brygady, którzy od koƒca lat szeÊçdziesiàtych stali
si´ g∏ównymi animatorami ˝ycia kombatanckiego w Gdaƒsku i czo∏owymi „figu-
rantami” spraw operacyjnych prowadzonych przez Wydzia∏ III KW MO.

W pierwszych latach rzàdów Gomu∏ki do Szyd∏owskiego i towarzyszy szcze-
gólnie lgnà∏, jak zauwa˝ono w jednej z notatek Wydzia∏u III, „Êredni aktyw do-
wódczy” (na szeregowców czas przyszed∏ póêniej)85. „Poleszuk” patronowa∏ spo-
tkaniom towarzyskim i przedsi´wzi´ciom upami´tniajàcym boje AK. Wkrótce
wyprzedzili go w tym m∏odsi i sprawniejsi koledzy. Szczególnà dzia∏alnoÊç roz-
winà∏ na polu historycznym, próbowa∏ namówiç (bezskutecznie) do wspó∏pracy
Melchiora Waƒkowicza. Po upadku tego pomys∏u „Poleszuk” zwróci∏ si´ do Biu-
ra Historycznego Ministerstwa Obrony Narodowej z propozycjà przekazania ze-
branego materia∏u. ¸udzi∏ si´, ˝e stanie si´ on podstawà rzetelnie napisanej pu-
blikacji. Przed swojà Êmiercià zdà˝y∏ jeszcze podpisaç formalnà umow´ z MON,
która nigdy nie zosta∏a zrealizowana. Powodem niepowodzenia by∏y zapewne
nie tylko wzgl´dy polityczne, ale równie˝ to, ˝e „Poleszuk”, mimo rozleg∏ych
kontaktów, nie zdo∏a∏ zebraç wystarczajàcego materia∏u historycznego. Wiàza∏o
si´ to z powÊciàgliwoÊcià by∏ych konspiratorów i partyzantów, którzy nawet po
odwil˝y 1956 r. nie byli zbyt wylewni i niech´tnie ujawniali tajemnice organiza-
cyjne. Zbyt Êwie˝e by∏y jeszcze rany po przeÊladowaniach, kiedy to si∏à wymu-
szano „materia∏ historyczny”. 

Mimo zmian politycznych Wilnianie nadal pisali do szuflady. Próby publiko-
wania by∏y sporadyczne. Pierwsza synteza na temat wileƒskiej AK ukaza∏a si´
w 1985 r. By∏a to Operacja wileƒska AK ppor. Romana Korab-˚ebryka „Kora-
ba”, który po Êmierci Szyd∏owskiego podjà∏ trud zbierania i opracowania mate-
ria∏u historycznego. Zanim jednak jego ksià˝ka wysz∏a drukiem, jej pierwsze
wersje zosta∏y przechwycone przez oficerów SB. Szybko te˝ sta∏y si´ przedmio-
tem analiz Wydzia∏u III, który w ten sposób uzyska∏ kompletny i ogólny obraz
zas∏ug wojennych rozpracowywanych przez siebie osób. 

Na polu historycznym i towarzyskim równie aktywny jak Adam Szyd∏owski
by∏ Teodor Sawicki „Otto”86. Wed∏ug SB „potrafi∏ on wciàgnàç i pobudziç do

84 Adam Szyd∏owski „Poleszuk” – ur. 10 III 1900 r. w Dreszewie (pow. radzymiƒski), pp∏k. Od
1918 r. w 5. Dywizji Strzelców Polskich na Syberii; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; oficer za-
wodowy – mjr dyplomowany ze starszeƒstwem od 19 III 1939 r. Uczestnik kampanii wrzeÊniowej
1939 r., kampanii francuskiej 1940 r., nast´pnie w Anglii. Po szkoleniu dla cichociemnych zrzuco-
ny latem 1944 r. do Polski. Od 12 VI 1944 r. komendant Podokr´gu Nowogródek AK. Od lipca
1944 do 1947 r. internowany w ZSRR, nast´pnie wróci∏ do kraju i osiad∏ w Gdaƒsku. Zmar∏
4 X 1960 r. w Gdyni. Wielokrotnie odznaczany Krzy˝em Walecznych i Virtuti Militari.
85 AIPN Gd, 0027/868, Charakterystyka materia∏ów sprawy operacyjnej obserwacji krypt. „Baza”,
6 XI 1961 r., k. 18.
86 Teodor Sawicki „Otto” – ur. 19 XII 1919 r. w ¸ugaƒsku, por. Absolwent Paƒstwowej Âredniej
Szko∏y Ogrodniczej w Wilnie i Studium Administracyjno-Gospodarczego przy Wy˝szej Szkole
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dzia∏ania – o˝ywienia szereg innych oboj´tnych cz∏onków AK”. Ju˝ w 1954 r.
Urzàd Bezpieczeƒstwa opracowa∏ plan jego werbunku. Po kilku wst´pnych roz-
mowach wobec negatywnego nastawienia Sawickiego do sugestii wspó∏pracy od-
stàpiono od tego zamiaru87. 

Opracowywanie dziejów nie wyczerpywa∏o aktywnoÊci i ambicji akowców.
W Gdaƒsku inspiratorem dyskusji o charakterze spo∏ecznym by∏ zw∏aszcza Sa-
wicki. Ju˝ kilka lat po Paêdzierniku proponowa∏, aby zaanga˝owaç si´ w dzia∏al-
noÊç PAX-u, Znaku bàdê grupy „Za i przeciw”88. Pomys∏ ten zosta∏ przyj´ty przez
„Âwiato∏dycza”, „Poleszuka” i innych bez entuzjazmu. Podobnie jak propozycja,
aby poprzeç Boles∏awa Piaseckiego z jego akcjà listu otwartego do prymasa Ste-
fana Wyszyƒskiego z apelem o szerokie w∏àczenie si´ Episkopatu w ˝ycie paƒ-
stwa ludowego89. AktywnoÊç wilnian zosta∏a cz´Êciowo skanalizowana w ZBo-
WiD, co zapoczàtkowa∏o podzia∏y wÊród nich.

Trzecià wa˝nà osobà gdaƒskiego Êrodowiska wileƒskiego by∏ Witold Kisiel
„Âwiato∏dycz”90. Ten znany by∏ bardziej z dzia∏alnoÊci towarzyskiej ni˝ histo-
rycznej. Bezpiek´ niepokoi∏y zw∏aszcza jego szerokie znajomoÊci, zwiàzki z Szy-
d∏owskim i Sawickim oraz jego prospo∏eczne cechy: „towarzyskoÊç i umiej´tnoÊç
wspó∏˝ycia z ludêmi”. Ta charakterystyka musia∏a zwróciç uwag´ oficerów Wy-
dzia∏u III, którzy w 1953 r. przystàpili do werbunku Kisiela jako tajnego infor-
matora. „Âwiato∏dycz” podpisa∏ zobowiàzanie, ale wkrótce potem odmówi∏
wspó∏pracy91. 

Dzia∏alnoÊç historyczna oraz wszelkie przejawy ˝ycia Êrodowiskowego by∏y
ÊciÊle kontrolowane przez rozbudowanà agentur´. Tak jak zaznaczy∏em wczeÊniej,

Ekonomicznej w Sopocie. Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r., w AK adiutant dowódcy 6. Bry-
gady. Po wojnie mieszka∏ w Bydgoszczy, nast´pnie a˝ do Êmierci 5 V 2004 r. w Gdaƒsku Wrzeszczu.
87 JeÊli wierzyç dokumentom, to werbunek by∏ prowadzony na zasadzie „lojalnoÊci”, tzn. zak∏ada-
no pozytywne nastawienie Sawickiego do organów bezpieczeƒstwa i nie przygotowano planu szan-
ta˝u przy wykorzystaniu tzw. materia∏ów kompromitujàcych. Plan werbunku, stylistycznie nieudol-
ny, brzmia∏ doÊç groteskowo: „JednoczeÊnie bierze si´ pod uwag´, ˝e kandydat jako lojalny
obywatel Polski Ludowej [w] wyniku prowadzonej z nim rozmowy, w czasie której wska˝e si´ kan-
dydatowi na zdradzieckà rol´ dowództwa AK w walce z hitlerowskim okupantem, wspó∏prac´ z ge-
stapo oraz agresywnoÊç paƒstw kapitalistycznych wobec krajów demokracji ludowej, a mi´dzy in-
nymi i Polsce [przyjmie propozycj´ wspó∏pracy agenturalnej]” (AIPN Gd, 0027/868, Raport
o zezwolenie na dokonanie werbunku w charakterze informatora, lipiec 1954 r., k. 59). Z pewno-
Êcià tak Êwiadomego cz∏owieka jak „Otto” w ten sposób nie mo˝na by∏o przekonaç do wspó∏pracy.
Niewykluczone jednak, ˝e otrzyma∏ on propozycj´ popartà powa˝nymi argumentami – których nie
opisywano w dokumentach, a mimo to jej nie przyjà∏. 
88 AIPN, 00231/273, t. 2, Notatka s∏u˝bowa starszego oficera operacyjnego Wydzia∏u I Departa-
mentu III kpt. Stanis∏awa FliÊnikowskiego z pobytu w Gdaƒsku, 23 I 1960 r., k. 179.
89 AIPN Gd, 0046/77, t. 5, Sprawozdanie kwartalne Wydzia∏u III KW MO w Gdaƒsku za okres
1 X 1959 – 31 XII 1959 r., k. 286; ibidem, Sprawozdanie kwartalne SB KW MO w Gdaƒsku za
czas 1 I 1960 – 31 III 1960 r., k. 9.
90 Witold Kisiel „Âwiato∏dycz” – ur. 28 III 1909 r. w Ostrolanach, kpt. Prawnik, absolwent Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w Wilnie. Uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ
w Wilnie. W 1944 r. zast´pca dowódcy, nast´pnie dowódca 23. Bras∏awskiej Brygady AK. Wzià∏
udzia∏ w operacji „Ostra Brama”. W lipcu 1944 r. wywieziony w g∏àb ZSRR, do kraju powróci∏
w 1947 r. Zamieszka∏ w Gdaƒsku, pracowa∏ w ró˝nych przedsi´biorstwach. Zmar∏ 12 II 1973 r.
91 AIPN Gd, 0027/868, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca Witolda Kisiela „Âwiato∏dycza”, by∏ego do-
wódcy 23. Bras∏awskiej Brygady AK, 19 IX 1958 r., k. 10.
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werbowana by∏a ona spoÊród dobrze poinformowanych i obdarzonych zaufa-
niem cz∏onków Êrodowiska. Znawca historii wileƒskiej AK Piotr Niwiƒski pod-
czas swoich badaƒ wyselekcjonowa∏ blisko 120 osób, b´dàcych tajnymi wspó∏-
pracownikami s∏u˝b bezpieczeƒstwa w latach 1945–1968 w ca∏ej Polsce.
W Gdaƒsku dzia∏a∏o dwóch tajnych wspó∏pracowników: ju˝ tu wymieniany
Aleksander Wasilewski „Olesiƒski” (w kontaktach z SB u˝ywa∏ pseudonimu „Ka-
zik”) oraz Olgierd Christa „Noc”, „Leszek” (w kontaktach z SB u˝ywa∏ pseudo-
nimu „Kismet”, a od 1973 r. „Stefan”)92. O ile ten pierwszy by∏ doskonale zo-
rientowany w ˝yciu swoich kolegów, o tyle drugi w latach szeÊçdziesiàtych, jak
mo˝na sàdziç, nie przedstawia∏ dla Wydzia∏u III jeszcze wi´kszej wartoÊci. Jako
zdecydowanie m∏odszy wiekiem i stopniem wojskowym nie mia∏ dost´pu do oto-
czenia Dziarmagi-Dzia∏yƒskiego, a wi´c do osób, których dzia∏alnoÊç sp´dza∏a
sen z oczu bezpieki. Christa by∏ wówczas dostarczycielem przede wszystkim tzw.
materia∏u ogólnoinformacyjnego. Natomiast atuty Wasilewskiego jako informa-
tora to doskona∏a znajomoÊç kadry dowódczej Êrodowiska wileƒskiego (wynika-
jàca z tego, ˝e by∏ jednym z eksponowanych oficerów okr´gu) oraz perfekcyjne
konspirowanie si´. Kamufla˝ u∏atwia∏y mu cechy osobowoÊciowe, którymi zjed-
nywa∏ sobie ludzi. Olgierd Christa, który w 2003 r. dowiedzia∏ si´, ˝e Wasilew-
ski by∏ tajnym wspó∏pracownikiem, powiedzia∏: „To on te˝!? Tak dobrego i ∏a-
godnego cz∏owieka nikt nie móg∏ podejrzewaç, ˝e pracuje dla SB”93. Inny
wileƒski akowiec mówi∏ o nim: „Êwi´ty cz∏owiek”. Wasilewski posiada∏ te˝ jesz-
cze jednà cech´: gorliwoÊç i ∏atwoÊç mówienia o swoich towarzyszach broni.

92 Olgierd Christa to jeden z najdzielniejszych ˝o∏nierzy 3. Wileƒskiej Brygady AK, a po wojnie uta-
lentowany i bohaterski dowódca szwadronu 5. Brygady mjr. Zygmunta Szendzielarza „¸upaszki”.
Aresztowany w 1947 r., w czasie Êledztwa zachowa∏ godnà postaw´. Po 1990 r. ca∏e ˝ycie poÊwi´-
ci∏ Armii Krajowej. By∏ za∏o˝ycielem Zwiàzku ˚o∏nierzy AK w Gdaƒsku (Okr´g Wileƒski), jego
pierwszym prezesem, wydawcà Êrodowiskowego pisemka „Wileƒski Przekaz” i wielce zas∏u˝onym
spo∏ecznikiem, skupionym na przywracaniu pami´ci o partyzantach wileƒskich i „˝o∏nierzach wy-
kl´tych”. To on wystàpi∏ o uniewa˝nienie wyroku na „¸upaszk´” i Danut´ Siedzik „Ink´”, zamor-
dowanà w 1946 r. z wyroku komunistycznego sàdu (sprawà zajmowa∏a si´ nast´pnie jej rodzina).
Z jego inicjatywy ufundowano obelisk poÊwi´cony „Ince” w Sopocie i symboliczny grób w Gdaƒ-
sku. Troszczy∏ si´ o groby swoich podkomendnych. Mia∏ bliski kontakt z harcerzami, m∏odzie˝à
i badaczami polskiego podziemia, uczestniczy∏ w wielu dysputach Êrodowiskowych i historycznych,
podkreÊlajàc koniecznoÊç precyzyjnego odtwarzania dziejów. Rozmowa z Olgierdem Christà, w cza-
sie której przyzna∏ si´ do wspó∏pracy z SB, odby∏a si´ 19 XII 2002 r. w jego mieszkaniu w Gdaƒ-
sku. Przywita∏ mnie s∏owami: „Ja wiem, po co pan tu przyszed∏”. Wiedzia∏em ju˝ wówczas, ˝e
wspó∏prac´ rozpoczà∏ w 1952 r. w wi´zieniu (potwierdza to zachowana dokumentacja). Do dono-
szenia na kolegów zosta∏ zmuszony szanta˝em: „Powiedzieli mi: albo b´dziesz wspó∏pracowa∏, albo
nie wyjdziesz z wi´zienia. Ba∏em si´ o ˝ycie. Wiedzia∏em, ˝e jednego zastrzelili przez wizjer”.
U schy∏ku ˝ycia mówi∏, ˝e przez kilkadziesiàt lat ˝y∏ w dwóch Êwiatach i mia∏ dwie twarze. Opowia-
da∏: „Stara∏em si´ nikomu nie zaszkodziç; mówi∏em im takie g∏upoty”. W rzeczywistoÊci materia∏
przez niego przekazywany by∏ rzetelny i Êcis∏y. Na pytanie, dlaczego nie zerwa∏ wspó∏pracy tak jak
jego brat – przy pierwszej okazji, choçby w 1956 r., powiedzia∏, ˝e ba∏ si´ prowokacji: „Wiedzia∏em,
˝e nie pozwolà mi odejÊç, bo szanta˝em – ujawnieniem prawdy o mnie, mogli ze mnà zrobiç wszyst-
ko”. Na koniec pierwszej naszej rozmowy doda∏: „Powiedzia∏em to panu z du˝ym wstydem. Tylko
panu to powiedzia∏em. Zrobi pan z tym, co pan b´dzie uwa˝a∏. Jest mi l˝ej, ale lepiej dla mnie by-
∏oby, gdybym to ja zginà∏ w ostatniej strzelaninie w Lipuszu [na Kaszubach w listopadzie 1946 r.
– J.M.]” (Notatki z rozmowy z Olgierdem Christà, 19 XII 2002 r., w zbiorach autora). Olgierd
Christa zmar∏ w Gdaƒsku 9 XI 2004 r. 
93 Notatki z rozmowy z Olgierdem Christà, styczeƒ 2004 r., w zbiorach autora.
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Na zakoƒczenie rozwa˝aƒ o agenturze w Êrodowisku wileƒskim w czasach
Gomu∏ki nale˝y zwróciç uwag´, ˝e lista agentów zawierajàca 120 nazwisk nie
jest jeszcze zamkni´ta, choç i tak dobitnie Êwiadczy o skali zjawiska. Poza tym
trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e decyzj´ o wspó∏pracy z SB akowcy podejmowali
w latach czterdziestych, zazwyczaj szanta˝owani Êmiercià w∏asnà lub najbli˝-
szych. Cz´Êç z nich zresztà zerwa∏a wspó∏prac´ przy pierwszej nadarzajàcej si´
okazji (najcz´Êciej po paêdzierniku 1956 r.), inni starali si´ nie szkodziç swoimi
donosami, dostarczajàc materia∏ „ogólnoinformacyjny”. Niektórzy jednak gorli-
wie wywiàzywali si´ z poruczonych im zadaƒ. Na tym etapie badaƒ mo˝na przy-
jàç, ˝e najwartoÊciowszymi dla SB agentami byli: por. Longin Wojciechowski
„Ronin” – dowódca 4. Brygady partyzanckiej, rejestrowany w kartotece MSW
pod pseudonimem „Gumka”; pp∏k Lubos∏aw Krzeszowski „Ludwik” – agent so-
wiecki jeszcze z czasów wojny, pseudonim w MSW „Pawe∏”; mjr Aleksander Wa-
silewski „Olesiƒski” – w UB i SB u˝ywa∏ pseudonimu „Kazik”. Z tego grona tyl-
ko ten ostatni mieszka∏ w Gdaƒsku, podobnie jak znana jedynie z pseudonimu
informatorka „Joanna”, która dostarcza∏a wartoÊciowego materia∏u operacyjne-
go z kr´gu eksponowanych oficerów Komendy Okr´gu. Wszyscy wymienieni
wy˝ej (oprócz „Paw∏a” i „Kismeta”) zostali pozyskani do wspó∏pracy pod koniec
lat czterdziestych, po zatrzymaniu w wyniku akcji „X”. Nie zerwali wspó∏pracy
po 1956 r., kontynuowali jà praktycznie do swojej Êmierci94. Nie wiadomo tyl-
ko, jak potoczy∏y si´ losy jedynej kobiety w tym towarzystwie – „Joanny”.

Odegrali bardzo negatywnà rol´, gdy˝ nie tylko informowali o ˝yciu swoich
kolegów, lecz realizowali dezintegrujàce plany bezpieki. Polega∏y one na sk∏óca-
niu towarzyszy broni i kompromitowaniu zas∏u˝onych akowców. Takiej roli nie
przyjà∏ jedynie Olgierd Christa, odmawiajàc np. rozpuszczania plotek, ˝e Sabina
Korejwo pracuje dla SB. W akcji dezintegrujàcej z powodzeniem wykorzystywa-
no zw∏aszcza przyznawanie awansów i odznaczeƒ, o które starali si´ byli party-
zanci. By∏o to pole do niezwyk∏ych manipulacji. ZawiÊci i wzajemne posàdzenia
zosta∏y przeniesione na nast´pne lata, a nawet poza rok 1989. W ten sposób,
przynajmniej w jakimÊ stopniu, bezpieka zawa˝y∏a na losach ruchu kombatanc-
kiego w III Rzeczypospolitej.

Piszàc o tych brudnych i z∏ych sprawach, nie mo˝na jednak zapominaç o pi´k-
nych przyk∏adach niez∏omnoÊci. W esbeckim opracowaniu z 1960 r. cytowano
fragment przechwyconego listu jednej z cz∏onkiƒ konspiracji wileƒskiej, Janiny
Kruk, do Jadwigi Dabulewicz z Londynu: „Wierzy∏am i wierz´ w s∏usznoÊç swej
walki i nigdy nie uwa˝a∏am jà za nies∏usznà, gdy˝ by∏a ona konieczna. Czuj´ si´
szcz´Êliwa, ˝e jestem w szeregach tych, którzy pogodziç si´ nie mogà z gwa∏tem
i przemocà. Jestem gotowa na wszystko... 10 lat siedzia∏am w wi´zieniu, lecz
przez ten czas nie zdo∏ali mnie zmieniç i upokorzyç. Moja walka trwa nadal”95.

Walk´ kontynuowa∏a równie˝ bezpieka, przystosowujàc si´ do zmieniajàcych
warunków spo∏eczno-politycznych i naturalnych procesów wymiany pokolenio-
wej w inwigilowanych Êrodowiskach czy wreszcie szybko reagujàc na rozkazy
swych szefów. W 1968 r. gdaƒski Wydzia∏ III koƒczy∏ etap pracy, w którym

94 P. Niwiƒski, Dzia∏alnoÊç operacyjna UBP w stosunku do Êrodowiska wileƒskiego..., s. 20. 
95 AIPN, 00231/273, t. 2, Notatka informacyjna starszego oficera Wydzia∏u I Departamentu III
MSW kpt. Stanis∏awa FliÊnikowskiego, 29 VIII 1960 r., k. 580.
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skupia∏ si´ na Szyd∏owskim, Kisielu i Sawickim. 18 grudnia 1968 r. kierownik
Grupy II Wydzia∏u III kpt. Józef Dàbek zwróci∏ si´ do swego prze∏o˝onego o za-
koƒczenie sprawy obserwacji operacyjnej o kryptonimie „Baza”. Wniosek moty-
wowa∏ tym, ˝e „figuranci” (spoÊród których Szyd∏owski ju˝ nie ˝y∏) nie prowa-
dzili dzia∏aƒ opozycyjnych skierowanych przeciwko „˝ywotnym interesom
paƒstwa polskiego”. Pomimo to proponowa∏ streszczenie materia∏ów sprawy
i do∏àczenie do tzw. teczki zagadnieniowej, w której ramach „figuranci” mieli byç
poddawani wyrywkowej kontroli. W praktyce oznacza∏o to dalszà inwigilacj´,
choç tym razem niesystematycznà. Sawicki i Kisiel zostali te˝ na sta∏e umieszcze-
ni w kartotece elementu przest´pczego i podejrzanego96. Ich miejsce zaj´li m∏od-
si – akowcy o ni˝szych szar˝ach: Marian Korejwo, jego ˝ona Sabina, Zdzis∏aw
Christa i kilku innych. To wokó∏ nich w latach siedemdziesiàtych zacz´∏o skupiaç
si´ ˝ycie kombatanckie.

Dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w latach siedemdziesiàtych

W pierwszej po∏owie lat siedemdziesiàtych priorytety dzia∏aƒ SB, mimo
strukturalnych reorganizacji, nie zmieni∏y si´ w porównaniu z poprzednim okre-
sem. Towarzyszom z bezpieczeƒstwa w terenie wy∏o˝y∏ je dobitnie jeszcze raz p∏k
dr W∏adys∏aw Ciastoƒ podczas rocznej narady Wydzia∏u III 3 lutego 1973 r. Je-
go rozbudowana, szeÊciopunktowa definicja dywersji na ostatnim miejscu wy-
mienia∏a „imprezy nawiàzujàce do za∏o˝eƒ i tradycji ideowych Polski bur˝uazyj-
nej, wp∏ywajàce na ÊwiadomoÊç spo∏ecznà”. Owymi imprezami by∏y obchody
rocznic, np. 1 wrzeÊnia 1939 r. czy powstania warszawskiego. Ciastoƒ, jak wy-
nika z cytowanego materia∏u, by∏ doskonale poinformowany o tego typu dzia∏al-
noÊci kombatanckiej równie˝ na Pomorzu97.

W latach siedemdziesiàtych wzmo˝ono dzia∏ania SB wobec Êrodowisk akow-
skich – mimo ewidentnego kurczenia si´ pokolenia „starej bazy”. Wiàza∏o si´ to
nie tylko z wytycznymi w∏adz PZPR i MSW, lecz równie˝ z rosnàcà – w myÊl de-
finicji Ciastonia – aktywnoÊcià Êrodowisk kombatanckich. I tak np. w Sopocie,
zamieszkiwanym do dzisiaj przez sporà grup´ akowców, SB zwar∏a szyki i przej-
rza∏a materia∏y przekazane wczeÊniej do archiwum. Na rozkaz szefa referatu SB
pp∏k. Edmunda Fola por. Tadeusz Jeliƒski mia∏ wytypowaç dziesi´ç osób i pod-
daç je aktywnej kontroli operacyjnej, dà˝àc do pozyskania dwóch osobowych
êróde∏ informacji98. W Gdaƒsku zlecenia by∏y proporcjonalnie wi´ksze.
W 1973 r. grupa „potencjalnie wrogich elementów” z AK i innych organizacji
podziemnych liczy∏a 705 osób. Inwigilowano je w ramach siedemnastu spraw
obiektowych. Dla porównania, Êrodowisko akademickie, oceniane na 22 tys.
osób, kontrolowane by∏o w ramach dwunastu spraw obiektowych, mniejszoÊç
ukraiƒska, obliczona na 3 tys., równie˝ w ramach tylu˝ spraw obiektowych. Pod
wzgl´dem liczby spraw obiektowych w czo∏ówce zainteresowania by∏y formy dy-

96 AIPN Gd, 0027/868, Wniosek o zakoƒczenie sprawy obserwacji operacyjnej krypt. „Baza”,
18 XII 1968 r., k. 29–32.
97 Ibidem, 0046/226, t. 2, Protokó∏ z rocznej narady s∏u˝bowej Wydzia∏u III, Gdaƒsk, 3 II 1973 r.,
k. 368.
98 Ibidem, 0046/179, t. 7, Plan dzia∏ania SB w Sopocie na 1975 r., k. 41.
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wersji ideologicznej – pisanie hase∏, sporzàdzanie ulotek. Takich przypadków za-
rejestrowano czterdzieÊci, za∏o˝ono dziesi´ç spraw obiektowych dotyczàcych
osób czy Êrodowisk zajmujàcych si´ takà dzia∏alnoÊcià99. 

Rozpracowanie akowców nadal prowadzili funkcjonariusze Grupy II Wydzia-
∏u III KW MO w Gdaƒsku. Stan kadrowy tej komórki wynosi∏ szeÊç osób.
Oprócz „starej bazy” Grupa II interesowa∏a si´ mniejszoÊciami narodowymi
i wrogà propagandà, a doraênie nawet grupami socjaldemokratycznymi, trocki-
stowskimi, maoistowsko-dogmatycznymi oraz liberalno-mieszczaƒskimi. Jak
mo˝na si´ domyÊlaç, najwi´cej pracy by∏o z mniejszoÊciami (zw∏aszcza ukraiƒskà)
oraz Êrodowiskami tradycyjnymi100. WÊród tych ostatnich najaktywniejsze pozo-
sta∏y grupy wileƒskie, uformowane jeszcze wyraêniej ni˝ kiedyÊ wed∏ug brygad.
Ich przywództwo obj´li m∏odsi dowódcy.

Najbardziej doÊwiadczona i najstarsza by∏a grupa skupiona wokó∏ Witolda Ki-
siela, Aleksandra Wasilewskiego, Kazimierza Sawicza, Czes∏awa Ptaka i Teodora
Sawickiego. Utrzymywa∏a ona kontakt z Józefem Dziarmagà-Dzia∏yƒskim, dlate-
go by∏a przez SB kojarzona z kr´giem PAX-u101. Apogeum dzia∏alnoÊci tych osób
przypad∏o na prze∏om paêdziernikowy oraz lata szeÊçdziesiàte. W nowej deka-
dzie odstawali pod wzgl´dem energii od m∏odszych akowców.

Najaktywniejsi z ca∏ego Êrodowiska wilnian w Polsce byli zamieszkali
w Gdaƒsku ˝o∏nierze 3. Wileƒskiej Brygady AK por. Gracjana Fróga „Szczerbca”,
straconego w 1951 r. w wi´zieniu mokotowskim. Wed∏ug SB podzielili si´ oni na
dwie grupy. Pierwszej, skupiajàcej wi´êniów obozu w Riazaniu, ton nadawa∏a
Irena Nowaczyk. Drugiej (w której by∏o równie˝ kilku ˝o∏nierzy „¸upaszki”
z 5. Brygady) przewodzili Marian i Sabina Korejwowie102. LiczebnoÊç tych nie-
formalnych grup na poczàtku lat siedemdziesiàtych SB okreÊla∏a na oko∏o trzy-
dziestu osób. 

Przy grupie Sabiny Korejwo nale˝y zatrzymaç si´ nieco d∏u˝ej. Wymaga tego
jej niezwyk∏a energia i rzutkoÊç, a tak˝e ogromny wysi∏ek, jaki SB w∏o˝y∏a w jej
neutralizacj´, czego dowodem jest materia∏ archiwalny z lat siedemdziesiàtych,
prawie kompletnie zachowany. Atutem tej grupy by∏ jej ogólnopolski charakter.
W ca∏ej Polsce mieszka∏o oko∏o 130–135 ˝o∏nierzy „Szczerbca”, gotowych pod-
trzymywaç wi´zy kole˝eƒskie. Kràg Ireny Nowaczyk, jak mo˝na sàdziç, szybko
rozp∏ynà∏ si´ wÊród towarzystwa Korejwów i straci∏ swà odr´bnoÊç.

99 Ibidem, 0046/350, t. 6, Ocena sytuacji operacyjnej województwa gdaƒskiego, 8 I 1973 r., k. 8–9.
100 Ibidem, 0046/349, t. 5, Ramowy zakres dzia∏ania i struktura organizacyjna Wydzia∏u III KW MO
w Gdaƒsku, k. 244.
101 Ibidem, 0046/79, t. 3, Informacja dotyczàca aktualnej sytuacji w Êrodowiskach by∏ego podziemia
sanacyjno-endeckiego, 9 III 1970 r., k. 31–34.
102 Sabina Korejwo (z domu Kalinowska) „Sabina” – ur. 15 X 1922 r. w Lublinie. In˝ynier budow-
nictwa. ¸àczniczka w 3. Wileƒskiej Brygadzie AK. Po wojnie mieszka∏a w Gdaƒsku. Dzia∏aczka ZBo-
WiD, animatorka ˝ycia Êrodowiskowego 3. Brygady. Po 1990 r. w Âwiatowym Zwiàzku ˚o∏nierzy
AK (Okr´g Wileƒski). Zmar∏a 26 IX 1998 r. w Gdaƒsku. 

Marian Korejwo „Milimetr” – ur. 20 VIII 1920 r. w Wilnie, por. In˝ynier elektryk. Dowódca plu-
tonu w 3. Wileƒskiej Brygadzie AK, odznaczony Krzy˝em Srebrnym Virtuti Militari. Po wojnie
mieszka∏ w Gdaƒsku; pracowa∏ m.in. jako zast´pca dyrektora ds. ekonomicznych Portu Pó∏nocne-
go. Cz∏onek ZBoWiD. Po 1990 r. (po Olgierdzie ChriÊcie) prezes Okr´gu Wileƒskiego Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK w Gdaƒsku. Zmar∏ 4 VI 2000 r. w Gdaƒsku.
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Gdyby nie energia i odwaga Sabiny Korejwo, Êrodowisko to nie zaistnia∏oby
wcale albo by∏oby bardzo s∏abe. Ona i jej mà˝ Marian pojawiajà si´ w materia∏ach
SB ju˝ w koƒcu lat pi´çdziesiàtych. Poczàtek zainteresowania si´ nimi bezpieki
przypada na 1969 r., kiedy to 7 i 8 czerwca po raz pierwszy po wojnie du˝a,
39-osobowa grupa by∏ych partyzantów spotka∏a si´ w oÊrodku wypoczynkowym
nad jeziorem Mausz pod Sul´czynem na Kaszubach. Spotkanie mia∏o charakter to-
warzyski. Inspiracja wysz∏a od mieszkajàcego w Zalesiu Dolnym pod Warszawà
Wiktora Jagody „Brzozy”; pe∏ni∏ on funkcj´ gospodarza spotkania nad Mauszem
wspólnie z Marianem Korejwà „Milimetrem”. Do organizatorów nale˝eli Sabina
Korejwo, Zdzis∏aw Christa „Mamut”, Wiktor Kierkuç „Nosal”, Zenon Sarnecki
„Sarna” i Olgierd Christa „Noc”. Grono to przygotowywa∏o równie˝ nast´pne
spotkania. Wkrótce uczestnicy zjazdu byli intensywnie rozpracowywani przez
SB103. Ponownie spotkali si´ na zabawie sylwestrowej w Borach Tucholskich104. 

Poczàtki integracji Êrodowiskowej, o czym doniós∏ tajny wspó∏pracownik
o pseudonimie „Kismet” (Olgierd Christa), pilnie odnotowa∏ kpt. Zenon Ratkie-
wicz, inspektor Wydzia∏u III KW MO w Gdaƒsku. Od tego momentu bezpieka
nastawi∏a si´ na rozpracowanie i kontrol´ Korejwów i ich przyjació∏. Punktem
wyjÊcia do gromadzenia tzw. materia∏ów kompromitujàcych by∏o ustalenie faktu,
˝e w 1946 r. Korejwowie mieli w Gdaƒsku punkt kontaktowy dla ˝o∏nierzy „¸u-
paszki”. Interesujàca dla Wydzia∏u III by∏a równie˝ dzia∏alnoÊç „Sabiny” jako
organizatorki wielu spotkaƒ i odczytów w ramach ZBoWiD i Stowarzyszenia
PAX. „Kismet”, relacjonujàc nast´pne spotkania kombatanckie w mniejszym gro-
nie, podkreÊla∏, ˝e nie zauwa˝y∏, aby mia∏y one charakter wrogich akcji105. Nabie-
rajàcej rozp´du machiny SB nic ju˝ jednak nie mog∏o zatrzymaç. 4 listopada
1970 r. za∏o˝ono kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Sabina”. Jako po-
wód rozpocz´cia sprawy operacyjnej podano, ˝e „na terenie Trójmiasta prowa-
dzona jest szkodliwa spo∏ecznie dzia∏alnoÊç Êrodowiskowa majàca na celu wp∏y-
wanie na ÊwiadomoÊç spo∏ecznà poprzez organizowanie imprez nawiàzujàcych do
za∏o˝eƒ ideowych Polski bur˝uazyjnej”106. W innym miejscu tak oto precyzowano
szkodliwy charakter dzia∏alnoÊci spo∏ecznej starszych ludzi z 3. Brygady: „Orga-
nizowanie zebraƒ, zjazdów itp. imprez, opierajàcych si´ na bazie by∏ych zwiàzków
organizacyjnych AK, jest nies∏uszne z punktu widzenia interesu spo∏ecznego, po-
niewa˝ powoduje utrzymanie atmosfery podzia∏u spo∏ecznego na kategorie ludzi,
którzy nale˝eli do AK, i tych, którzy do tej organizacji nie nale˝eli”107.

Decyzja o rozpocz´ciu sprawy operacyjnej zapad∏a po pierwszym du˝ym suk-
cesie Êrodowiska wileƒskiego, jakim by∏ zjazd dawnych ˝o∏nierzy 3. Brygady nad
jeziorem Szelàg ko∏o Ostródy 6 i 7 lipca 1970 r. Uczestniczy∏o w nim 47 osób,
przyby∏ych z ró˝nych zakàtków kraju. Program zjazdu nie by∏ wymierzony w paƒ-
stwo ludowe, zawiera∏ typowe dla kombatantów elementy: apel poleg∏ych, od-

103 AIPN Gd, 0027/3073, t. 2, Doniesienie TW ps. „Kismet”, 11 VI 1969 r., k. 6.
104 Ibidem, Informacja TW ps. „Kismet”, 23 I 1970 r., k. 11–12.
105 Ibidem, 0027/3073, t. 2, Doniesienie TW ps. „Kismet”, 21 II 1970 r., k. 21–22.
106 Ibidem, t. 1; ibidem, 0027/933, Meldunek operacyjny dotyczàcy Sabiny Korejwo, 30 X 1976 r.,
k. 297.
107 Ibidem, 0027/3073, t. 1, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy operacyjno-zapobiegawczej z Wiktorem
Kierkuciem przeprowadzonej 23 VI 1975 r., 24 VI 1975 r., k. 242.
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Êpiewanie hymnu 3. Brygady, kolacj´ przy ognisku i rozmowy towarzyszy broni.
Dyskutowano m.in. o redagowaniu kroniki oddzia∏u i mo˝liwoÊciach wydawni-
czych. Agent „Kismet” informowa∏ te˝ o dobrej atmosferze wywo∏anej du˝à ilo-
Êcià wypitego alkoholu108. 

Spokój po spotkaniu nad Szelàgiem wywo∏a∏ u „Sabiny” i jej przyjació∏ prze-
konanie, ˝e jest szansa na zintegrowanie Êrodowiska bez nara˝ania si´ na zarzu-
ty podj´cia dzia∏aƒ antypaƒstwowych. Tymczasem bezpieka zacz´∏a przygoto-
wywaç plan dzia∏aƒ operacyjnych i zablokowania nast´pnych przedsi´wzi´ç
akowskich. W koƒcu grudnia 1970 r. niespodziewanie pojawi∏y si´ nowe priory-
tety: SB musia∏a rozprawiç si´ z protestami robotników. Chwilowe zamieszanie
wykorzystali akowcy, inicjujàc nowe przedsi´wzi´cia. Najwa˝niejszy by∏ pomys∏
ufundowania tablicy upami´tniajàcej poleg∏ych partyzantów 3. Brygady. Zamie-
rzano wmurowaç jà w Bazylice Mariackiej w Gdaƒsku. Kombatanci uzyskali po-
parcie i pomoc proboszcza koÊcio∏a – ks. Józefa Zator-Przytockiego. Wykonanie
projektu plastycznego i tablicy, która by∏a nowatorskim artystycznie pomys∏em,
wzi´∏a na siebie rzeêbiarka El˝bieta Szczodrowska-Pelpliƒska. 

Dzia∏ania te, prowadzone z wielkim rozmachem przez ca∏y 1970 r., zjedno-
czy∏y akowców wileƒskich, pozwoli∏y wielu prze∏amaç opór, a mo˝e nawet strach.
Do akcji zaanga˝owa∏o si´ oko∏o 130 osób z ca∏ej Polski, nadchodzi∏y sk∏adki
pieni´˝ne. Zdzis∏aw Christa z Sopotu za∏o˝y∏ konto bankowe, przygotowanie ko-
respondencji wzi´∏a na siebie Sabina Korejwo. Pracowa∏a równie˝ bezpieka. Biu-
ro „W” Komendy Wojewódzkiej MO rozpocz´∏o perlustracj´ korespondencji,
szybko uzyskujàc obraz powiàzaƒ Korejwo z kombatantami 3. Brygady w ca∏ym
kraju. Do akcji zaanga˝owano jednostki SB w miejscach zamieszkania ˝o∏nierzy
„Szczerbca”; w ten sposób operacja nabiera∏a ponadregionalnego charakteru.
Rós∏ te˝ autorytet Korejwów. W Êrodowisku przyj´∏o si´ nazywaç ich „sztabem
3. Brygady”, a w 1971 r. niektórzy z kolegów tak nawet adresowali swoje listy109. 

W marcu do operacji neutralizacji Êrodowiska wileƒskiego w∏àczono Proku-
ratur´ Wojewódzkà w Gdaƒsku. Âledztwo wszcz´te z inicjatywy SB dotyczy∏o
nielegalnej zbiórki pieni´dzy. Jako dowód „przest´pstwa” pos∏u˝y∏y zaj´ta kore-
spondencja i przekazy pocztowe. Zdzis∏aw Christa broni∏ si´ twardo, podobnie
Sabina Korejwo, która posz∏a na skarg´ do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, wy-
korzystujàc znajomoÊç z Tadeuszem Bejmem, przewodniczàcym Wojewódzkiej
Rady Narodowej110. JednoczeÊnie SB intensywnie rozpracowywa∏a ˝ycie osobi-
ste Korejwów, szukajàc „haków”111. Zdecydowano si´ na za∏o˝enie pods∏uchu
telefonicznego i pokojowego (wiàza∏o si´ to z „operacyjnym zabezpieczeniem”
synów Korejwów – zablokowano ich w szkole i na uczelni, aby nie weszli do
mieszkania w trakcie instalacji pods∏uchu). Ponadto bezpieka do nacisku na

108 Ibidem, t. 2, Informacja TW ps. „Kismet”, 7 VIII 1970 r., k. 45–46; ibidem, Informacja zast´p-
cy naczelnika Wydzia∏u III dotyczàca dzia∏alnoÊci Sabiny i Mariana Korejwów, 25 IX 1970 r.,
k. 46–49.
109 Ibidem, t. 1, Notatka s∏u˝bowa ze spotkania z TW ps. „Stefan”, 23 IV 1974 r., k. 51.
110 Ibidem, t. 2, Odpis pisma Zdzis∏awa Christy do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Gdaƒsku, 6 VI 1971 r., k. 221; ibidem, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca Sabiny Korejwo, sporzàdzo-
na na podstawie materia∏ów Wydzia∏u Skarg i Za˝aleƒ KW PZPR, 29 VI 1971 r., k. 219–220; In-
formacje Zdzis∏awa Korejwo, syna Sabiny, grudzieƒ 2004 r., w zbiorach autora.
111 AIPN Gd, 0027/3073, t. 2, Dalsze przedsi´wzi´cia do planu z 26 III 1971 r., b.d., k. 173. 
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Korejwów próbowa∏a wykorzystaç problemy szkolne ich m∏odszego syna Ryszar-
da, ucznia III Liceum Ogólnokszta∏càcego w Gdaƒsku, wynikajàce m.in. z jego
z∏ego stosunku do propedeutyki nauki o spo∏eczeƒstwie. Esbecy sugerowali, ˝e
organa „nie sà zainteresowane tym, aby Korejwo dalej kontynuowa∏ nauk´ w tej
szkole”. Oficerowie III Wydzia∏u na spotkaniu z tzw. kontaktem s∏u˝bowym (jed-
nà z kategorii êróde∏ informacji) o pseudonimie „Teb” podpowiadali, ˝e ch∏opak
mo˝e iÊç do pracy albo do wieczorówki. Jednak „Teb”, najprawdopodobniej dy-
rektor liceum, nie ugià∏ si´ i oÊwiadczy∏, ˝e nie ma prawnych mo˝liwoÊci pozba-
wienia Ryszarda Korejwo prawa do kontynuowania nauki112.

Silnej obróbce poddano te˝ autork´ projektu plastycznego i jej m´˝a, starano
si´ jà sk∏oniç do opóênienia realizacji projektu, a wr´cz wstrzymania go. Szanta˝
podzia∏a∏ i Szczodrowska zacz´∏a opóêniaç wykonanie dzie∏a113. JednoczeÊnie
podj´to naciski administracyjne, ˝àdajàc przedstawienia formalnej zgody na wy-
konanie projektu i umieszczenie go w koÊciele. Zdecydowana postawa Êrodowi-
ska akowskiego, które nie podda∏o si´ naciskom, a byç mo˝e te˝ wzgl´dy politycz-
ne (SB nie chcia∏a eskalowaç napi´cia w okresie pogrudniowym) doprowadzi∏y do
kompromisowego rozwiàzania. Wilnianie mieli za∏atwiç spraw´ formalnie i uzy-
skaç zgod´ w∏aÊciwych organów (ZBoWiD, urzàd konserwatora) na monta˝ tabli-
cy. W∏adza administracyjna pod wp∏ywem SB przysta∏a na koÊció∏ Êw. Bart∏omie-
ja w Gdaƒsku, który znajdowa∏ si´ na uboczu szlaku turystycznego. Prokuratura
odstàpi∏a od postawienia zarzutów „Sabinie” i „Mamutowi”. Akowcy równie˝
poszli na ust´pstwa, godzàc si´ na usuni´cie z tablicy nazwisk tych kolegów, któ-
rzy polegli na Wileƒszczyênie w walce z Armià Czerwonà i NKWD w 1944 r. i la-
tach nast´pnych. Ciekawe, ˝e bezpieka takie zakoƒczenie sprawy poczyta∏a sobie
za zwyci´stwo. Konstatowano: „w za∏o˝eniach organizatorów [zawieszenie tabli-
cy] mia∏o przebiegaç w warunkach nielegalnego dzia∏ania”, a w wyniku dzia∏aƒ
SB akowcy zostali zmuszeni do „wejÊcia na drog´ legalnego ubiegania si´ o zezwo-
lenie w∏adzy administracji paƒstwowej na realizacj´ projektu”114. 

UroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy, po∏àczona z mszà Êwi´tà za poleg∏ych, odby-
∏a si´ 25 wrzeÊnia 1971 r. By∏ to wielki sukces Êrodowiska 3. Brygady. Wed∏ug
ocen SB uczestniczy∏o w niej 200–300 osób, w tym oko∏o siedemdziesi´ciu by-
∏ych partyzantów. Na drzwiach koÊcio∏a zawis∏ plakat z napisem „AK” i or∏em
w koronie115. Sabina Korejwo na tym nie poprzesta∏a. Doprowadzi∏a do tego, ˝e
koÊció∏ Êw. Bart∏omieja znalaz∏ si´ w nieoficjalnym programie wycieczek po
Gdaƒsku, prowadzonych przez przewodników Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego. Za∏atwi∏a przez ZBoWiD cykl prelekcji w szko∏ach,
które spotka∏y si´ z ˝ywym przyj´ciem m∏odzie˝y (SB pods∏ucha∏a, ˝e Korejwo
„»pou˝ywa∏a sobie«, mówiàc m∏odzie˝y prawd´”). Jak mo˝na sàdziç, SB wkrót-
ce doprowadzi∏a do korekty planów wycieczek PTTK oraz wp∏yn´∏a na prezesa
oddzia∏u gdaƒskiego ZBoWiD P. Stolarka, aby nie firmowa∏ „antypaƒstwowych”

112 Ibidem, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy z kontaktem s∏u˝bowym ps. „Teb”, 7 V 1971 r., k. 206–207.
113 Ibidem, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca rozmowy operacyjnej z El˝bietà Szczodrowskà-Pelpliƒskà,
14 IX 1971 r., k. 241–246; ibidem, Notatka s∏u˝bowa, 17 IX 1971 r., k. 254.
114 Ibidem, t. 1, Meldunek operacyjny dotyczàcy sprawy Sabiny Korejwo, 30 X 1976 r., k. 300–301.
115 Ibidem, t. 2, Informacja dotyczàca ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej ku czci poleg∏ych cz∏onków
3. Brygady AK „Szczerbca”, 27 IX 1971 r., k. 257 
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prelekcji. Niezale˝nie od tych dzia∏aƒ o tablicy 3. Brygady (zwanej wówczas po-
pularnie »Krzy˝em Poleg∏ych«) i Sabinie Korejwo sta∏o si´ w Gdaƒsku g∏oÊno.
Jak wynika z pods∏uchanej przez SB rozmowy, niektórzy zacz´li nawet omijaç jà
du˝ym ∏ukiem. „Uczulony” na „Sabin´” by∏ zw∏aszcza Stolarek, który „chowa∏
si´ i przed nià i dostawa∏ drgawek”116.

W 1972 r. aktywnoÊç Korejwów nieco zmala∏a, nadal jednak prowadzono
bujne ˝ycie towarzyskie, zabiegano o kontakt z m∏odzie˝à, myÊlano o nowym
zjeêdzie, spotykano si´ na mszach ˝a∏obnych za poleg∏ych (czerwiec, listopad).
Szczególnà troskà wszystkich by∏o przekazanie m∏odym prawdy o AK, ze szcze-
gólnym wyeksponowaniem Wileƒszczyzny117.

Inicjatyw´ zorganizowania nast´pnego spotkania by∏ych ˝o∏nierzy 3. Bryga-
dy przej´∏a grupa szczeciƒska z Czes∏awem Stankiewiczem „Zaskoczkiem”.
2 i 3 czerwca 1973 r. mia∏ odbyç si´ zjazd w oÊrodku wczasowym Stoczni
im. Adolfa Warskiego. Po wp∏yni´ciu donosu „Kismeta” funkcjonariusze Wy-
dzia∏u III w Gdaƒsku przystàpili do dzia∏aƒ – o „zagro˝eniu” powiadomiono
szczeciƒskà SB, która sk∏oni∏a Stankiewicza i innych do odstàpienia od planów.
Organizatorzy przestraszeni pi´trzàcymi si´ przeciwnoÊciami w ostatniej chwili
telefonicznie i telegraficznie poinformowali kolegów w ca∏ej Polsce, ˝e impreza
si´ nie odb´dzie. Do Korejwo i reszty jakby nie dotar∏o, ˝e fiasko przygotowaƒ
to nie zbieg ró˝nych okolicznoÊci, lecz robota SB. W ocenie kpt. Napoleona
Grzeleckiego, podsumowujàcego w 1976 r. operacj´, by∏a to „pierwsza ca∏kowi-
cie udana próba odÊrodkowego rozbicia narastajàcej zwartoÊci grup Êrodowisko-
wych oraz zapoczàtkowanie izolacji figurantki [Sabiny Korejwo]”118. 

W 1973 r. „Kismet”, wspó∏pracujàcy dotàd z mjr. Janem Ciechanowiczem,
zast´pcà naczelnika Wydzia∏u III KW MO w Gdaƒsku, przeszed∏ pod opiek´
kpt. Grzeleckiego, który wkrótce wyspecjalizowa∏ si´ w sprawach wileƒskich
i sta∏ si´ g∏ównym realizatorem dzia∏aƒ operacyjnych wydzia∏u. W tym te˝ cza-
sie zacz´to korygowaç plany wobec Korejwów, próbujàc intensyfikowaç dzia∏a-
nia dezintegrujàce. Polega∏y one m.in. na puszczaniu w obieg plotek o wspó∏pra-
cy „Sabiny” z SB. W maju 1973 r. „Kismet” (któremu zmieniono pseudonim na
„Stefan”) odmówi∏ udzia∏u w operacji skompromitowania Korejwo, wykr´cajàc
si´ brakiem mo˝liwoÊci i niebezpieczeƒstwem dekonspiracji. Puszczona przez SB
plotka rozesz∏a si´ po Polsce, wywo∏ujàc sporo fermentu. Do Gdaƒska wyruszy∏
nawet Roman Korab-˚ebryk – akowiec i historyk Okr´gu Wileƒskiego AK
z Warszawy, ˝eby sprawdziç jej wiarygodnoÊç119. 

W 1974 r. Korejwo og∏osi∏a, ˝e w czerwcu nad Mauszem odb´dzie si´ zjazd
3. Brygady. Dzia∏ania SB nie by∏y tym razem tak skuteczne jak w przypadku gru-
py szczeciƒskiej. Sabina Korejwo, o której jeden z jej kolegów w czasie opera-
cyjnej rozmowy ostrzegawczej mówi∏ esbekowi z III Wydzia∏u, ˝e ma „rogaty

116 Ibidem, t. 2, Analiza dokumentów „W” dotyczàcych kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Sa-
bina” za 1972 r., k. 276–279. 
117 Ibidem, t. 1, Meldunek operacyjny dotyczàcy Sabiny Korejwo, 30 X 1976 r., k. 301.
118 Ibidem.
119 Ibidem, t. 1, Wyciàg z doniesienia TW ps. „Huzar”, 19 XI 1973 r.; ibidem, t. 2, Notatka s∏u˝bo-
wa ze spotkania z TW ps. „Kismet”, 15 V 1973 r., k. 304–307; ibidem, Informacja o aktualnej sy-
tuacji w Êrodowisku by∏ych cz∏onków 3. Brygady AK „Szczerbca”, 18 IV 1973 r., k. 284.
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charakter”, by∏a odporna na naciski i przeciwnoÊci ˝yciowe. Poza tym podczas
zjazdu korzystano z prywatnej bazy noclegowej (Korejwowie, Kierkuç i Zdzis∏aw
Christa dzier˝awili nad Mauszem dzia∏ki kempingowe). Po nabo˝eƒstwie w ko-
Êciele Êw. Bart∏omieja zebrani udali si´ samochodami na miejsce spotkania, gdzie
do rana biesiadowali. W raporcie podsumowujàcym rozpracowanie Êrodowiska
3. Brygady kpt. Grzelecki pisa∏, ˝e zjazd nie mia∏ ogólnopolskiego charakteru.
Ten esbek, starajàcy ukryç przed szefami swà nieskutecznoÊç, mija∏ si´ jednak
z prawdà. Jak sam zauwa˝y∏, wzi´∏o w nim udzia∏ 39 osób, w tym cztery osoby
z Warszawy, dwie z Wroc∏awia i siedem ze Szczecina. Mimo precyzyjnych infor-
macji od „Stefana” funkcjonariusze SB ograniczyli si´ do prewencyjnego patro-
lowania terenu nad jeziorem, napuszczania milicji na kierowców wiozàcych par-
tyzantów, a s∏u˝by leÊnej na palàcych ogniska biesiadników. Przygotowana przez
SB kombinacja zak∏ada∏a te˝ sk∏onienie kierownictwa restauracji, aby nie sprze-
dawa∏a posi∏ków uczestnikom zjazdu. Partyzanci okazali si´ samowystarczalni:
obiady przygotowywali we w∏asnym zakresie, ogniska palili zgodnie z przepisa-
mi, a wykroczeƒ drogowych nie pope∏nili120.

Po tej kl´sce SB przystàpi∏a do uk∏adania nowych planów rozbicia Êrodowiska
od wewnàtrz. Postanowiono cz´Êciowo zdekonspirowaç si´ i przeprowadziç roz-
mowy ostrzegawcze w celu zastraszenia najmniej odpornych. Ci z kolei mieli za-
siaç zwàtpienie wÊród swoich kolegów. Plan okaza∏ si´ skuteczny121. Najpierw
uderzono w tych, którzy mieli najwi´cej do stracenia. Byli to m.in. Wiktor Kier-
kuç „Nosal” – zast´pca dyrektora Stoczni „Wis∏a” w Gdaƒsku, cz∏onek PZPR; Wi-
told Mikulicz-Radecki „Swing” – kierownik dzia∏u w Zarzàdzie Portu w Gdyni,
równie˝ cz∏onek PZPR, by∏y tajny wspó∏pracownik o pseudonimie „Miros∏aw”;
wreszcie Zenon Sarnecki „Sarna” – wicedyrektor OÊrodka Szkolenia Zawodowe-
go Kierowców PKS, cz∏onek PZPR i by∏y tajny wspó∏pracownik „Bartek”. Zacz´-
to te˝ zastanawiaç si´ nad werbunkiem Zdzis∏awa Christy „Mamuta”, który daw-
no temu, przed 1956 r., mia∏ odwag´ odmówiç wspó∏pracy z bezpiekà. We
wszystkich tych przypadkach chodzi∏o o pozyskanie nie tyle nowych informato-
rów, ile raczej wykonawców kombinacji operacyjnych. Dwóch z nich rzeczywiÊcie
zacz´∏o realizowaç scenariusz wypracowany w III Wydziale, podwa˝ajàc cel orga-
nizowania zjazdu w roku 1975. Byli to Mikulicz-Radecki, zarejestrowany jako
kontakt operacyjny o pseudonimie „Miros∏aw”122, oraz Zenon Sarnecki123. Licz-

120 Ibidem, t. 1, Informacja TW ps. „Stefan”, 23 V 1975 r., k. 220; ibidem, Zast´pca naczelnika Wy-
dzia∏u III KW MO w Gdaƒsku do naczelnika Wydzia∏u II Departamentu III MSW, k. 65–68; ibidem,
I zast´pca komendanta powiatowego ds. SB w Kartuzach do naczelnika Wydzia∏u III SB KW MO
w Gdaƒsku, k. 81–82.
121 Ibidem, 0027/933, t. 1, Plan czynnoÊci operacyjnych do sprawy – kwestionariusz ewidencyjny
krypt. „Sabina”, 29 III 1975 r., k. 168–173. 
122 Ibidem, t. 1, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy operacyjnej z by∏ym TW ps. „Miros∏aw”, 23 IV
1975 r.; ibidem, Notatka s∏u˝bowa ze spotkania z kontaktem operacyjnym ps. „Miros∏aw”, 9 IV
1976 r., k. 288 – czytamy w niej: „w ubieg∏ym roku [„Miros∏aw”] skutecznie wykorzystywany by∏
do rozbicia przygotowaƒ do zjazdu”.
123 Ibidem, t. 1, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy operacyjnej z Zenonem Sarneckim, 12 III 1975 r.,
k. 123; ibidem, Notatka s∏u˝bowa ze spotkania z kontaktem operacyjnym ps. „Bartek”, 7 IV
1975 r., k. 190. Kpt. Grzelecki tak scharakteryzowa∏ nowe êród∏o informacji: „Do podtrzymania
wspó∏pracy odnosi si´ ch´tnie. Zachowuje nale˝yty stosunek do SB”.
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ba osobowych êróde∏ informacji dzia∏ajàcych w Êrodowisku 3. Brygady wzros∏a
do trzech.

Pozostali tracili wiar´ w sens dalszych dzia∏aƒ, czujàc zaciskanie si´ p´tli SB.
Zwàtpi∏ Kierkuç, „obrabiany” w czasie rozmowy ostrzegawczej, a nawet Zdzi-
s∏aw Christa, który oÊwiadczy∏ funkcjonariuszom, ˝e wycofuje si´ z komitetu or-
ganizujàcego zjazd kole˝eƒski. Ponadto, jakby czujàc, ˝e esbecy chcà odÊwie˝yç
dawnà znajomoÊç, wprost oÊwiadczy∏, ˝e konfidentem nie zostanie124. 

Po kilku latach staraƒ SB uda∏o si´ te˝ zasiaç ferment mi´dzy ma∏˝onkami. Ma-
rian Korejwo, z którym przeprowadzono rozmow´ ostrzegawczà, zaczà∏ naciskaç
na ˝on´, aby przesta∏a organizowaç kolejny zjazd i wycofa∏a si´ z dzia∏alnoÊci
kombatanckiej. Szykany administracyjne zwiàzane z uzyskaniem paszportu, pro-
blemy w urz´dach w zwiàzku z kupnem dzia∏ki nad Mauszem i usztywnienie jej
w∏aÊciciela – ÊciÊle wspó∏pracujàcego z SB – w kwestii ceny ziemi powodowa∏y
przygn´biajàce uczucie osaczenia. Dodatkowo ZBoWiD odmówi∏ (na polecenie
SB) obj´cia patronatem zjazdu. Korejwo znosi∏a te pora˝ki kosztem zdrowia, by
w koƒcu ulec namowom m´˝a oraz przyjació∏ i odstàpiç od planów kolejnego
zjazdu. Stopniowo wycisza∏a te˝ swà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà na innych polach.
W paêdzierniku 1976 r. kpt. Grzelecki wystàpi∏ z wnioskiem o zakoƒczenie doty-
czàcej jej sprawy operacyjnej, gdy˝ „figurantka odstàpi∏a od wrogiej dzia∏alnoÊci”.
W zakoƒczeniu meldunku jednak napisa∏: „Niemniej celem niedopuszczenia do
ewentualnego wznowienia szkodliwej dzia∏alnoÊci przez figurantk´ lub inne oso-
by ca∏oÊç Êrodowiska nadal b´dzie kontrolowana operacyjnie”125.

Przyk∏ad 3. Brygady silnie musia∏ oddzia∏ywaç na innych. Od poczàtku lat
siedemdziesiàtych rocznicowe msze i kole˝eƒskie spotkania zacz´∏y organizo-
waç równie˝ brygady 4., 5. i 6., znane m.in. z walk przeciw partyzantom so-
wieckim. Wydaje si´, ˝e ich aktywnoÊç by∏a nieco s∏absza (a przynajmniej mniej
widoczna), bo Êrodowiska by∏y mniej liczne. Nale˝y poza tym pami´taç, ˝e póê-
niejsze ni˝ w przypadku 3. Brygady w∏àczenie si´ do ˝ycia kombatanckiego
zwiàzane by∏o z tym, ˝e Êrodowiska te mia∏y wi´cej powodów do kamuflowa-
nia si´ ni˝ te, które nie prowadzi∏y dzia∏aƒ zbrojnych przeciw Sowietom. Nie-
stety, materia∏ operacyjny nie zachowa∏ si´. Pierwszà msz´ ˝a∏obnà za towarzy-
szy broni z 4. i 5. Brygady zorganizowali 9 listopada 1974 r. w koÊciele
Êw. Brygidy w Gdaƒsku Jerzy Lejkowski „Szpagat”, Henryk Sobolewski „Sobol”
i Witold Stabrowski „Mrówka”. Uczestniczy∏o w niej oko∏o trzystu osób126.
Organizatorzy byli póêniej przes∏uchiwani przez SB, usi∏owano ich zastraszyç.
Naciskano równie˝ na ks. Henryka Jankowskiego, który odprawi∏ msz´. Stara-
nia akowców o wmurowanie tablicy pamiàtkowej zosta∏y storpedowane przez
w∏adze. Mimo to msze i spotkania towarzyskie by∏y organizowane w Gdaƒsku
rok w rok, bez przerwy, u Henryka Sobolewskiego, nast´pnie u Ewy Ko∏odziej-
skiej, a od po∏owy lat osiemdziesiàtych u Konstantego Wojciechowskiego „Ry-
szarda”. Uczestniczy∏ w nich dowódca 2. Zgrupowania Okr´gu Wileƒskiego AK

124 Ibidem, t. 1, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy operacyjno-zapobiegawczej ze Zdzis∏awem Christà,
k. 250–251; ibidem, Informacja TW ps. „Stefan”, 23 V 1975 r., k. 220.
125 Ibidem, t. 1, Meldunki operacyjne dotyczàce Sabiny Korejwo, 5 VII 1975 i 30 X 1976 r., k. 257,
308.
126 Ibidem, 0027/3073, t. 1, Informacja TW ps. „Stefan”, 12 XI 1974 r., k. 108.
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mjr Mieczys∏aw Potocki „W´gielny”, dowódcy szwadronów, bywa∏ te˝ historyk
AK – Tomasz Strzembosz127.

Esbecy w Gdaƒsku przystàpili te˝ do kontroli formujàcego si´ oko∏o 1970 r.
Êrodowiska powstaƒców warszawskich. Na jego czele sta∏ mjr Stanis∏aw Stecz-
kowski „Zagoƒczyk”, znany dowódca powstaƒczy ze ÂródmieÊcia. Impulsem do
konsolidacji tego grona sta∏a si´ trzydziesta rocznica wybuchu powstania war-
szawskiego128. Wyników dzia∏aƒ operacyjnych zwróconych przeciwko szeÊcio-
osobowemu komitetowi organizacyjnemu nie znamy. Ârodowisko to od˝y∏o po
latach w III RP.

W latach siedemdziesiàtych dzia∏alnoÊç kronikarskà kontynuowa∏ Wincenty
Romanowski, jeden z najbardziej n´kanych akowców PRL, posiadajàcy w karto-
tekach bezpieki obszerne dossier. Ten „praktykujàcy katolik o idealistycznym
Êwiatopoglàdzie i prosanacyjnej orientacji” w paêdzierniku 1977 r. sta∏ si´ obiek-
tem ponownych, tym razem intensywniejszych ni˝ w latach szeÊçdziesiàtych
czynnoÊci operacyjnych SB129. Celem za∏o˝enia kwestionariusza ewidencyjnego
dla niego by∏o przede wszystkim „przeciwdzia∏anie ewentualnemu rozwini´ciu
dzia∏alnoÊci sprzecznej z politykà rzàdu PRL”130. Wyniku staraƒ SB nie znamy
z powodu niezachowania si´ materia∏u archiwalnego. Imponujàcy pi´tnasto-
punktowy plan dzia∏aƒ operacyjnych z pewnoÊcià by∏ skrupulatnie realizowany.
Efekty dzia∏aƒ, w tym rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej, nie mog∏y byç
jednak – zwa˝ywszy na charakter „figuranta” – imponujàce. Tak jak poprzednio
Romanowski nie da∏ si´ zastraszyç i nadal gromadzi∏ materia∏y historyczne, spo-
tyka∏ si´ z ludêmi, przyjaêni∏ si´ z ks. Józefem Zator-Przytockim, który by∏ auto-
rytetem moralnym w Gdaƒsku, nie tylko wÊród akowców. Utrzymywa∏ bliski
kontakt z innym znanym gdaƒskim akowcem Witoldem Kucharskim. By∏ wspó∏-
organizatorem wielu rocznicowych nabo˝eƒstw i animatorem spotkaƒ wo∏yƒ-
skich harcerzy. To on zainicjowa∏ i nadzorowa∏ wmurowanie tablicy pamiàtko-
wej ku czci 27. Wo∏yƒskiej Dywizji AK w Bazylice Mariackiej w Gdaƒsku.
Zbiera∏ te˝ fundusze na tablic´ ku czci marsza∏ka Edwarda Rydza-Âmig∏ego,
o czym Wydzia∏ III KW MO w Gdaƒsku informowa∏ Wydzia∏ III Komendy Sto-
∏ecznej MO w Warszawie. Na zaproszenie Romanowskiego przyjecha∏ do Polski
z ZSRR na kilka miesi´cy ks. Józef Kuczyƒski. 

Wydaje si´, ˝e Romanowski mia∏ pewnà cech´, widocznà równie˝ u innych
osób rozpracowywanych przez SB: w sytuacji napi´tej potrafi∏ usuwaç si´ w cieƒ,
schodzàc na jakiÊ czas z pola widzenia bezpieki. Efekty jego pracy sta∏y si´ oczy-
wiste w latach dziewi´çdziesiàtych, kiedy to zacz´∏y ukazywaç si´ jego ksià˝ki.
Zanim jednak to nastàpi∏o, 1 lutego 1977 r. sta∏ si´ „figurantem” ju˝ piàtej z ko-
lei sprawy operacyjnej. Tym razem by∏o to powa˝niejsze – obj´to go kategorià

127 Relacja Henryka Sobolewskiego, 26 V 2005 r., w zbiorach autora.
128 AIPN Gd, 003/79/3, Informacja Wydzia∏u III KW MO w Gdaƒsku dotyczàca sytuacji w woje-
wództwie gdaƒskim, 14 IX 1970 r., k. 212; ibidem, 0046/350, t. 41, Informacja dotyczàca wa˝niej-
szych wyników pracy operacyjnej Wydzia∏u III od 2 do 9 XII 1973 r., 10 XII 1973 r., k. 95.
129 Ibidem, 0027/933, Meldunek operacyjny dotyczàcy Wincentego Romanowskiego, 28 X 1977 r.,
k. 43.
130 Ibidem, Plan czynnoÊci operacyjnych przewidzianych do wykonania w kwestionariuszu ewiden-
cyjnym nr 7305, 9 XII 1970 r., k. 6.
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operacyjnego rozpracowania, a nie sprawdzenia, jak do tej pory. W wykryciu
„przest´pstwa” i tym razem, tak jak w 1961 r., pomog∏a SB kontrola korespon-
dencji. Wydzia∏ „W” znalaz∏ w anonimowych przesy∏kach do szeÊciu osób t∏uma-
czenie z francuskiego artyku∏u Polityka rzàdu polskiego w kwestii KoÊcio∏a oraz
wiersz Pastora∏ka 70, nawiàzujàcy do wystàpieƒ w grudniu 1970 r. Rozpocz´to
Êledztwo, porównywano wzory pisma maszynowego, typowano autorów. Ogó-
∏em porównano z materia∏em dowodowym 2 tys. wzorów pism. Ta ˝mudna pra-
ca w po∏àczeniu z analizà cech osobowoÊciowych i przesz∏oÊci osób sprawdza-
nych pozwoli∏a jednoznacznie wskazaç na Romanowskiego jako kolportera tych
tekstów. Mimo tak twardych dowodów nie zdecydowano si´ jednak na zastoso-
wanie represji, jak chocia˝by przeszukania czy rozmowy ostrzegawczej. Ograni-
czono si´ do odmowy wydania paszportu. Uzasadnienie zamkni´cia sprawy,
Êwietnie pokazujàce metody SB i jej pragmatyzm, warto przytoczyç w ca∏oÊci:
„Z uwagi na niekorzystnà sytuacj´ operacyjnà w kraju [chodzi zapewne o po-
wstajàce ugrupowania opozycyjne – J.M.] postanowiono odstàpiç od zaplanowa-
nych przedsi´wzi´ç. Zmian´ decyzji uzasadniono tym, ˝e figurant posiada bieg∏à
znajomoÊç prawa, a materia∏ dowodowy opiera si´ na dokumentach »W« [tzn.
niejawnej kontroli korespondencji] i danych operacyjnych [m.in. informacjach
agentury]. Ponadto powiàzania figuranta ze Êrodowiskiem sanacyjno-wojsko-
wym oraz klerem katolickim, zajmujàcym w hierarchii koÊcielnej eksponowane
stanowiska, stwarzajà mu dogodne warunki do ewentualnego kontaktu z osoba-
mi wchodzàcymi w sk∏ad grup »opozycyjnych«, co w przypadku wykorzystania
przez niego tej ewentualnoÊci mog∏oby wywo∏aç niepo˝àdane reperkusje praw-
ne i spo∏eczno-polityczne. W zwiàzku z powy˝szym dalsze dzia∏ania w sprawie
skierowane zosta∏y na rozpoznanie aktualnej postawy figuranta i stwierdzenie,
czy dzia∏alnoÊç obj´ta zagro˝eniem jest przez niego dalej kontynuowana”131. Po
stwierdzeniu, ˝e Romanowski zaprzesta∏ kolporta˝u antysocjalistycznych mate-
ria∏ów, SB odstàpi∏a od systematycznych dzia∏aƒ operacyjnych, sprawdzajàc go
doraênie. W latach osiemdziesiàtych odÊwie˝y∏a stare materia∏y i rozpocz´∏a no-
wà spraw´ operacyjnà. Wówczas zarzuty wobec Romanowskiego by∏y jeszcze po-
wa˝niejsze, dlatego ˝e jako radca prawny Lecha Wa∏´sy znalaz∏ si´ w centrum
polskiej „kontrrewolucji”.

Silnym impulsem do zwierania kombatanckich szeregów by∏y pielgrzymki na
Jasnà Gór´, organizowane w latach siedemdziesiàtych z udzia∏em najwy˝szych
autorytetów tego Êrodowiska, z gen. Mieczys∏awem Borutà-Spiechowiczem na
czele. Pierwsza ruszy∏a w 1975 r. Trzecia z kolei – w 1977 r. – zosta∏a zorgani-
zowana pod równie wznios∏ymi has∏ami132. Uczestniczyli w nich równie˝ gdaƒ-
szczanie. 

Inny obszar dzia∏alnoÊci to fundowanie tablic pamiàtkowych. Z pierwszà ta-
kà inicjatywà wystàpi∏ kapelan Okr´gu Kraków AK ks. Józef Zator-Przytocki.
Nie uda∏o si´ jednak tego pomys∏u zrealizowaç. Nast´pni byli ˝o∏nierze Okr´gu
Wileƒskiego. Starania ich, jak ju˝ wiemy, zakoƒczy∏y si´ sukcesem. Paradoksalnie,

131 Ibidem, Meldunek operacyjny dotyczàcy kolporta˝u materia∏ów o treÊci antysocjalistycznej, 28 X
1977 r., k. 20; ibidem, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca sprawy operacyjnego rozpracowania krypt.
„Papista”, 24 VI 1977 r., k. 36–37.
132 Ibidem, 00349, t. 5, Telekonferencje SB z lat 1975–1978, k. 209, 317.
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pomys∏ uda∏o si´ zrealizowaç we wrzeÊniu 1971 r., kiedy robotnicy bezskutecz-
nie domagali si´ zgody na wmurowanie tablic upami´tniajàcych zabitych przez
MO i wojsko w Grudniu133. 

W drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych obserwuje si´ rosnàce zwiàzki kom-
batantów z grupami opozycyjnymi w kraju. Wspomina∏em o tym ju˝ na wst´pie
tego artyku∏u, piszàc o roli Pluty-Czachowskiego, Go∏´biewskiego i innych. Na
Wybrze˝u trudno znaleêç autorytety takiego formatu anga˝ujàce si´ w dzia∏al-
noÊç stricte opozycyjnà. Na pewno akowcy mieli kontakt z kolporterami nieza-
le˝nej literatury. Mo˝na te˝ mówiç o wp∏ywie na dzia∏aczy opozycji etosu Polski
Walczàcej i bliskich kontaktach ze starymi partyzantami. Na przyk∏ad Bogdan
Borusewicz uczy∏ si´ zasad konspiracji od oficera wywiadu wileƒskiego Wilhel-
ma Pop∏awskiego „¸osia”134. 

Oprócz obserwacji i wykrywania zagro˝eƒ zadaniem s∏u˝b bezpieczeƒstwa
PRL by∏o zapobieganie im. W tym celu wnikliwie analizowano ˝yciorysy kandy-
datów na ró˝ne stanowiska publiczne. Akowskà przesz∏oÊç wywlekano np. przy
okazji wyborów do rad narodowych. Zachowa∏y si´ wypisy z materia∏ów Biura
„C” komend wojewódzkich, które uwzgl´dniano przy zatwierdzaniu kandyda-
tów na radnych. 12 marca 1976 r. na r´ce Tadeusza Fiszbacha, sekretarza Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒsku, wp∏yn´∏a lista zawierajàca pi´ç nazwisk
osób, które w przesz∏oÊci pope∏ni∏y przest´pstwa pospolite, oraz charakterysty-
ka Mieczys∏awa Maciejka, cz∏onka WiN, który ujawni∏ si´ w 1947 r.135 Nie wie-
my, czy zyska∏ zaufanie instancji partyjnej i pozwolono mu kandydowaç do Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej. Znane sà przyk∏ady akceptowania „nawróconych”
winowców i akowców w szeregach partii, a tym bardziej w organach quasi-
-samorzàdowych.

W latach siedemdziesiàtych kontynuowano porzàdkowanie danych operacyj-
nych na temat akowców. Pojawi∏y si´ „kwestionariusze osobowe na cz∏onka
– pomocnika nielegalnej organizacji – bandy”. Zawiera∏y one dok∏adne dane
osobowe, krótki przebieg dzia∏alnoÊci bàdê wspó∏pracy, w tym informacje
o wspó∏pracy z wywiadem, o karalnoÊci. Rejestrowano w nich równie˝ tych, któ-
rzy mieszkali od lat za granicà. W odró˝nieniu od „spisów elementu wrogiego”
(które wymaga∏y bardziej szczegó∏owej charakterystyki) by∏y one tylko materia-
∏em pomocniczym, s∏u˝àcym do porzàdkowania wiedzy na temat osób odznacza-
jàcych si´ w przesz∏oÊci nielojalnoÊcià wobec ludowego paƒstwa lub tylko wywo-
dzàcych si´ z formacji obcej ideowo komunizmowi.

Ciekawy materia∏ do analizy to wykazy osób potencjalnie wrogich. Zachowa-
∏y si´ one z 1970 r. z poszczególnych powiatów województwa gdaƒskiego (bez
Gdaƒska i Gdyni). Zawierajà dane osób, które z ró˝nych przyczyn uznano za
groêne dla porzàdku publicznego. Najwi´cej jest w nich kolaborantów z czasów
okupacji niemieckiej, cz∏onków Wehrmachtu, osób utrzymujàcych kontakty

133 O. Christa, U „Szczerbca” i „¸upaszki”..., s. 300; AIPN Gd, 003/79/3, Informacja Wydzia∏u III
SB KW MO w Gdaƒsku dotyczàca sytuacji w województwie gdaƒskim, 14 IX 1970 r., k. 212.
134 Notatki z rozmowy Piotra Niwiƒskiego z Bogdanem Borusewiczem, 1999 r., w zbiorach Piotra
Niwiƒskiego. 
135 AIPN Gd, 0046/349, t. 3, Informacje Wydzia∏u III dotyczàce radnych do Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Gdaƒsku, 2 III 1976 r., k. 24.
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z Zachodem, Âwiadków Jehowy, a w powiatach zamieszkiwanych przez Ukraiƒ-
ców – by∏ych cz∏onków UPA i OUN. Akowcy i ˝o∏nierze tzw. drugiego podzie-
mia reprezentowani sà raczej skromnie. Trudno powiedzieç, czy wykazy oddajà
rzeczywistà obecnoÊç ludzi z konspiracji na danym terenie i, co najistotniejsze,
czy trafnie identyfikujà rzeczywiste postawy antysystemowe. Jakie by∏y kryteria
doboru? Czy tylko wroga wypowiedê, czy te˝ aktywnoÊç w grupie kole˝eƒskiej?
Analizujàc ten materia∏, nie sposób oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e zosta∏ on zestawiony
doÊç przypadkowo, w ró˝nych powiatach pos∏ugiwano si´ ró˝nymi metodami.
Z pewnoÊcià jednak odzwierciedla to, co wiedzia∏a lokalna bezpieka. 

Jak wi´c wyglàda mapa akowskich „elementów wywrotowych”? Najwi´kszà
liczb´ osób wywodzàcych si´ z podziemia zarejestrowano w powiecie l´borskim
– na 165 osób „wrogich” 32 zwiàzane by∏y z AK i innymi formacjami pierwsze-
go i drugiego podziemia. Nast´pny jest powiat tczewski – na 54 osoby a˝ 23 mia-
∏y w ˝yciorysie przesz∏oÊç konspiracyjnà lub partyzanckà. Du˝à liczb´ akowców
zidentyfikowano jako groênych równie˝ w powiecie malborskim – osiemnastu
na 85 osób. Tymczasem szef SB z Pucka, który zestawi∏ najobszerniejszà list´,
z 218 podejrzanych wyselekcjonowa∏ zaledwie trzech by∏ych ˝o∏nierzy podzie-
mia. Podobnie by∏o w Sopocie – tam z 87 osób tylko dwie identyfikowane by∏y
z AK. Sà wreszcie powiaty, gdzie w ogóle nie zauwa˝ono zagro˝enia ze strony by-
∏ych ˝o∏nierzy Polski Walczàcej: starogardzki, kartuski i kwidzyƒski136.

Lata osiemdziesiàte i koniec komunizmu

Czas NSZZ „SolidarnoÊç”, stanu wojennego oraz schy∏ku komunizmu to la-
ta rosnàcej aktywnoÊci Êrodowisk akowskich w ramach kombatanckiej „Solidar-
noÊci”137 czy dziesiàtków – a raczej setek – nieformalnych grupek fundujàcych ta-
blice pamiàtkowe, inicjujàcych zbieranie materia∏u historycznego, urzàdzajàcych
zjazdy kole˝eƒskie. 

W paêdzierniku 1980 r. przy Mi´dzyzak∏adowym Komitecie Za∏o˝ycielskim
NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku ukonstytuowa∏o si´ ko∏o kombatantów. By∏a to
inicjatywa kilku ˝o∏nierzy AK i WiN: Mieczys∏awa Filipczaka (WiN), Henryka
Sobolewskiego (5. Wileƒska Brygada AK mjr. „¸upaszki”), Jerzego Kanieckiego
(AK) i wielokrotnie ju˝ wspominanego Witolda Wichra-Kucharskiego. Wkrótce
zacz´li do∏àczaç do nich ludzie z ca∏ego kraju. Pierwszym przewodniczàcym ko-
∏a zosta∏ Wicher-Kucharski, nast´pnie Zbigniew Mazur z lwowskiej AK i – tylko
przez jeden dzieƒ, 12 grudnia 1981 r. – legenda powojennego podziemia, kpt.
Antoni Heda „Szary” z Kielc138. Jest rzeczà zupe∏nie oczywistà, ˝e ko∏o pozosta-
wa∏o pod Êcis∏à kontrolà SB. Podobnie musia∏o byç z Ko∏em AK przy oddziale

136 Ibidem, 0046/350/10, Wykazy potencjalnych przeciwników politycznych z województwa gdaƒ-
skiego, wrzesieƒ 1970 r., k. 1–50.
137 Zaanga˝owanie akowców w „SolidarnoÊç” nie by∏o jednak du˝e. Rafa∏ Wnuk t∏umaczy to repre-
sjami, jakich doznali, i nieufnoÊcià wobec komunistów (R. Wnuk, Die „Kolumbus-Generation”...,
s. 806).
138 P. Rachtan, Kombatanci w „SolidarnoÊci”, „SolidarnoÊç” 1981, nr 18 (rozmowa z Witoldem Wi-
chrem-Kucharskim i Jerzym Kanieckim – tam b∏´dnie wyst´puje jako Kanicki). Zob. te˝ Relacja
Henryka Sobolewskiego, 26 V 2005 r., w zbiorach autora.
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gdaƒskim ZBoWiD, powo∏anym w 1985 r. Skupia∏o ono siedmiuset akowców
w ca∏ym województwie. 

Powstanie „SolidarnoÊci” wymusi∏o reorganizacj´ pracy SB i koniecznoÊç
od∏o˝enia ad acta starych spraw, w tym akowskich. W zwiàzku z olbrzymim przy-
rostem materia∏u do rejestracji (po rozmno˝eniu si´ nowych „wrogów ludu”)
w lipcu 1982 r. podj´to decyzj´, aby pion „C” MSW zaprzesta∏ rejestracji 25 ka-
tegorii osób, m.in. cz∏onków organizacji politycznych okresu mi´dzywojennego,
˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, dzia∏aczy PSL oraz ˝o∏nierzy AK
i BCh, je˝eli po wojnie nie dzia∏ali przeciwko w∏adzom komunistycznym139. 

Najwa˝niejszym symbolem akowskiej pami´ci tych lat pozostaje Wincenty
Romanowski. W latach osiemdziesiàtych kontynuowa∏ on prac´ nad monografià
Zwiàzku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej na Wo∏yniu. Próbowa∏ sformalizowaç
swoje badania, poczàtkowo nawet uda∏o mu si´ uzyskaç pomoc na Uniwersyte-
cie Miko∏aja Kopernika w Toruniu, gdzie ucz´szcza∏ na seminarium doktorskie.
Wspó∏praca ta, najprawdopodobniej pod naciskiem SB, zosta∏a przerwana.
Wsparcia udzieli∏ mu wówczas doc. Tomasz Strzembosz, który zosta∏ nieformal-
nym opiekunem pracy140. Nie by∏o jednak mo˝liwoÊci, aby przedstawiç jà jako
dysertacj´ doktorskà. Po latach, ju˝ w wolnej Polsce, wyda∏o jà drukiem wydaw-
nictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Romanowski zaanga˝owa∏ si´ te˝ w prac´ spo∏ecznà. Od poczàtku „Solidar-
noÊci” zaoferowa∏ zwiàzkowi swe us∏ugi prawne. Przez kilka miesi´cy pe∏ni∏ na-
wet funkcj´ radcy prawnego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Soli-
darnoÊç”. Po ci´˝kim wypadku w grudniu 1980 r. (zosta∏ przejechany na pasach
przez samochód) wycofa∏ si´ z ˝ycia spo∏ecznego. W Êrodowisku pozosta∏o prze-
konanie, ˝e wypadek to robota bezpieki141. Innà niewyjaÊnionà sprawà jest w∏a-
manie do mieszkania Romanowskiego pod nieobecnoÊç domowników. Zgin´∏o
zaledwie kilka drobiazgów, nie by∏o te˝ Êladów w∏amania142. OkolicznoÊci po-
zwalajà przypuszczaç, ˝e by∏a to robota SB, która wesz∏a do mieszkania w celu
za∏o˝enia pods∏uchu telefonicznego bàdê przeszukania. 

Najbardziej widomym znakiem ˝ycia Êrodowiska akowskiego by∏y wyrastajà-
ce jak grzyby po deszczu tablice pamiàtkowe. Prym wiód∏ w Warszawie Adam
Boryczka, który pokry∏ nimi zewn´trzne mury koÊcio∏a Êw. Karola Boromeusza.
W Gdaƒsku w 1982 r., ju˝ po wprowadzeniu przez w∏adze stanu wojennego,
trójka wileƒskich akowców zawiesi∏a w koÊciele Êw. Brygidy tablic´ pamiàtkowà
poÊwi´conà napi´tnowanej przez komunistów 5. Brygadzie, a tak˝e oddzia∏owi
„Kmicica” i 4. Brygadzie „Narocz”143. Tak oto po raz pierwszy w PRL odlano
w bràzie wykl´te imi´ mjr. „¸upaszki”. W ten sposób kombatanci 5. Brygady zre-
alizowali swój pomys∏ z 1974 r.; wtedy ich zabiegi zosta∏y storpedowane przez

139 P. Piotrowski, Struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa MSW 1975–1990, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”
2003, nr 1 (3), s. 86. 
140 Notatki z rozmowy z Halinà Pami´ta-Romanowskà, 3 XII 2004 r., w zbiorach autora. Zob. te˝
A. Zawilski, Ksià˝ka jak pomnik. ZWZ-AK na Wo∏yniu [rec. W. Romanowski, ZWZ-AK na Wo∏yniu,
przedm. T. Strzembosz, Lublin 1993], „Polska Zbrojna” 1994, nr 44.
141 Notatki z rozmowy z Halinà Pami´ta-Romanowskà, 3 XII 2004 r., w zbiorach autora.
142 Ibidem.
143 4. Brygada powsta∏a na bazie 5. Brygady; jej dowódca Longin Wojciechowski „Ronin” by∏ po-
czàtkowo zast´pcà „¸upaszki”.
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SB, która podczas rozmów dyscyplinujàcych za˝àda∏a kategorycznie zaprzestania
podj´tych dzia∏aƒ. Inicjatorami i wykonawcami akcji w 1974 i 1982 r. byli: Je-
rzy Lejkowski „Szpagat”, Henryk Sobolewski „Sobol”, Rajmund Drozd „Mi-
krus” oraz Witold Stabrowski „Mrówka”. Wspiera∏ ich ks. Henryk Jankowski;
od 1974 r. koÊció∏, w którym by∏ proboszczem, sta∏ si´ miejscem rocznicowych
nabo˝eƒstw i spotkaƒ ˝o∏nierzy mjr. „¸upaszki” i 4. Brygady, przyje˝d˝a∏o na nie
do stu kombatantów z ca∏ej Polski. Rola ks. Jankowskiego jest warta podkreÊle-
nia. Latem 1982 r. wy∏o˝y∏ pieniàdze na wykonanie tablicy, zach´cajàc akowców
tymi s∏owami: „Róbcie tablic´, diabli majà teraz g∏ow´ czym innym zaj´tà”144.

˚yczliwym protektorem kombatanckich inicjatyw w Gdaƒsku by∏ równie˝
ks. Stanis∏aw Bogdanowicz, proboszcz Bazyliki Mariackiej (nast´pca ks. Józefa
Zator-Przytockiego). W latach osiemdziesiàtych w bazylice umieszczono wiele
tablic, nadajàc temu miejscu rang´ koÊcio∏a akowskiego. Po 1989 ks. Stanis∏aw
Bogdanowicz zosta∏ gdaƒskim duszpasterzem kombatantów. 

Do akcji podziemnej w ramach „SolidarnoÊci” czy innych ugrupowaƒ anga˝o-
wali si´ tylko nieliczni. Brak dokumentacji nie pozwala odpowiedzieç na pytanie,
jak w latach osiemdziesiàtych bezpieka ocenia∏a wp∏ywy by∏ych ˝o∏nierzy AK.
Zdaje si´, ̋ e wed∏ug MSW wi´kszym zagro˝eniem ani˝eli dzia∏alnoÊç towarzysko-
-kombatancka czy podziemna by∏a inspiracja ideowa Êrodowisk tradycyjnych,
które silnie oddzia∏ywa∏y na ró˝ne „ugrupowania antysocjalistyczne”145. Prawdo-
podobnie z tym by∏a zwiàzana ogólnopolska akcja przeciwko Êrodowiskom kom-
batanckim po wprowadzeniu stanu wojennego. Szczegó∏y jej nie sà znane. Nie
wiadomo nawet, czy polega∏a tylko na ponownej ewidencji „elementów poten-
cjalnie wrogich”, czy – dodatkowo – na konkretnych dzia∏aniach operacyjnych. 

Pewne jest tylko to, ˝e zainteresowanie bezpieki akowcami trwa∏o a˝ do ostat-
nich dni komunizmu w Polsce. Ostatnie kwestionariusze ewidencyjne by∏ych
˝o∏nierzy by∏y uzupe∏niane jeszcze we wrzeÊniu 1987 r.146 Nic nie wiadomo
o ówczesnej dzia∏alnoÊci operacyjnej przeciwko tuzom akowskich Êrodowisk
– Romanowskiemu, Korejwom, Zdzis∏awowi ChriÊcie, Kucharskiemu, Sawickie-
mu czy grupie Lejkowskiego i Sobolewskiego. Wiadomo tylko, ˝e w 1986 r. SB
prowadzi∏a spraw´ przeciwko ˝o∏nierzowi „¸upaszki” Sobolewskiemu (jedenaÊcie
lat sp´dzi∏ w ∏agrach), który by∏ podejrzewany o „tworzenie antypaƒstwowej orga-
nizacji na bazie by∏ej AK”147. Kontrola z pewnoÊcià zosta∏a zaostrzona. Z powodu
zniszczenia materia∏ów nie b´dzie ju˝ szans na poznanie jej faktycznego zakresu.

Równie˝ w latach osiemdziesiàtych oprócz kontrolnej obserwacji prowadzo-
no kombinacje operacyjne w celu rozbicia grup i skompromitowania autoryte-
tów. Jak mo˝na sàdziç ze szczàtkowo zachowanej dokumentacji, na Wybrze˝u nie
zdarza∏o si´, by – jak gdzie indziej – Êrodowiska kierowane by∏y przez agentów.

144 Notatki z rozmowy z Henrykiem Sobolewskim, marzec 2004 r., w zbiorach autora; Relacja Hen-
ryka Sobolewskiego, 26 V 2005 r., w zbiorach autora. Zob. te˝ H. Sobolewski, Z ziemi wileƒskiej
przez Êwiat Gu∏agu, Gdaƒsk 1999, s. 271.
145 AIPN Gd, 028/27, A. Pep∏oƒski, Praca operacyjna Departamentu III MSW, Warszawa 1985, s. 7.
146 T. Balbus, „Ostatni kapitanowie”. Epilog Komendy Obszaru Lwowskiego „Nie”, „Pami´ç i Spra-
wiedliwoÊç” 2002, nr 2 (2), s. 177.
147 Decyzja o uznaniu Henryka Sobolewskiego za osob´ pokrzywdzonà w myÊl ustawy o IPN, doku-
ment w posiadaniu tego˝. Akta sprawy prowadzonej przez SB w 1986 r. si´ nie zachowa∏y.

Na „spotkanie” ludziom z AK

313



Prawdopodobnie SB kontrolowa∏a w sposób pe∏ny jedynie Êrodowisko wileƒ-
skiej AK. Mniejsze grupy by∏y trudniejsze (tak si´ przynajmniej wydaje) do pene-
tracji, gdy˝ nie∏atwo pozyskiwano w nich agentur´ (vide Romanowski). 

Zanim w∏adza odda∏a w∏adz´, bezpieka rozpocz´∏a zacieranie za sobà Êladów.
Materia∏y operacyjne zosta∏y zniszczone prawdopodobnie jesienià 1989 r. Tecz-
ka pracy agenta przez 47 lat kryjàcego si´ pod pseudonimami „Kismet” i „Ste-
fan” zosta∏a zniszczona 9 listopada 1989 r. przez kpt. Zbigniewa Gajewskiego,
oficera Wydzia∏u III Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych w Gdaƒsku.
Poczu∏ si´ on w obowiàzku zadzwoniç do swego informatora: „To ju˝ koniec.
Materia∏y zniszczono”148. 

* * *

Przez kilkadziesiàt lat komunistyczna policja polityczna ∏ama∏a bohaterów
Polski Walczàcej. By∏ to dramat ludzi, których inwigilowano, szykanowano,
uniemo˝liwiano im nauk´ i awans zawodowy. By∏ to równie˝ dramat jednostek,
które zosta∏y z∏amane i zacz´∏y donosiç na przyjació∏. Dzisiaj – z perspektywy
wielu lat – widaç, ˝e to oni sà najwi´kszymi przegranymi, choç nazwiska wi´k-
szoÊci pozostajà nieznane. 

Jaki by∏ ostateczny wynik dzia∏aƒ dezintegrujàcych podejmowanych przez
SB? Z perspektywy Wybrze˝a wydaje si´, ˝e w du˝ej mierze okaza∏y si´ one sku-
teczne. Przez szereg lat SB parali˝owa∏a aktywnoÊç akowców, zamyka∏a ich
w wàskich kr´gach znajomych. Dzia∏ania operacyjne wspomagane by∏y przez po-
t´˝ny aparat propagandowy i administracyjny PRL. Polityka paƒstwa wobec Êro-
dowisk akowskich polega∏a nie tylko na represjach, ale te˝ na karmieniu ich
pró˝noÊci. Stàd zgoda w∏adz na awanse i odznaczenia, wczasy, sanatoria czy in-
ne przywileje dla wybranych i uk∏adnych. 

Z tym baga˝em kombatanci wkroczyli w III Rzeczpospolità. Od poczàtku lat
dziewi´çdziesiàtych zacz´∏y si´ formowaç autentyczne organizacje weteranów.
Ich mnogoÊç, waÊnie, wzajemne oskar˝enia przenios∏y w nowà Polsk´ z∏à atmos-
fer´ PRL. Na odradzajàcej si´ spo∏ecznoÊci akowskiej cià˝y∏y zasz∏oÊci ZBoWiD,
kolaboracji z partià komunistycznà i agenturalnych zwiàzków z SB. Tez´ t´ w cià-
gu – jak sàdz´ – kilku bàdê kilkunastu lat rozwinà historycy nieznajàcy ju˝ oso-
biÊcie kombatantów z AK.

Czy ta doÊç ponura wizja Êrodowisk akowskich, spenetrowanych przez bez-
piek´ w PRL i k∏ócàcych si´ o ma∏e sprawy w III RP, nie powinna zacià˝yç na
ogólnym obrazie Êrodowiska? Jestem przekonany, ˝e nie, gdy˝ podstawowa mi-
sja akowców jako stra˝ników pami´ci i nauczycieli idea∏ów AK zosta∏a wykona-
na rzetelnie. Najpi´kniejszym dowodem na inspirujàcà rol´ legendy jest przyto-
czona przez Macieja Rosalaka (felietonist´ „Rzeczpospolitej”) opowieÊç, jak to
w kolejnà rocznic´ sierpnia 1944 r. jeden z ˝o∏nierzy batalionu „ZoÊka” dener-
wowa∏ si´, ˝e m∏odzi ludzie z transparentami „SolidarnoÊci” na Powàzkach prze-
szkadzajà w modlitwie. Odpowiedzia∏ mu jeden z nich, ˝e „to nie jest tylko ich
powstanie”149. Ta odpowiedê zadaje k∏am ocenom analityków MSW, piszàcym,

148 Notatki z rozmowy z Olgierdem Christà, 19 XII 2002 r., 28 IV 2003 r., w zbiorach autora.
149 M. Rosalak, Tylko Êlady. Krótka pami´ç, „Rzeczpospolita” – „Plus – Minus”, 30 VII 1994.
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˝e kombatanci byli wyobcowani, a m∏odzie˝ nie interesowa∏a si´ ich systemem
wartoÊci. Okazuje si´, ˝e w∏aÊnie ten ideowy koÊciec by∏ podstawowym rysem
pokolenia „Kolumbów” i wa˝nym wzorcem dla nast´pnych generacji. Dzia∏o si´
tak, chocia˝ akowców próbowano spychaç do getta, separowaç od m∏odych i ko-
rumpowaç. W Gdaƒsku legenda akowska oddzia∏ywa∏a g∏ównie w odmianie wi-
leƒskiej. Mimo obecnoÊci agentów SB i wykorzystania nowoczesnych Êrodków
techniki operacyjnej Êrodowisko to okaza∏o si´ odporne na manipulacje tajnej
policji.

W ostatnim s∏owie nale˝y zacytowaç opini´ MSW o Êrodowiskach tradycyj-
nych: „Z post´powania tych osób wynika, ˝e mimo i˝ nie prowadzà oni jawnie
wrogiej dzia∏alnoÊci, to jednak wi´ksza ich cz´Êç jest negatywnie ustosunkowana
do PRL i zmian, jakie w niej zachodzà”150. I to jest ostateczne Êwiadectwo mo-
ralnoÊci dla wi´kszoÊci tych, którzy wzi´li sobie do serca ostatni rozkaz gen. Leo-
polda Okulickiego „Niedêwiadka” z 17 stycznia 1945 r.: „Dalszà swà prac´ pro-
wadêcie w duchu odzyskania pe∏nej niepodleg∏oÊci Paƒstwa i ochrony ludnoÊci
polskiej przed zag∏adà. Starajcie si´ byç przewodnikami Narodu i realizatorami
niepodleg∏ego Paƒstwa Polskiego”151.

JANUSZ MARSZALEC (ur. 1968) – historyk, doktor nauk humanistycznych, na-
czelnik Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒsku. Zajmuje si´
dziejami Polskiego Paƒstwa Podziemnego, losami akowców po 1956 r. i pro-
blematykà Grudnia ’70 na Wybrze˝u Gdaƒskim. Autor ksià˝ki Ochrona po-
rzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego w Powstaniu Warszawskim (1999).

“Reaching out” to Home Army (AK) members. The Security Service’s approach to AK
milieus by the Gdaƒsk Coast after 1956

One of the social groups which was intensely monitored and identified by the Securi-
ty Services in the Polish People’s Republic (PRL) was that of the Home Army combatants.
The article asks about the scale and results of the Secret Services activities regarding
people whose postures were shaped by the Home Army ethos. It is intended as a stimulous
for a wider discussion on the “the long lasting endurance” of the Home Army in the Polish
People’s Republic.

The Home Army members belonged to what the Security Services called “traditional”
milieus (Êrodowisko). There were hundreds of thousands of them in the country, they were
counted by the thousand in Pomerania. It was neither a homogenous nor organised group.
The combatants would gather round their commanders and colleagues in small groups
from a dozen to a few dozen. It seems that in the period of their greatest activity (after
1956) as well as at the beginning of the 1970s no more than 700 people belonged to the

150 AIPN Gd, 0023/55, t. 1, Plan czynnoÊci operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Podziemie”,
24 II 1972 r., k. 127.
151 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 5: Paêdziernik 1944 – lipiec 1945, Londyn 1981,
s. 240.
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Pomerania Home Army milieu. “Milieu” in this context is thus a Security Service term.
It is a group of people who are an object of operational interest. It includes animators of
combatant life as well as masses of socially passive Home Army members. They were re-
gistered and submitted to direct (circumstantial) invigilation as potentially hostile people.
This state lasted throughout communism in Poland.

Did the Security Services have reasons to suspect Home Army members of being disloy-
al or hostile? The Home Army members did not assume a homogenous political or ideolo-
gical attitude. Those that continued fighting with communism were few. After 1956 acti-
ve fighting lost its “bellicose” meaning. In the Polish People’s Republic reality, it meant
consolidating the milieu, collecting documents and reports from participants of partisan
fights as well as open, but more often semi-open challenge (to the authorities). From the
beginning of the 1970s the Home Army supported independent initiatives such as funding
plaques in churches or commemorating the Home Army in other ways, they also support-
ed the political opposition. The latter form of fighting concerned a small group of people
– led by Marian Go∏´biewski, Kazimierz Pluta-Czachowski and a few other indomitable
spirits. On the coast there were no anticommunist activists, who were so committed even
though a few Home Army leaders managed to gather other people round themselves, con-
solidating them in opposition to the system. The vast majority took a conforming attitu-
de, seemingly agreeing to the rigours of the people’s state. The non-compromising attitu-
des of these people were not only softened by the repressive character of the system, but
also social privileges. Despite this obvious immitation, they did not resign from the core
values of the Home Army ethos. From today’s point of view one can say that it was an
important component of anticommunist opposition.
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Ma∏gorzata Choma-Jusiƒska

Sprawozdanie pokontrolne z pracy
Wydzia∏u IV Wojewódzkiego
Urz´du Spraw Wewn´trznych

w Lublinie w 1988 roku
Poczàwszy od 1947 r., po pokonaniu zbrojnego podziemia niepodleg∏oÊcio-

wego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, szczególne miejsce w polityce w∏adz
komunistycznych w Polsce zajmowa∏a walka z religià, skierowana zarówno prze-
ciwko KoÊcio∏om chrzeÊcijaƒskim, jak i innym zwiàzkom wyznaniowym.
W praktyce najwi´kszà wag´ przywiàzywano do dzia∏aƒ wymierzonych w Ko-
Êció∏ katolicki. Decyzje co do kierunków polityki wyznaniowej zapada∏y w kie-
rownictwie Polskiej Partii Robotniczej, póêniej Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej, a realizowa∏a jà administracja paƒstwowa (centralna i terenowa),
urz´dy, oficjalne media. G∏ówna rola przypad∏a aparatowi bezpieczeƒstwa1.

Na Lubelszczyênie zwalczanie KoÊcio∏a by∏o dla funkcjonariuszy aparatu bez-
pieczeƒstwa szczególnie istotne ze wzgl´du na specyfik´ regionu – istnienie Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jedynej niepaƒstwowej wy˝szej uczelni
w PRL. Od poczàtku powojennej dzia∏alnoÊci, wznowionej w 1944 r., jako uczel-
nia w znacznym stopniu niezale˝na od w∏adz paƒstwowych KUL przyciàga∏ oso-
by, które nie mog∏y znaleêç swojego miejsca na innych uniwersytetach. WÊród
pracowników i studentów znaleêli si´ ludzie krytycznie nastawieni wobec ówcze-
snej rzeczywistoÊci politycznej, m.in. kilku przedstawicieli Êrodowiska tzw. ko-
mandosów, usuni´tych ze studiów w Warszawie za udzia∏ w wydarzeniach mar-
cowych. 

Uwag´ funkcjonariuszy przykuwa∏y szerokie kontakty zagraniczne, równie˝
z oÊrodkami katolickimi na Zachodzie i Êrodowiskami emigracyjnymi, jakie
utrzymywa∏ uniwersytet i poszczególni jego pracownicy2. Z punktu widzenia
aparatu bezpieczeƒstwa nawet plany naukowe i zakres badaƒ prowadzonych
przez pracowników KUL nie by∏y neutralne. Doszukiwano si´ w nich odzwier-

1 Na temat struktur aparatu bezpieczeƒstwa realizujàcych walk´ z religià oraz ich pracy operacyj-
nej zob. A. Dziurok, Wst´p [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów
i zwiàzków wyznaniowych 1945–1989, wst´p i red. A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 17–74; O me-
todach walki z KoÊcio∏em prowadzonej przez peerelowskie s∏u˝by bezpieczeƒstwa z Antonim Dud-
kiem, Janem ˚arynem i prok. Andrzejem Witkowskim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu
Pami´ci Narodowej” 2003, nr 1, s. 4–23. 
2 Zob. Metody pracy operacyjnej..., s. 499–508.
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ciedlenia aktualnych zainteresowaƒ KoÊcio∏a w Polsce i planowanych kierunków
jego aktywnoÊci duszpasterskiej3.

W po∏owie lat siedemdziesiàtych pojawi∏ si´ nowy, bardzo istotny czynnik de-
cydujàcy o szczególnym zainteresowaniu S∏u˝by Bezpieczeƒstwa nie tylko KUL,
ale szerzej – Êrodowiskami katolickimi, wi´kszoÊç bowiem cz∏onków grup opo-
zycyjnych w Lublinie przed Sierpniem ’80 wywodzi∏a si´ w∏aÊnie z tej uczelni.
Miejscem integrujàcym je by∏o tak˝e dominikaƒskie duszpasterstwo akademickie
o. Ludwika WiÊniewskiego. Wydaje si´, ˝e w drugiej po∏owie lat siedemdziesià-
tych to funkcjonariusze Wydzia∏u IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatel-
skiej w Lublinie realizowali wi´kszoÊç istotnych dzia∏aƒ wymierzonych w Êrodo-
wiska opozycyjne4.

W nast´pnej dekadzie sta∏a niezale˝na aktywnoÊç polityczna i spo∏eczna osób
wywodzàcych si´ ze Êrodowisk katolickich oraz istnienie kurii biskupiej, KUL czy
silnego oÊrodka Ruchu Âwiat∏o-˚ycie, instytucji b´dàcych naturalnym obiektem
zainteresowania SB, sprawi∏y, ˝e Wydzia∏ IV pozosta∏ szczególnie istotnym ele-
mentem w strukturze lubelskiej SB do koƒca swego istnienia w sierpniu 1989 r.5

Dzia∏ania operacyjne przeciwko KUL, zajmujàce zawsze szczególne miejsce
w pracy pionu lubelskiej SB prowadzàcego walk´ z KoÊcio∏em, obejmowa∏y sze-
rokie grono osób zwiàzanych nie tylko z samà uczelnià, ale te˝ innymi dzia∏ajàcy-
mi przy niej instytucjami, np. Towarzystwem Przyjació∏ KUL czy duszpasterstwem
akademickim. Przyk∏adowo tylko w 1962 r. w ramach rozpracowania KUL S∏u˝-
ba Bezpieczeƒstwa mia∏a zarejestrowanych szeÊçdziesieciu „figurantów” i dyspo-
nowa∏a materia∏ami dotyczàcymi oko∏o 250 kolejnych osób, którymi funkcjona-
riusze interesowali si´ „w zale˝noÊci od potrzeb i sytuacji”6. Dziesi´ç lat póêniej
dwie sprawy obiektowe dotyczàce KUL i duszpasterstwa, dwie sprawy operacyj-
nego sprawdzenia oraz kwestionariusze ewidencyjne obejmowa∏y ∏àcznie ponad
czterdzieÊci osób, w tym 23 pracowników naukowych. Dodatkowo 72 ksi´˝y pra-
cowników naukowych mia∏o za∏o˝one teczki ewidencji operacyjnej7.

Na przestrzeni ponad czterdziestu lat dzia∏ania SB wobec KUL realizowane
by∏y z ró˝nym nat´˝eniem. Zachowane tylko w niewielkim procencie materia∏y
archiwalne wytworzone przez aparat bezpieczeƒstwa pokazujà, ˝e w ciàgu
pierwszych paru lat ograniczano si´ cz´sto do zbierania podstawowych informa-

3 AIPN Lu, 0135/17, Informacja dotyczàca KUL, 1972 r., k. 132. 
4 Jednym z przyk∏adów powiàzania walki SB z niepo˝àdanymi przejawami publicznego zaanga˝o-
wania duchownych i dzia∏aƒ wobec opozycji by∏a sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Ter-
mity”, prowadzona przez Wydzia∏ IV KW MO w Lublinie. Szerzej zob. w niniejszym numerze „Pa-
mi´ci i SprawiedliwoÊci”: M. Choma-Jusiƒska, Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika
WiÊniewskiego w dzia∏alnoÊci opozycji przedsolidarnoÊciowej w Lublinie, przyp. 86.
5 Departament IV MSW i jego odpowiedniki w województwach zosta∏y zlikwidowane na mocy za-
rzàdzenia ministra spraw wewn´trznych nr 075/89 z 24 VIII 1989 r. Po po∏àczeniu Departamentu
IV z Biurem Studiów MSW powsta∏ Departament Studiów i Analiz oraz odpowiednie wydzia∏y
w województwach. Szerzej o zmianach organizacyjnych pionu IV MSW zob. P. Piotrowski, Struktu-
ra S∏u˝by Bezpieczeƒstwa MSW (1975–1990), „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 99–100. 
6 AIPN Lu, 08/267, t. 8, Sprawozdanie st. oficera operacyjnego Wydzia∏u III KW MO w Lublinie
ppor. Czes∏awa Wiejaka z pracy Grupy Va, 2 I 1962 r., k. 113. Dzia∏ania wobec KoÊcio∏a prowa-
dzone by∏y wówczas przez Grup´ Va Wydzia∏u III KW MO w Lublinie. 
7 Ibidem, 0135/17, Informacja dotyczàca KUL, 1972 r., k. 130–131.
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cji na temat funkcjonowania uczelni – odnotowywania przebiegu oficjalnych
uroczystoÊci, wypowiedzi osób bioràcych w nich udzia∏, zw∏aszcza tych o wymo-
wie krytycznej wobec w∏adz komunistycznych, gromadzenia informacji na temat
nastrojów i opinii wÊród osób zwiàzanych z uniwersytetem. Jedno z pierwszych
zapewne doniesieƒ agenturalnych dotyczàcych KUL pochodzi z paêdziernika
1946 r., jednak˝e dokumenty z nast´pnych kilku lat sugerujà okresowy brak oso-
bowych êróde∏ informacji SB wÊród pracowników i studentów KUL i ich rela-
tywnie niskà jakoÊç8. 

Zgodnie z ogólnà tendencjà w polityce w∏adz komunistycznych ju˝ od prze-
∏omu 1948 i 1949 r. zdecydowanie zaostrzy∏ si´ kurs wobec KUL. Najbardziej
wyraênym tego przejawem by∏o aresztowanie 1 kwietnia 1952 r. ówczesnego
rektora ks. prof. Antoniego S∏omkowskiego. Zosta∏ skazany na trzy lata pozba-
wienia wolnoÊci za posiadanie obcej waluty. Faktycznym powodem aresztowania
by∏ m.in. jego sprzeciw wobec za∏o˝enia w KUL Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej i or-
ganizacji PZPR. W listopadzie 1954 r. ks. S∏omkowski odzyska∏ wolnoÊç, ale
w 1959 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wy˝szego wyda∏o zakaz prowadzenia przez
niego zaj´ç uniwersyteckich9.

W latach pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych praca aparatu bezpieczeƒstwa by-
∏a istotnym elementem w administracyjnych, skarbowych, policyjnych i propa-
gandowych dzia∏aniach w∏adz komunistycznych wobec KUL10. Wielokrotnie te˝
pisane przez funkcjonariuszy plany dzia∏aƒ operacyjnych zawiera∏y konkretne
sugestie dla w∏adz partyjnych i administracyjnych co do po˝àdanych dzia∏aƒ wo-
bec uczelni i jej pracowników. Proponowano m.in. kontrole w bibliotece uniwer-
syteckiej, dysponujàcej dewizami na zakup ksià˝ek, ograniczanie nominacji pro-
fesorskich i doktorskich dla kadry uczelni oraz zezwoleƒ na prac´ poza KUL,
niewyra˝anie zgody na rozbudow´ obiektów KUL, wspieranie drogà administra-
cyjnà badaƒ i publikacji naukowych o tematyce „kontrowersyjnej wobec za∏o˝eƒ
oficjalnych Episkopatu”11.

O systematycznoÊci w rozpracowaniu tego Êrodowiska, a poÊrednio powadze,
z jakà traktowano te zagadnienia w MSW, Êwiadczy dossier zawierajàce informa-
cje na temat ponad dziewi´çdziesi´ciu pracowników KUL, gromadzone do
1955 r.12 Prawdopodobnie ju˝ z lat nast´pnych pochodzà specjalne „ankiety per-
sonalne pracownika naukowego KUL”, w których obok podstawowych danych

8 Ibidem, 08/267, t. 1, Informacja kierownika Sekcji III WUBP w Lublinie (odpis), [1945 r.], k. 1;
ibidem, Raport specjalny kierownika Sekcji II Wydzia∏u „P” [V] do naczelnika Wydzia∏y V WUBP
w Lublinie, 16 V 1946 r., k. 2; ibidem, Doniesienie êród∏a „S”, 30 X 1946 r., k. 3–6; ibidem, Cha-
rakterystyka obiektu „Olimp”, k. 40, 42 i nast.
9 Szerzej na temat szykan wobec KUL w tym okresie zob. J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego
w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 120–121; A. Dzi´ga, Represje karne w PRL wobec osób
duchownych i konsekrowanych – pracowników KUL [w:] Represje wobec osób duchownych i konse-
krowanych w PRL w latach 1944–1989, red. A. GrzeÊkowiak, Lublin 2004.
10 Przyk∏adowy zakres pracy Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie w latach szeÊçdziesiàtych pokazuje
dokument ze stycznia 1963 r. w: Metody pracy operacyjnej..., s. 304–320.
11 AIPN Lu, 08/267, t. 8, Sprawozdanie st. oficera operacyjnego Wydzia∏u III KW MO w Lublinie
ppor. Czes∏awa Wiejaka z pracy Grupy Va, 2 I 1962 r., k. 116; ibidem, 0135/17, Informacja doty-
czàca KUL, 1972 r., k. 123–124.
12 AIPN, 01283/720, „Dossier na aktyw KUL. Dossiery alfabetycznie od A do ¸”; ibidem,
01283/721, „Dossier na aktyw KUL. Dossiery od M do ˚”.
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i wypunktowanej aktualnej dzia∏alnoÊci danej osoby znajdowa∏y si´ rubryki do-
tyczàce oceny jej pracy naukowej, „dzia∏alnoÊci i postawy politycznej”, „czynno-
Êci operacyjno-karnych” podejmowanych wobec pracownika KUL przez SB,
MO, prokuratury i sàdy. Odnotowywano kontakty pracownika uniwersytetu
– z rozró˝nieniem na rodzinne, s∏u˝bowe, naukowe, „organizacyjno-polityczne”
i zagraniczne. Interesowano si´ jego ewentualnà publicznà aktywnoÊcià,
uwzgl´dnianà w rubryce „kontakty i przynale˝noÊç do instytucji i towarzystw
prowadzàcych dzia∏alnoÊç naukowà i publicystycznà”13. 

W zachowanych materia∏ach Wydzia∏u IV z lat siedemdziesiàtych i osiemdzie-
siàtych znajdujà odzwierciedlenie dzia∏ania dezintegracyjne prowadzone wobec
KoÊcio∏a przez powo∏anà w 1973 r. w Departamencie IV MSW Samodzielnà
Grup´ „D”, w 1977 r. przekszta∏conà w Wydzia∏ VI14.

W latach 1977–1979 dzia∏ania dezintegracyjne planowane w Wydziale IV
KW MO w Lublinie mia∏y przede wszystkim na celu kompromitowanie duchow-
nych okazujàcych krytyczny stosunek wobec w∏adz PRL oraz prowokowanie
konfliktów, np. mi´dzy KoÊcio∏em katolickim w diecezji lubelskiej a innymi wy-
znaniami. NakreÊlano konkretne przedsi´wzi´cia m.in. wobec ówczesnego bi-
skupa pomocniczego lubelskiego Zygmunta Kamiƒskiego, alumnów pochodze-
nia ukraiƒskiego studiujàcych w Wy˝szym Seminarium Duchownym czy
niepo˝àdanych przez SB kandydatów w wyborach do w∏adz KUL15. Niestety,
brak dokumentów nie pozwala na ocen´ ich realizacji. 

Z protoko∏u kontroli pracy Wydzia∏u IV w 1983 r. dokonanej przez G∏ówny
Inspektorat Ministra Spraw Wewn´trznych wynika, ˝e dzia∏ania specjalne prowa-
dzone wówczas przez Sekcj´ VI Wydzia∏u IV (kierowanà przez por. Marka Ben-
czyƒskiego) uznano za zadowalajàce. Doprowadziç one mia∏y m.in. do „sk∏ócenia
wewnàtrz kurii biskupiej”, „opanowania tzw. ruchu oazowego i ukierunkowania
go zgodnie z interesami S∏u˝by Bezpieczeƒstwa”, „zaabsorbowania KoÊcio∏a kato-
lickiego i innych mniejszoÊci wyznaniowych ich wewn´trznymi sprawami (kontro-
la budów obiektów sakralnych przez w∏adze administracyjne)”16.

Przywo∏ywane tu dokumenty pokazujà, ˝e funkcjonariusze Wydzia∏u IV reali-
zowali przedsi´wzi´cia dezintegracyjne nie tylko bezpoÊrednio wobec KoÊcio∏a,
ale równie˝ wobec osób zwiàzanych z opozycjà, a wywodzàcych si´ ze Êrodowisk
katolickich17.

13 AIPN Lu, 020/647, Ankieta personalna pracownika naukowego KUL, 8 VIII 1968 r., k. 5–13.
14 Szerzej na temat komórki „D” i dzia∏aƒ dezintegracyjnych wobec KoÊcio∏a zob. M. Lasota, O ra-
porcie Sejmowej Komisji poÊwi´conym Samodzielnej Grupie „D” w MSW, „Biuletyn Instytutu Pami´-
ci Narodowej” 2003, nr 1, s. 27–36; Informacja o dzia∏alnoÊci komórki „D” pionu IV by∏ej S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa, ibidem, s. 37–56; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce..., s. 348–352,
544–549; A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 326–331. 
15 AIPN Lu, 0199/7, t. 1, Kierunkowo-problemowy plan pracy na rok 1977 Wydzia∏u IV SB KW
MO w Lublinie, 15 XII 1976 r., s. 14, 15, 17; ibidem, t. 2, Kierunkowo-problemowy plan pracy
Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie na rok 1978, 6 I 1978 r., s. 11–13; ibidem, t. 3, Kierunkowo-pro-
blemowy plan pracy Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie na rok 1979, 4 I 1979 r., s. 16–18. 
16 Ibidem, 0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie, 31 V
1984 r., k. 42–43.
17 Dzia∏ania dezintegracyjne SB by∏y prawdopodobnie jednà z przyczyn konfliktów w lubelskiej
grupie ROPCiO w 1978 r. W latach osiemdziesiàtych podobne przedsi´wzi´cia by∏y podejmowane 
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Publikowany protokó∏ zawiera wyniki kontroli pracy Wydzia∏u IV WUSW
w Lublinie w 1988 r., przeprowadzonej na zlecenie G∏ównego Inspektoratu Mi-
nistra Spraw Wewn´trznych. Przedstawia on stan osobowy wydzia∏u, zakres
i kierunki zainteresowania jego funkcjonariuszy, metody pracy. Ukazuje interesu-
jàce dane liczbowe dotyczàce agentury, którà dysponowali pracownicy Wydzia-
∏u IV w Lublinie. Wskazuje na kompleksowoÊç jego dzia∏aƒ, prowadzonych we
wspó∏pracy z innymi pionami SB, MO oraz m.in. Komitetem Wojewódzkim
PZPR i Wydzia∏em ds. Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego. Znajdujemy w nim tak-
˝e informacje o problemach socjalnych i zaopatrzeniowych, jakie zg∏aszali funk-
cjonariusze.

Dokument zosta∏ sporzàdzony ju˝ po obradach „okràg∏ego sto∏u”, mo˝e za-
tem byç interesujàcym przyczynkiem do badaƒ nad aparatem bezpieczeƒstwa
w okresie prze∏omu politycznego w latach 1988–1989.

wobec cz∏onków podziemnej „SolidarnoÊci” (ibidem; AIPN Lu, 0199/7, t. 3, Kierunkowo-proble-
mowy plan pracy Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie na rok 1979, 4 I 1979 r., s. 18).
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1989 kwiecieƒ 21, Lublin – Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV
Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych w Lublinie

Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych Lublin, dnia 21 IV 1989 
w Lublinie Tajne spec[jalnego] znaczenia
11 L.dz.a W-00598/89b Egz. nr 2b

Protokó∏
z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie

Na podstawie zarzàdzenia nr 094/83 ministra spraw wewn´trznych z dnia 16
XII 1983 r. oraz w oparciu o plan kontroli G[∏ównego] I[nspektoratu] M[inistra]
S[praw] W[ewn´trznych] na rok 1989 zespó∏ w sk∏adzie:

– pp∏k Pawe∏ Kuprjanowicz – specjalista GIMSW,
– kpt. Jan Soja – zast´pca naczelnika Wydz[ia∏u] IV WUSW w Krakowie

(sprawy ewidencji operacyjnej i kandydaci na TW1)
w dniach od 10 do 21 kwietnia 1989 r. przeprowadzi∏ kontrol´ komplekso-

wà pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie.
Kontroli poddano ca∏okszta∏t pracy Wydzia∏u za rok 1988, w tym: struktur´

organizacyjnà i stan kadrowy, zgodnoÊç dzia∏aƒ z zakresem pracy i poleceniami
kierownictwa resortu, stan zagro˝enia województwa pozareligijnà dzia∏alnoÊcià
kleru, stan rozpoznania sytuacji w ochranianych obiektach, stan pracy z TW, pla-
nowanie, nadzór oraz wspó∏dzia∏anie z innymi komórkami resortu i instytucjami
pozaresortowymi.

Metodà reprezentacyjnà skontrolowano m.in.: 
– 2 sprawy operacyjnego rozpracowania – 100% stanu na dzieƒ 15 IV [19]89 r.,
– 2 sprawy operacyjnego sprawdzenia – 66%,
– 2 kwestionariusze ewidencyjne – 50%,
– 6 spraw obiektowych – 37,5%,
– 52 teczki personalne i pracy TW – 30%,
– 7 teczek personalnych kandydatów na TW – 100%,
– dokumentacj´ 4 LK2 – 100%.
W obj´tym kontrolà okresie Wydzia∏ pracowa∏ w oparciu o zatwierdzone przez

zast´pc´ szefa WUSW ds. SB zakresy:
– z dnia 2 I 1984 r.,
– z dnia 18 II 1989 r., uwzgl´dniajàcego utworzenie R[ejonowego] U[rz´du]

S[praw] W[ewn´trznych] w Lublinie.
Naczelnikiem Wydzia∏u jest pp∏k mgr Edward Hawry∏o3 – wiek 48 lat, w re-

sorcie i pionie IV – 26 lat, na stanowisku naczelnika – 11 lat. BezpoÊrednio nad-

a Piecz´ç pod∏u˝na WUSW w Lublinie.
b Numer wpisany odr´cznie.
1 TW – tajny wspó∏pracownik (w dokumencie zastosowano skrót t.w.).
2 LK – lokal kontaktowy.
3 Edward Hawry∏o – ur. 26 XI 1941 r. w Starej Wsi (gm. Bychawa), kpr./pp∏k, pochodzenie ch∏op-
skie, niepraktykujàcy, wykszta∏cenie Êrednie, od 1972 r. wy˝sze. Cz∏onek ZMS, PZPR (w 1986 r. 
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zoruje prac´ sekcji I i II oraz sekretariatu, koordynuje prac´ Wydzia∏u, jest od-
powiedzialny za wspó∏dzia∏anie, jest dysponentem III stopnia funduszu „O”4,
pracuje z 3 TW.

Funkcj´ zast´pcy naczelnika od 1983 r. pe∏ni mjr mgr Wac∏aw Domaƒski5

– wiek 45 lat, posiadajàcy 21 lat pracy w resorcie, w pionie IV od 1975 r.
Zast´pca naczelnika nadzoruje bezpoÊrednio prac´ sekcji III i V, pracuje

z 5 TW.

1. Sytuacja kadrowa
Na dzieƒ 1 I 1988 r. stan etatowy Wydzia∏u wynosi∏ 38, a faktyczny 356.

W 1988 r. przyj´to 1 pracownika, a 1 w zwiàzku z niewyra˝eniem zgody na
przejÊcie do RUSW w Lublinie odszed∏ na w∏asnà proÊb´ do cywila. Ponadto roz-
kazem personalnym nr 0446/88 szefa WUSW z dn. 18 X 1988 r. z dniem
1 X 1988 r. przekazano 9 etatów i 8 funkcjonariuszy do nowo utworzonego
RUSW w Lublinie.

Aktualnie Wydzia∏ organizacyjnie podzielony jest na 4 sekcje:
I – analityczno-informacyjna (3 etaty, stan faktyczny 2),

II – kuria i jej agendy, W[y˝sze] S[eminarium] D[uchowne], kler Êwiecki,
Z[rzeszenie] K[atolików] „Caritas” (6 etatów, stan faktyczny 6),

III – kler zakonny, duszpasterstwa stanowo-zawodowe, wyznania nierzym-
skokatolickie (5 etatów, stan faktyczny 4, brak etatu kierownika, pracà kieruje
z[ast´p]ca naczelnika),

V – KUL, stowarzyszenie katolików Êwieckich (11 etatów, stan na 15 IV
1989 r. wynosi∏ 11 pracowników, z dniem 16 bm. w zwiàzku z utworzeniem w∏a-
snej firmy odszed∏ z Wydzia∏u kierownik – kpt. T[adeusz] Wyskok7). 

delegat na X Zjazd PZPR), Stowarzyszenia Ateistów i WolnomyÊlicieli (1962–1963). Od 1 XI

1963 r. oficer operacyjny Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 16 III 1972 r. kierownik grupy I Wy-

dzia∏u IV, od 1 X 1973 r. inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB, od 1 VI 1975 r. zast´pca naczel-

nika Wydzia∏u IV. 31 VIII 1975 – 20 VI 1976 r. s∏uchacz Wy˝szej Szko∏y Komitetu Bezpieczeƒstwa

Paƒstwowego im. Feliksa Dzier˝yƒskiego przy Radzie Ministrów ZSRR. Od 1 XI 1978 r. naczelnik

Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 1 XI 1989 r. w dyspozycji szefa WUSW w Lublinie, od 1 II

1990 r. starszy specjalista WUSW w Lublinie. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by. Mieszka w Lu-

blinie (AIPN Lu, 028/2428, Akta osobowe Edwarda Hawry∏y).
4 Fundusz „O” – fundusz operacyjny.
5 Wac∏aw Domaƒski – ur. 21 X 1944 r. w Kotlinach (pow. pu∏awski), kpr./mjr, pochodzenie ch∏op-

skie, niepraktykujàcy, wykszta∏cenie Êrednie, od 1980 r. wy˝sze. Cz∏onek ZMS, PZPR. Od 11 VI

1968 r. wywiadowca Sekcji I Obserwacyjnej Wydzia∏u „B” KW MO w Lublinie, od 1 II 1974 r. in-

spektor Sekcji IV Wydzia∏u „B”, od 16 II 1975 r. inspektor Wydzia∏u IV, od 16 IX 1979 r. kierow-

nik Sekcji IV Wydzia∏u IV, od 1 XI 1982 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV. Od 1 XI 1989 r. za-

st´pca naczelnika Wydzia∏u Studiów i Analiz WUSW w Lublinie. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by

(AIPN Lu, 028/2422, Akta osobowe Wac∏awa Domaƒskiego).
6 Dla porównania – na 31 XII 1983 r., przed wydzieleniem w MSW odr´bnego pionu VI odpo-

wiedzialnego za operacyjnà ochron´ kompleksu gospodarki ˝ywnoÊciowej, Wydzia∏ IV WUSW

w Lublinie dysponowa∏ 53 etatami, a faktycznie zatrudnia∏ pi´çdziesi´ciu pracowników (AIPN Lu,

0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie, 31 V 1984 r.,

k. 27). Informacje o stanie etatowym Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie w latach 1975–1981 zob.

P. Piotrowski, Struktura S∏u˝by Bezpieczeƒstwa MSW..., s. 77.
7 Tadeusz Wyskok – ur. 5 XII 1951 r. Okres s∏u˝by: 16 IV 1976 – 15 IV 1989 r.
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Stan etatowy i faktyczny oraz sta˝ pracy w resorcie na dzieƒ 31 XII 1988 r.
i 31 III 1989 r. (bez zmian) prezentuje poni˝sze zestawienie:

* Z dniem 16 bm. odszed∏ z Wydzia∏u kierownik Sekcji V – kpt. T[adeusz] Wyskok.

Wykszta∏cenie wy˝sze posiada∏o 24 funkcjonariuszy, a 2 Êrednie, przeszkole-
nie resortowe 21, w tym 4 A[kademia] S[praw] W[ewn´trznych], W[y˝sza]
S[zko∏a] O[ficerska], 14 studium podyplomowe, 3 szko∏a oficerska. Bez prze-
szkolenia pozostaje 5 funkcjonariuszy. 

W ramach wyró˝nieƒ w 1988 r. funkcjonariusze otrzymali: 1 odznaczenie
paƒstwowe i 4 resortowe oraz 2 urlopy, 2 nagrody ministra, 5 szefa WUSW,
123 okazjonalnych i 5 pochwa∏. W I kwartale br. naczelnik otrzyma∏ nagrod´
ministra, a pracownicy 5 nagród okazjonalnych. 

Na ogólnie wysoki poziom pracy operacyjnej Wydzia∏u rzutuje niezdyscypli-
nowanie i lekcewa˝àcy stosunek do wykonywania zakresowych zadaƒ ze strony
3c starszych inspektorów, tj.: kpt. A[ntoni] Sieradzki8, kpt. J[an] åwik∏a9 i kpt.
M[arek] Wielgosz10 [d]. Ze wszystkimi by∏y prowadzone rozmowy dyscyplinujà-

c Nad cyfrà 3 odr´cznie dopisano o∏ówkiem 4.
d Odr´cznie dopisano Budka. Chodzi prawdopodobnie o kpt. Lecha Budk´; zob. przypis 34.
8 Antoni Sieradzki – ur. 20 X 1942 r. w Nadbu˝ance (pow. w∏odawski), kpr./kpt., pochodzenie ro-
botnicze, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, w trakcie s∏u˝by osiàgnà∏ wy˝sze. Cz∏onek ZMS,
PZPR. Od 1 V 1970 r. oficer techniki operacyjnej Sekcji I „B” Wydzia∏u „T” KW MO w Lublinie,
od 1 VIII 1976 r. inspektor Wydzia∏u IV. Od 1 XI 1989 r. starszy inspektor Wydzia∏u Studiów i Ana-
liz WUSW w Lublinie. 15 III 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (AIPN Lu, 028/2381, Akta osobowe An-
toniego Sieradzkiego). 
9 Jan åwik∏a – ur. 12 VII 1936 r. w Paw∏owie (pow. che∏mski), kpr./kpt., pochodzenie ch∏opskie,
bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie zawodowe, od 1975 r. wy˝sze. Cz∏onek PZPR. Od 1 I 1959 r. mi-
licjant w plutonie KP MO w Che∏mie; od 1 IV 1961 r. referent operacyjno-dochodzeniowy KP MO
w Janowie Lubelskim, od 15 IX 1961 r. technik dochodzeniowy, od 1 XII 1967 r. oficer SB, od 1 III
1969 r. inspektor operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa. Od 1 VI 1975 r. kierownik Sekcji I Wy-
dzia∏u IV KW MO w Tarnobrzegu; od 16 XII 1975 r. starszy inspektor operacyjny Wydzia∏u IV KW
MO w Lublinie. 30 XI 1989 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2373, Akta osobowe Jana åwik∏y).
10 Marek Wielgosz – ur. 19 VI 1948 r. w ¸ukowie, kpr./kpt., pochodzenie robotnicze, bezwyzna-
niowiec, wykszta∏cenie Êrednie, w trakcie s∏u˝by osiàgnà∏ wy˝sze. Cz∏onek ZMS, PZPR. Od 16 XI
1971 r. oficer techniki operacyjnej Grupy „T” Referatu ds. Bezpieczeƒstwa KP MO w ZamoÊciu.
Od 16 IV 1972 r. oficer techniki operacyjnej Wydzia∏u „W” KW MO w Lublinie, od 1 I 1975 r.
kontroler Wydzia∏u „W”, od 1 IV 1978 r. m∏odszy inspektor Wydzia∏u IV, od 1 III 1983 r. starszy 
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ce, a kpt. Sieradzki otrzyma∏ negatywnà opini´ na przeglàdzie kadrowym, a po-
nadto by∏ karany w formie obni˝enia dodatku specjalnego. Wy˝ej wymienieni nie
otrzymali dzielonego w trakcie trwania kontroli kompleksowej dodatku opera-
cyjnego. 

W 1988 r. 30 pracowników, w tym 7 przekazanych do RUSW, wykorzysta∏o
∏àcznie 597 dni zwolnienia lekarskiego oraz 7 dni opieki nad dzieckiem.
W I kwartale br. 11 osób wykorzysta∏o 85 dni zwolnienia lekarskiego. Najwi´k-
szà absencj´ osiàgn´li:

– pp∏k E[dward] Hawry∏o, naczelnik – 93 dni pobytu w szpitalu, sanatorium
i leczenia poszpitalnego,

– kpt. K[onstanty] Jod∏owski11, kierownik sekcji – 46 dni,
– ppor. Z[bigniew] Gozdek12, m∏. inspektor – 42 dni. 
W okresie obj´tym kontrolà nie odnotowano przypadków pope∏nienia wy-

kroczeƒ w stanie nietrzeêwym.

2. Podstawy ukierunkowania pracy Wydzia∏u
Zakres tematyczny zainteresowaƒ okreÊla zatwierdzony przez zast´pc´ szefa

WUSW ds. SB zakres dzia∏ania Wydzia∏u z dnia 18 II 1989 r., a wczeÊniej z dnia
2 I 1984 r.

Dokumentacja planistyczna jest sporzàdzana w oparciu o: analiz´ zagro˝enia
województwa pozareligijnà dzia∏alnoÊcià kleru i Êrodowisk z nim zwiàzanych;
wytyczne kierownictwa resortu, Departamentu IV MSW i WUSW; bie˝àce zmia-
ny w polityce wyznaniowej paƒstwa.

W okresie obj´tym kontrolà Wydzia∏ opracowa∏:
– roczne, zatwierdzone przez z[ast´p]c´ szefa WUSW ds. SB plany pracy Wy-

dzia∏u z dnia 30 XII 1987 r. i 14 XII 1988 r. Zawierajà one: analiz´ sytuacji ope-

inspektor tam˝e. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2472, Akta osobowe Marka Wiel-

gosza).
11 Konstanty Jod∏owski (TruÊ) – ur. 22 VII 1934 r. w Rachaniach (pow. Tomaszów Lubelski), kpt.,

pochodzenie ch∏opskie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, od 1964 r. wy˝sze. Cz∏onek ZMP,

ZMS, PZPR. Przyj´ty do s∏u˝by 1 VIII 1953 r. i skierowany do Szko∏y Oficerskiej MBP w Czer-

wieƒsku. Od 27 VIII 1954 r. referent Sekcji II Inspektoratu Wiejskiego WUBP w Lublinie, od 1 IV

1955 r. referent Sekcji VI Wydzia∏u IV WUdsBP w Lublinie. Od 15 XI 1955 r. referent w PUdsBP

w Pu∏awach, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny tam˝e; 31 XII 1956 r. zwolniony w zwiàzku z reor-

ganizacjà. Od 1 II 1961 r. oficer techniki operacyjnej Samodzielnej Sekcji „W” KW MO w Lublinie,

od 1 X 1969 r. kierownik zmiany Wydzia∏u „W”, od 1 X 1970 r. starszy inspektor Wydzia∏u IV, od

16 VI 1975 r. kierownik Sekcji III Wydzia∏u IV. 20 XI 1984 – 7 IX 1987 r. inspektor Grupy 5 Wy-

dzia∏u VII Departamentu V MSW, zatrudniony jako asystent dyrektora budowy w Teplicach w Cze-

chos∏owacji (modernizacja Huty Szk∏a) – realizowa∏ zadania operacyjne SB. 1 XI 1987 r. kierownik

Sekcji Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie. 30 IX 1988 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2320, Ak-

ta osobowe Konstantego Jod∏owskiego).
12 Zbigniew Gozdek – ur. 22 IX 1956 w Lublinie, st. kpr./ppor., pochodzenie robotnicze, nieprak-

tykujàcy, wykszta∏cenie Êrednie, w trakcie s∏u˝by osiàgnà∏ wy˝sze. Cz∏onek ZSMP, PZPR. Od 16 XI

1979 r. wywiadowca Wydzia∏u „B” KW MO w Lublinie. Od 16 V 1984 r. wywiadowca Wydzia∏u

„B” WUSW w Olsztynie, od 16 VII 1986 r. inspektor Wydzia∏u VI. Od 16 II 1988 r. m∏odszy in-

spektor Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie; od 1 X 1988 r. inspektor Sekcji IV SB RUSW w Lublinie,

od 1 II 1990 r. referent operacyjny Kompanii Wywiadowczej. 31 III 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by

(ibidem, 0211/4481, Akta osobowe Zbigniewa Gozdka).
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racyjnej za rok ubieg∏y i przewidywane zagro˝enia na rok bie˝àcy; kierunki dzia-
∏aƒ operacyjnych Wydzia∏u i poszczególnych sekcji; przedsi´wzi´cia na rzecz po-
prawy jakoÊci i iloÊci osobowych êróde∏ informacji; zadania zabezpieczajàce reali-
zacj´ za∏o˝eƒ i kierunków planu; dzia∏ania na rzecz poprawy stanu dyscypliny;

– roczne, szczegó∏owe plany pracy sekcji, zawierajàce: analiz´ sytuacji opera-
cyjnej w ochranianych obiektach i Êrodowiskach; kierunki pracy; przedsi´wzi´-
cia operacyjne z okreÊleniem si∏, Êrodków, czasu, wykonawcy i koordynatora; za-
dania na rzecz pozyskaƒ osobowych êróde∏ informacji z imiennym wykazem
kandydatów na TW;

– miesi´czne plany pracy na poszczególnych stanowiskach;
– aktualne plany przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawach ewidencji operacyj-

nej i kierunkowe plany pracy z TW;
– plany zabezpieczeƒ uroczystoÊci koÊcielnych i pielgrzymek;
– plany na wypadek PZ13.
Poza zawy˝onym w stosunku do iloÊci opracowaƒ kandydatów planowaniem

pozyskaƒ osobowych êróde∏ informacji i LK plany przedsi´wzi´ç sà realne, a sto-
pieƒ ich realizacji wysoki. Niezrealizowanie jednostkowych zadaƒ znajduje uza-
sadnienie w zmieniajàcej si´ sytuacji operacyjnej, uzale˝nionej w du˝ej mierze od
sytuacji spo∏eczno-polit[ycznej] w kraju. Plan pozyskaƒ TW w 1988 r. zrealizo-
wano w 62%, a na planowane 2 pozyskania LK nie zrealizowano ˝adnego. 

3. Stan realizacji wniosków z ostatnich kontroli
Protokó∏ z przeprowadzonej w dniach 14–30 V 198[4]e r. kontroli komplek-

sowej GIMSW oraz protokó∏y z kontroli przeprowadzonych przez miejscowy
Wydzia∏ Inspekcji nie zawierajà wniosków do realizacji.

4. Stan zagro˝enia województwa
Do zakresowych obowiàzków Wydzia∏u IV nale˝y m.in. operacyjna ochrona:
– KUL – aktualnie 451 pracowników i ok. 4500 studentów,
– WSD – 469 alumnów,
– Kuria diecezjalna,
– 154 parafie diecezji lubelskiej, 13 siedleckiej i 2 sandomiersko-radomskiej,

w których ∏àcznie zatrudnionych jest 636 ksi´˝y diecezjalnych i 196 zakonnych.
G∏ówna uwaga operacyjna Wydzia∏u kierowana jest na dzia∏alnoÊç Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia ta jest liczàcym si´ w kraju oÊrodkiem
opiniotwórczym, kszta∏càcym zarówno ksi´˝y, jak i osoby Êwieckie, które podej-
mujàc prac´ w ró˝nych sferach ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego, majà znaczny
wp∏yw na kszta∏towanie sytuacji spo∏eczno-politycznej w kraju. Kadra naukowa
KUL-u utrzymuje rozleg∏e kontakty z zagranicà, np. w roku akademickim
1987/88 KUL odwiedzi∏o 1426 obcokrajowców, wobec 194 w roku akademic-
kim 1983/84, w tym liczna grupa profesorów uczelni zachodnich, którzy wyg∏o-
sili odpowiednio 164 i 79 wyk∏adów.

e Brak ostatniej cyfry. Najprawdopodobniej chodzi o kontrol´ z 14–30 XII 1984 r. (AIPN Lu,
0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie, 31 V 1984 r.,
k. 24–47).
13 PZ – powszechne zagro˝enie.
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Ponadto w roku 1987/88 uczelni´ odwiedzi∏o 86 pracowników ambasad
paƒstw zachodnich w Polsce, wobec 43 w roku 1983/84. Statystycznie na 1 pra-
cownika KUL przypada[jà] w roku akademickim 2 wyjazdy do k[rajów] k[apita-
listycznych]. W roku akademickim 1987/88 odnotowano ∏àcznie 925 wyjazdów,
w tym 192 w celach naukowych. Tradycyjnym kierunkiem wyjazdów sà W∏ochy,
RFN, Francja, Wielka Brytania, USA i Belgia.

Pracownicy i studenci KUL uczestniczà w dzia∏alnoÊci opozycyjnej zarówno
wewnàtrz uczelni, jak i na zewnàtrz. Od 1987 r. notuje si´ wzrost politycznej ak-
tywizacji tego Êrodowiska, przejawiajàcy si´ m.in. w:

– powo∏aniu w 1987 r. Komisji Uczelnianej N[iezale˝nego] Z[rzeszenia] S[tu-
dentów], a w dniu 4 III 1988 r. NSZZ „S[olidarnoÊç]” Pracowników KUL;

– organizowaniu na terenie KUL spotkaƒ nielegalnych struktur, np. spotkanie
w dniu 28 IV [19]88 r. aktywistów nielegalnych struktur „S[olidarnoÊci]” z za-
k∏adów pracy woj. lubelskiego, na które m.in. zaproszono: f[Janusza] Onyszkie-
wicza, [Bronis∏awa] Geremka, [Zbigniewa] Bujaka i prof. J[acka] Woêniakow-
skiegof z Krakowa – dzia∏ania Wydzia∏u IV uniemo˝liwi∏y ich uczestnictwo.
Celem tego spotkania by∏o wypracowanie form pomocy i wsparcia trwajàcej
w tym czasie akcji strajkowej w Nowej Hucie i Hucie „Stalowa Wola”;

– zapraszanie z odczytami na ró˝nego rodzaju imprezy naukowe osób zna-
nych z dzia∏alnoÊci opozycyjnej w kraju, np. fGeremek, prof. [W∏adys∏aw] Fin-
deisen, Jacek Kuroƒf i inni;

– próbie zak∏ócenia przez studentów KUL pochodu 1-Majowego w 1988 r.
oraz zorganizowaniu nielegalnego wiecu na placu Litewskim w dniu 3 maja – za-
trzymano 122 osoby, w tym 46 z KUL;

– w dniu 11 XI 1988 r. Êrodowisko KUL wespó∏ z dzia∏aczami opozycji z Lu-
blina zorganizowali nielegalnà manifestacj´, wykorzystujàc transparenty i plaka-
ty: K[onfederacji] P[olski] N[iepodleg∏ej], N[iezale˝nego] Z[rzeszenia] S[tuden-
tów] i „S[olidarnoÊci]”;

– wzywaniu do bojkotu wyborów do rad narodowych, m.in. poprzez kiero-
wanie apeli do R[adia] W[olna] E[uropa];

– szczególna aktywnoÊç przypada na okresy niepokojów w kraju, np. akcje
strajkowe – plakaty, transparenty, wydawanie oÊwiadczeƒ i biuletynów informa-
cyjnych, organizowanie nabo˝eƒstw solidarnoÊciowych itp.

Poza KUL-em liczna grupa dzia∏aczy i cz∏onków struktur opozycyjnych sku-
piona jest w duszpasterstwach stanowo-zawodowych, z których na uwag´ zas∏u-
gujà:

– Duszpasterstwo Ludzi Pracy z oÊrodkami w Lublinie, Âwidniku i Pu∏awach.
Podj´to próby tworzenia DLP przy 3 innych koÊcio∏ach. Aktualnie skupia ok.
200 osób. Dzia∏alnoÊç przejawia si´ g∏ównie w organizacji nabo˝eƒstw intencjo-
nalnych (8 w [19]88 r.) i spotkaƒ (44 w 1988 r.), po∏àczonych z wyk∏adami osób
znanych z dzia∏alnoÊci opozycyjnej;

– Duszpasterstwo Kolejarzy z oÊrodkiem w Lublinie. Na comiesi´cznych spo-
tkaniach prelekcje g∏oszà naukowcy z uczelni lubelskich, g∏ównie z KUL, np.

f–f PodkreÊlone odr´cznie.
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prof. R[yszard] Bender14, dr [Stanis∏aw] Olczak15 oraz Z[ygmunt] ¸upina16

z L[iceum] O[gólnokszta∏càcego], znany dzia∏acz „S[olidarnoÊci]”;
– Duszpasterstwo Akademickie z g∏ównym oÊrodkiem na KUL, skupiajàce ok.

450 osób. Formà dzia∏alnoÊci sà m.in. cotygodniowe spotkania, prelekcje, wy-
k∏ady i pielgrzymki;

– Duszpasterstwo Rolników, skupione w 5 oÊrodkach – w jego ramach orga-
nizowane sà m.in. zamkni´te rekolekcje, wyk∏ady na tematy spo∏eczno-ekono-
miczne z udzia∏em naukowców P[olskiej] A[kademii] N[auk], I[nstytutu] U[pra-
wy] N[awo˝enia] i G[leboznawstwa] w Pu∏awach i KUL, pielgrzymki, do˝ynki.

Na podkreÊlenie zas∏uguje systematycznie malejàca iloÊç ksi´˝y g∏oszàcych
wrogie kazania i iloÊç tego typu kazaƒ, z 212 w 1983 r. do 74 w 1987 r. i 65
w 1988 roku.

W porównaniu do roku 1987, w 1988 roku stopieƒ zagro˝enia województwa
dzia∏alnoÊcià Êrodowisk ochranianych przez pion IV uleg∏ zmniejszeniu. By∏o to
wynikiem g∏ównie dzia∏aƒ operacyjnych i administracyjnych, inspirowanych przez
Wydzia∏ IV. W 1988 r. przedstawiciele wojewódzkich w∏adz polityczno-admini-
stracyjnych przeprowadzili 37 rozmów z biskupami, pracownikami kurii i KUL,
a 520 rozmów z ksi´˝mi przeprowadzili pracownicy w∏adz szczebla miejsko-gmin-
nego oraz Wydzia∏u ds. Wyznaƒ U[rz´du] W[ojewódzkiego]. Kierownictwo WUSW
przeprowadzi∏o 11 rozmów, a pracownicy pionu IV 393 rozmowy operacyjne.

5. Stopieƒ rozpoznania sytuacji w ochranianych obiektach, Êrodowiskach i za-
gadnieniach

Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 XII 1983 r. Wydzia∏ prowadzi∏ ogó∏em 31 spraw
obiektowych, w tym 9 na zagadnienie wyznaniowe i 22 na kompleks rolno-spo-
˝ywczy. W dniu 1 I 1988 r. posiada∏ zarejestrowanych 32 SO17. W 1988 r. za∏o-
˝ono 1, a zakoƒczono 2 SO prowadzone na koronacj´ obrazu M[atki] B[oskiej]
Katedralnej oraz na wizyt´ J[ana] P[aw∏a] II w Lublinie, 15 spraw przekazano do
RUSW w Lublinie, w zwiàzku z czym stan na dzieƒ 31 XII 1988 wynosi∏ 16 SO
i jest aktualny na dzieƒ kontroli. 

Podstawà za∏o˝enia SO by∏y wytyczne Departamentu IV MSW. 
Kontroli poddano 6 SO, prowadzonych na najwa˝niejsze z punktu operacyj-

nego obiekty i zagadnienia. We wszystkich skontrolowanych sprawach znajdujà

14 Ryszard Bender – ur. 16 II 1932 r. w ¸om˝y, historyk, emerytowany prof. KUL. 1976–1980
i 1985–1989 pose∏ na Sejm PRL. 1991–1993 senator RP. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lu-
blinie. Obecnie szef klubu radnych Ligi Polskich Rodzin w sejmiku województwa lubelskiego.
15 Stanis∏aw Olczak – prof. KUL, obecnie pracownik Instytutu Geografii Historycznej KoÊcio∏a
w Polsce i Mi´dzywydzia∏owego Zak∏adu Historii Kultury w Âredniowieczu KUL.
16 Zygmunt ¸upina – ur. 2 V 1929 r. w Obroczy (pow. zamojski), historyk. Nauczyciel w II Liceum
Ogólnokszta∏càcym w Lublinie. Przewodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w II LO
w Lublinie, cz∏onek Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu
Ârodkowo-Wschodniego, przewodniczàcy Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Nauczycieli i Wy-
chowawców NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschodniego, wiceprzewodniczàcy Rady
Wszechnicy Zwiàzkowej w Lublinie. 1981 r. cz∏onek komisji programowej I Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ „SolidarnoÊç”. W stanie wojennym internowany (13 XII 1981 – 15 IX 1982 r.).
Obecnie na emeryturze. 
17 SO – sprawa obiektowa.
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si´ aktualne charakterystyki oraz zatwierdzone przez w∏aÊciwych prze∏o˝onych
plany przedsi´wzi´ç operacyjnych. W planach wyeksponowano cel prowadzenia,
sposoby i metody realizacji. W sprawach prowadzonych na duszpasterstwo rol-
ników krypt. „Rolnicy”18, nr rej. 33632 oraz na duszpasterstwo akademickie
krypt. „Barak”19, nr rej. 1331, plany przedsi´wzi´ç operacyjnych zosta∏y opra-
cowane wspólnie z Wydzia∏ami VI i III – zawierajà one zadania dla obu wspó∏-
pracujàcych po zagadnieniu wydzia∏ów, a w przypadku SO „Rolnicy” tak˝e dla
pionów IV i VI w RUSW. Realizacja planów w 5 SO jest pe∏na, a w 1 cz´Êciowa
uzasadniona sytuacjà operacyjnà. W SO krypt. „Ciemnogród”20, nr rej. 2005,
prowadzonej na KUL odnotowano merytoryczny nadzór ze strony Dep[artamen-
tu] IV MSW i z[ast´p]cy szefa WUSW ds. SB, a we wszystkich merytoryczny nad-
zór kierownictwa Wydzia∏u i kierowników sekcji.

Dzi´ki dobrej wspó∏pracy z ww. jednostkami oraz w∏asnej pracy operacyjnej
osiàgni´to bardzo dobre rozpoznanie zagro˝eƒ w obiektach i Êrodowiskach, co
pozwala na aktywnà ich likwidacj´ lub przeciwdzia∏anie. Zgromadzona w spra-
wach wiedza pochodzi g∏ównie od w∏asnych osobowych êróde∏ informacji,
wspó∏dzia∏ajàcych komórek oraz z techniki operacyjnej, jak: PT21 (4), PP22 (1),
„W”23 (6), „B”24 (4). Wa˝nà rol´ odgrywa szczegó∏owa, aktualizowana analiza sy-
tuacji operacyjnej. We wszystkich skontrolowanych SO stosowane sà dzia∏ania
oficjalne, jak wystàpienia np. do w∏adz KUL, WSD i Kurii, rozmowy profilak-
tyczno-ostrzegawcze, informowanie w∏adz administracyjno-politycznych, które
w oparciu o materia∏y Wydzia∏u IV podejmujà stosowne dzia∏ania itp.

Nasycenie obiektów siecià TW w zasadzie zabezpiecza potrzeby operacyjne,
od 5 w WSD do 50 w KUL. Jako niewystarczajàcà ocenia si´ iloÊç TW spoÊród
studentów KUL i alumnów WSD.

18 Sprawa obiektowa o kryptonimie „Rolnicy” zosta∏a zarejestrowana 6 XI 1985 r. przez Wydzia∏

IV WUSW w Lublinie. Dotyczy∏a dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a katolickiego w Êrodowisku wiejskim w ra-

mach duszpasterstwa rolników indywidualnych. Spraw´ wyrejestrowano 15 XI 1989 r. Jej akta zo-

sta∏y zniszczone 10 I 1990 r., protokó∏ brakowania nr 031/90 (na podstawie danych ewidencyjnych

w zasobie OBUiAD IPN w Lublinie). 
19 Sprawa obiektowa o kryptonimie „Barak” zosta∏a zarejestrowana 26 IV 1972 r. przez Wydzia∏ IV

KW MO w Lublinie. Dotyczy∏a „dzia∏alnoÊci klerykalnej i antypaƒstwowej KUL-u wÊród m∏odzie-

˝y”; w praktyce funkcjonariusze obj´li rozpracowaniem duszpasterstwo akademickie przy KUL,

duszpasterzy oraz uczestników spotkaƒ. 14 XI 1989 r. spraw´ zdj´to z ewidencji. 10 I 1990 r. znisz-

czono trzy tomy dokumentów (protokó∏ brakowania akt nr 031/90). W zasobie IPN znajduje si´

cz´Êç akt sprawy (AIPN Lu, 018/173, Akta sprawy obiektowej krypt. „Barak”).
20 Sprawa obiektowa o kryptonimie „Ciemnogród” zosta∏a zarejestrowana 27 IX 1962 r. przez Wy-

dzia∏ IV KW MO w Lublinie. Do 1989 r. zarejestrowano w jej ramach przynajmniej kilkadziesiàt

osób. 10 I 1990 r. zniszczono cz´Êç dokumentów sprawy, protokó∏ brakowania akt nr 031/90.

W zasobie IPN znajduje si´ cz´Êç akt – o sygnaturze AIPN Lu, 08/267 (na podstawie danych ewi-

dencyjnych w zasobie OBUiAD IPN w Lublinie).
21 PT – pods∏uch telefoniczny.
22 PP – pods∏uch pokojowy.
23 „W” – dokumenty pochodzàce z kontroli korespondencji i przesy∏ek pocztowych, prowadzonej

przez Wydzia∏ „W” WUSW.
24 „B” – informacje gromadzone na podstawie obserwacji osób b´dàcych obiektem zainteresowania

funkcjonariuszy SB, realizowanej przez Wydzia∏ „B” WUSW. 
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6. Stan pracy w sprawach ewidencji operacyjnej i uzyskane efekty
Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 XII 1983 r. na zagadnienia wyznaniowe Wydzia∏

prowadzi∏ 31 spraw ewidencji operacyjnej, w tym 7 SOR25, 7 SOS26, 17 KE27.
W dniu 1 I 1988 r. Wydzia∏ prowadzi∏ 3 SOR, 7 SOS i 9 KE, razem 19 spraw.
W 1988 r. przekazano do RUSW w Lublinie 2 SOS, za∏o˝ono 1 SOR oraz zakoƒ-
czono 5 KE. W 2 przypadkach powodem zakoƒczenia KE by∏o zaniechanie wro-
giej dzia∏alnoÊci. Stan na dzieƒ 31 X 1988 r. wynosi∏ 13 spraw, w tym 4 SOR,
5 SOS i 4 KE. W I kwartale br. zakoƒczono (zaniechanie wrogiej dzia∏alnoÊci)
1 SOR, i 1 SOS (choroba figuranta) oraz przekazano do RUSW 1 SOR i 1 SOS.
Stan na dzieƒ 31 III 1989 r. wynosi∏ 9 spraw, w tym 2 SOR, 3 SOS i 4 KE.

Kontroli poddano 2 SOR (100%), 2 SOS (66%) i 2 KE (50%), stwierdzajàc:
– SOR krypt. „Unia”28, nr rej. 37679 (na K[omisj´] Z[ak∏adowà] NSZZ

„S[olidarnoÊç]” Pracowników KUL) i krypt. „Aktywni”29, nr rej. 36002 (na NZS
KUL) oraz kwestionariusze ewid.: krypt. „Inspiratorka”30, nr rej. 27904 i „˚e-
brak”31, nr rej. 12931 za∏o˝ono na podstawie informacji od TW, a sprawy ope-
racyjnego sprawdzenia krypt.: „Rzecznik”32, nr rej. 36068 i „Dzia∏acz”33, nr rej.

25 SOR – sprawa operacyjnego rozpracowania.
26 SOS – sprawa operacyjnego sprawdzenia.
27 KE – kwestionariusz ewidencyjny.
28 Sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Unia” zosta∏a zarejestrowana przez Wydzia∏ IV
WUSW w Lublinie 25 X 1988 r. Obj´∏a dzia∏alnoÊç Wojciecha Chudego, Krzysztofa G´bury, Anny Tru-
skolaskiej i Grzegorza Wo∏czyka w ramach jawnej Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” pracowni-
ków KUL. 4 VII 1989 r. zosta∏a zdj´ta z ewidencji. Akta sprawy zniszczono 20 X 1989 r., protokó∏ bra-
kowania nr 127/89 (na podstawie danych ewidencyjnych w zasobie OBUiAD IPN w Lublinie). 
29 Sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Aktywni” zosta∏a zarejestrowana przez Wy-
dzia∏ IV WUSW w Lublinie 9 IV 1987 r., a zdj´ta z ewidencji 29 IX 1989 r. Akta sprawy zniszczo-
no 26 I 1990 r., protokó∏ brakowania nr 028/90 (na podstawie danych ewidencyjnych w zasobie
OBUiAD IPN w Lublinie).
30 Kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Inspiratorka” zosta∏ zarejestrowany 25 V 1982 r.
przez Wydzia∏ IV KW MO w Lublinie. Dotyczy∏ Marii Deptu∏y-Jab∏oƒskiej, pracownika naukowe-
go KUL, dzia∏ajàcej w podziemnych strukturach NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschod-
niego. Kwestionariusz zosta∏ zdj´ty z ewidencji 19 VI 1989 r., a 20 X 1989 r. dwa tomy akt znisz-
czono, protokó∏ brakowania nr 127/89 (na podstawie danych ewidencyjnych w zasobie OBUiAD
IPN w Lublinie).
31 Kwestionariuszem ewidencyjnym o kryptonimie „˚ebrak”, zarejestrowanym w sierpniu 1968 r.,
obj´ty by∏ ¸ukasz Czuma, pracownik naukowy KUL, cz∏onek organizacji niepodleg∏oÊciowej Ruch.
WczeÊniej jego aktywnoÊç by∏a kontrolowana w ramach sprawy obiektowej „Ciemnogród”. Okre-
sowo kwestionariusz ewidencyjny przekwalifikowano na spraw´ operacyjnà. W zasobie IPN znaj-
dujà si´ akta sprawy – o sygnaturze AIPN Lu 0218/69 (na podstawie danych ewidencyjnych w za-
sobie OBUiAD IPN w Lublinie).
32 Sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Rzecznik” zosta∏a zarejestrowana 4 V 1987 r.
przez Wydzia∏ IV WUSW w Lublinie, 12 VII 1989 r. zdj´to jà z ewidencji i przekazano do archi-
wum. Dotyczy∏a lubelskiego dziennikarza Alojzego Leszka Gzelli, który ju˝ wczeÊniej, w 1979 r.,
obj´ty by∏ zainteresowaniem Wydzia∏u III KW MO w Lublinie w ramach sprawy operacyjnego
sprawdzenia „Redaktor” w zwiàzku z „propagowaniem wrogich poglàdów p[rzeciw]ko PZPR”. Ak-
ta spraw i mikrofilm wybrakowano 20 X 1989 r., protokó∏ brakowania akt nr 127/89 (na podsta-
wie danych ewidencyjnych w zasobie OBUiAD IPN w Lublinie).
33 Sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Dzia∏acz” zosta∏a zarejestrowana 15 I 1988 r.
Obj´to nià Adama Stanowskiego. WczeÊniej, od 12 II 1982 r., Stanowskiemu za∏o˝ono kwestiona-
riusz ewidencyjny w zwiàzku z prowadzeniem „szkodliwej dla PRL dzia∏alnoÊci zarówno przed 1981
XII 13, jak i po”. Sprawa „Dzia∏acz” zosta∏a zdj´ta z ewidencji 3 VII 1989 r. W zasobie IPN brak akt. 
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27384 – na polecenie z[ast´p]cy szefa WUSW ds. SB. Wszystkie prowadzone
przez Wydzia∏ SOS i KE zosta∏y za∏o˝one na osoby;

– plany w SOS krypt. „Dzia∏acz” i „Rzecznik” oraz w KE krypt. „˚ebrak” sà
nadmiernie rozbudowane w stosunku do kategorii i dzia∏alnoÊci figurantów, stàd
sà tylko cz´Êciowo realizowane, w pozosta∏ych sprawach plany sà realne, kom-
pletne i w pe∏ni realizowane;

– we wszystkich sprawach stosowana jest analiza i Êrodki techniki operacyj-
nej. Ponadto prowadzone jest aktywne rozpoznanie przy pomocy osobowych
êróde∏ informacji. Poza SOS krypt. „Rzecznik” stosowane sà wielowariantowe
dzia∏ania oficjalne, jak wystàpienie szefa WUSW do w∏adz zwierzchnich figuran-
tów, np. do rektorów KUL i WSD oraz kurii, rozmowy profilaktyczno-ostrze-
gawcze funkcjonariuszy Wydzia∏u, inspirowane przez Wydzia∏ bardzo skuteczne
dzia∏ania oficjalne, prowadzone przez w∏adze administracyjno-polityczne woje-
wództwa, m.in. w formie wystàpieƒ i licznych rozmów;

– z uwagi na d∏ugotrwa∏oÊç prowadzenia spraw i znikome zagro˝enie brak
uzasadnienia na kontynuacj´ prowadzenia spraw operacyjnego sprawdzenia
krypt.: „Rzecznik”, nr rej. 36068 i „Dzia∏acz”, nr rej. 27384. Rozwa˝yç zasad-
noÊç zmiany kategorii lub zaniechania;

– SOS krypt. „Dzia∏acz”, za∏o˝ona 30 XII 1987 r., prowadzona dotychczas
pasywnie przez kpt. A[ntoniego] Sieradzkiego, bez realizacji planu oraz zaleceƒ
kierownika sekcji i pokontrolnych Wydzia∏u Inspekcji. W lutym br. prowadzenie
sprawy przejà∏ kpt. L[ech] Budka34.

Równie˝ pasywnie prowadzony jest przez kpt. Budk´ KE krypt. „˚ebrak”;
– udzia∏ Wydzia∏u Âledczego w prowadzonych sprawach ogranicza si´ do

opiniowania wystàpieƒ ksi´˝y i prowadzenia analiz Êledczych w sprawach, bez
szerszego w aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej ich wykorzystania praw-
nego.

7. Stan pracy z osobowymi êród∏ami informacji
Wed∏ug stanu na dzieƒ 1 I 1988 r. Wydzia∏ posiada∏ 203 zarejestrowanych

TW. W roku 1988 na zaplanowanych 29 pozyskaƒ zrealizowano 18, 4 przej´to,
13 wyeliminowano i 34 przekazano do RUSW w Lublinie, w zwiàzku z czym
stan na dzieƒ 31 XII 1988 r. wynosi∏ 178 TW35. Na zaplanowanych 18 pozyskaƒ
w roku 1989, w I kwartale pozyskano 5, 2 wyeliminowano, a 5 przekazano. Stan
na dzieƒ 31 III 1989 r. wynosi∏ 176 TW, uplasowanych w nast´pujàcych obiek-
tach i Êrodowiskach:

34 Lech Budka – ur. 1 I 1946 w Kozicach Dolnych (pow. Êwidnicki), kpr./kpt. (stopieƒ etatowy mjr),
pochodzenie robotnicze, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, od 1979 r. wy˝sze. Cz∏onek
PZPR. Od 16 XII 1972 r. inspektor operacyjny Referatu ds. SB KP MO w Lublinie. Od 1 VI 1975 r.
m∏odszy inspektor Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 1 III 1978 r. inspektor Wydzia∏u IV. Od
1 XI 1989 r. starszy inspektor Wydzia∏u Studiów i Analiz WUSW w Lublinie. 31 VII 1990 r. zwol-
niony ze s∏u˝by (AIPN Lu, 028/2414, Akta osobowe Lecha Budki).
35 Dla porównania – 31 XII 1983 r. Wydzia∏ IV mia∏ 235 tajnych wspó∏pracowników, wÊród nich
siedemdziesi´ciu ksi´˝y Êwieckich i zakonników oraz czterech duchownych innych wyznaƒ. Oprócz
tego funkcjonariusze mieli pi´ciu konsultantów i trzy kontakty operacyjne. W 1983 r. pozyskano
46 tajnych wspó∏pracowników (ibidem, 0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u
IV WUSW w Lublinie, 31 V 1984 r., k. 29).
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– KUL – 50 (1983 r. – 3936), w tym 4 cz∏onków senatu, 19 pracowników na-
ukowych, z których 4 jest jednoczeÊnie wyk∏adowcami w WSD, 9 pracowników
administracji, 6 studentów, 8 posiadajàcych dotarcie,

– WSD – 5 (1983 r. – 5), w tym 1 alumn i 4 ww. wyk∏adowców KUL37,
– kler diecezjalny – 44, w tym 8 dziekanów i wicedziekanów, 21 administra-

torów parafii i 15 wikariuszy,
– kler zakonny – 6 (1983 r. – 10),
– duszpasterstwa stanowo-zawodowe – 2438,
– koÊcio∏y i wyznania nierzymskokatolickie – 20 (1983 r. – 15),
– Êrodowiska katolików Êwieckich – 16 (1983 r. – 10).
Niewystarczajàce nasycenie agenturà wyst´puje na odcinku alumnów WSD

oraz studentów KUL.
Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 III 1989 r. naczelnik posiada∏ na kontakcie 3 TW,

zast´pca 5, kierownicy sekcji: I (analityczna) – 3, II – 6, V – 9, a pracownicy od
1 – st. szer. J. Wójcik, przebywajàcy aktualnie na studium podyplomowym, do
3 (dwóch funkcjonariuszy) i 14 – kpt. A[ntoni] Opaliƒski39. Ponadto z siecià Wy-
dzia∏u IV wspó∏pracujà:

– pp∏k L[ucjan] Figiel40 (4) – aktualnie naczelnik Wydzia∏u III,
– mjr J[ózef] Soko∏owski41 (7) – st. insp. Wydzia∏u Inspekcji.
Z siecià pracuje ∏àcznie 22 funkcjonariuszy Wydzia∏u, co daje Êrednià 7,5 TW

na jednego obs∏ugujàcego. W okresie obj´tym kontrolà wyeliminowano 15 TW,
w tym: 1 z powodu zgonu, 6 – odmowa wspó∏pracy, 3 – brak mo˝liwoÊci, 1 – po-
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36 Z zestawienia za 1983 r. wynika, ˝e wÊród 39 tajnych wspó∏pracowników by∏o trzydziestu pra-
cowników naukowych KUL, w tym jedenastu samodzielnych, oraz dziewi´ciu studentów (ibidem,
k. 31).
37 Pierwszy tajny wspó∏pracownik Wydzia∏u IV spoÊród alumnów Wy˝szego Seminarium Duchow-
nego w Lublinie zosta∏ zwerbowany oko∏o 1967–1969 r. przez ppor. Hawry∏´ (ibidem, 028/2428,
Opinia s∏u˝bowa dotyczàca Edwarda Hawry∏y, 11 II 1969 r., k. 63).
38 W 1983 r. tylko w duszpasterstwach akademickich i w Ruchu Âwiat∏o-˚ycie Wydzia∏ IV mia∏
osiemnastu tajnych wspó∏pracowników (ibidem, 0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy
Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie, 31 V 1984 r., k. 31).
39 Antoni Opaliƒski – ur. 1 VII 1948 r. w Lublinie. Przyj´ty do s∏u˝by 1 IX 1976 r., funkcjonariusz
Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie.
40 Lucjan Figiel – ur. 3 XII 1943 r. w Milczanach (pow. sandomierski), kpr./pp∏k, pochodzenie
ch∏opskie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie wy˝sze. Cz∏onek ZMS, ZSP, ZSL, PZPR. Od 1 IV
1969 r. inspektor Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 1 X 1973 r. kierownik grupy Wydzia∏u IV,
od 1 VI 1975 r. kierownik Sekcji I Wydzia∏u IV, od 1 VI 1981 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV.
Od 1 IV 1985 r. naczelnik Wydzia∏u III WUSW w Lublinie, od 1 XI 1989 r. naczelnik Wydzia∏u
Ochrony Konstytucyjnego Porzàdku Paƒstwa. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2423,
Akta osobowe Lucjana Figla).
41 Józef Soko∏owski – ur. 19 III 1943 r. w Bia∏owoli (pow. zamojski), kpr./mjr, pochodzenie ch∏op-
skie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, od 1977 r. wy˝sze. Cz∏onek ZMS, PZPR. Od 1 IV
1970 r. oficer SB w Wydziale IV KW MO w Lublinie, od 1 VIII 1971 r. inspektor Wydzia∏u IV, od
1 VIII 1976 r. kierownik sekcji I „A” Wydzia∏u IV, od 16 XI 1978 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u
IV. Od 1 V 1985 r. kierownik sekcji II Wydzia∏u IV – ukarany wyznaczeniem na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe za wyniesienie poza miejsce pracy i utrat´ dokumentu operacyjnego „Ocena pracy Wy-
dzia∏u IV WUSW – za rok 1983” z klauzulà „tajne specjalnego znaczenia”. Od 16 X 1988 r. star-
szy inspektor Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego zast´pcy szefa WUSW ds. SB w Lublinie, od
1 XI 1989 r. w dyspozycji szefa WUSW w Lublinie, od 1 II 1990 r. specjalista. 31 VII 1990 r. zwol-
niony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2460, Akta osobowe Józefa Soko∏owskiego). 



desz∏y wiek, 3 – wyjazd z Lublina i niewyra˝enie zgody na przekazanie, 1 – wy-
jazd za granic´.

Kontroli poddano teczki personalne i pracy 52 TW, stwierdzajàc istnienie
w zasadzie merytorycznego nadzoru na szczeblu naczelników i kierowników sek-
cji, których jednak uwagi i wnioski nie zawsze by∏y realizowane. Dotyczy to
g∏ównie wymienionych w rozdziale dot[yczàcym] sytuacji kadrowej kpt. kpt.:
A[ntoni] Sieradzki, J[an] åwik∏a i M[arek] Wielgosz. Ich niski poziom pracy ope-
racyjnej obni˝a ogólnie wysokà ocen´ pracy ca∏ej jednostki. W toku kontroli
stwierdzono m.in.:

1) generalne odejÊcie od dà˝enia od uzyskiwania pisemnych informacji oraz
od pobierania zobowiàzaƒ o wspó∏pracy – dot[yczy] to ca∏ej sieci ksi´˝owskiej
oraz znacznej cz´Êci TW Êwieckich, nawet pozyskanych na motywach material-
nego zainteresowania,

2) pozyskanie doraêne bez uzupe∏nienia opracowania TW ps. „Tomasz”,
nr rej. 7862,

3) niew∏aÊciwe zadaniowanie, nieprzygotowywanie si´ do spotkaƒ, niewyko-
rzystywanie mo˝liwoÊci TW ps. „Kornel”, nr rej. 21464 i ps. „Spokojny”, nr rej.
24458 – obaj na kontakcie kpt. A[ntoniego] Sieradzkiego,

4) od Êmierci ks. J[erzego] Popie∏uszki w dalszym ciàgu problemem jest dà˝e-
nie, g∏ównie agentury ksi´˝owskiej, do zerwania kontaktu z SB – aktualnie doty-
czy to 16 TW na 52 jednostki obj´te kontrolà,

5) niska cz´stotliwoÊç spotkaƒ z 23 TW wynika z ich cz´stych wyjazdów za
granic´ lub poza m[iejsce] zamieszkania. Dotyczy to m.in. TW ww., dà˝àcych do
zerwania wspó∏pracy. Nie znajduje uzasadnienia niska cz´stotliwoÊç spotkaƒ,
przerwy we wspó∏pracy i granicznie niski poziom wspó∏pracy kpt. J[ana] åwik∏y
z TW ps. „Polonez”, nr rej. 23122, ps. „Bogus∏aw”, nr rej. 29211 i ps. „Cyryl”,
nr rej. 33532,

6) we wspó∏pracy z 18 TW odnotowano przerwy, z regu∏y udokumentowane
wyjazdami zagranicznymi lub niech´cià do wspó∏pracy,

7) pozyskania bez opracowania i uzupe∏nienia w toku wspó∏pracy TW TW:
ps. „Rektor”, nr rej. 30543, ps. „Marek”, nr rej. 24971, ps. „Kalina”, nr rej.
27789, ps. „Krzysztof”, nr rej. 31426. Wszyscy na kontakcie kpt. M[arka] Wiel-
gosza. Informacje od tych TW nie posiadajà wi´kszej wartoÊci. Spotkania bez
przygotowania pomimo wielokrotnych uwag naczelnika i kierownika sekcji,

8) wi´kszoÊç obj´tych kontrolà TW jest dobrze uplasowana i ma du˝e mo˝li-
woÊci operacyjne. Uzyskane od nich informacje posiadajà z regu∏y du˝à wartoÊç.
Dotyczy to równie˝ du˝ej cz´Êci TW o niskiej cz´stotliwoÊci spotkaƒ.

8. Kandydaci na TW
Dotychczasowe plany w zakresie pozyskaƒ TW poza rokiem 1988 by∏y wy-

konywane, a cz´sto nawet przekraczane. Na niewykonanie planu pozyskaƒ
w 1988 r. decydujàcy wp∏yw mia∏o odejÊcie 8 funkcjonariuszy do RUSW w Lu-
blinie, którzy odchodzàc przerejestrowali kandydatów.

Plan na rok 1989 przewiduje 18 pozyskaƒ, przy czym w I kwartale pozyska-
no 5 TW. Aktualnie Wydzia∏ posiada zarejestrowanych 7 kandydatów. Liczba
ta jest ni˝sza od zaplanowanej iloÊci pozyskaƒ, wykonanie planu rocznego jest
jednak w pe∏ni realne, bowiem w aktywnym zainteresowaniu pracowników
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Wydzia∏u pozostaje ponad 50 osób, w tym wi´kszoÊç stanowià ksi´˝a. Grupa ta
stanowi baz´ pozyskaƒ.

Kontroli poddano 7 (100%) kandydatów. Typowanie celowe (wszyscy ksi´-
˝a), czasokres opracowywania od 1986 r. Ze wszystkimi kandydatami nawiàza-
no dialog operacyjny. Podstawowym mankamentem opracowywania jest ograni-
czanie si´ w zasadzie do rozmów, bez zbierania podstawowej wiedzy
o kandydacie.

9. Stan, wykorzystanie oraz zabezpieczenie LK
Od dnia 1 I 1988 r. Wydzia∏ posiada na stanie 4 LK. IloÊç ta nie zabezpiecza

potrzeb Wydzia∏u, w zwiàzku z czym na rok 1988 zaplanowano pozyskanie
2 LK, a na 1989 r. – 3. Z planowanych pozyskaƒ dotychczas nie realizowano
˝adnego. Podstawowà trudnoÊç stanowi wysokoÊç ˝àdanych przez w∏aÊcicieli
op∏at, przekraczajàca mo˝liwoÊci Wydzia∏u. Dla zaspokojenia potrzeb lokalo-
wych Wydzia∏u trzeba pozyskaç 4 LK.

Kontroli poddano dokumentacj´ 4 LK, w których 4 funkcjonariuszy odbywa
spotkania z 11 TW. Rozpatrywana jest mo˝liwoÊç wprowadzenia wi´kszej iloÊci
TW do tych LK.

Dekonspiracja bàdê nieprawid∏owoÊci w wykorzystaniu i eksploatacji LK nie
stwierdzono.

10. Gospodarka funduszem operacyjnym
Na 1988 r. Wydzia∏ zaplanowa∏ wydatki z funduszu „O” na 2 700 000 z∏,

a 100 000 z∏ przekaza∏ dla pionu IV RUSW w Lublinie.
Wydatkowano z poz[ycji]: 1 – 2 447 677 z∏

2 – 47 754 z∏
3 – 104 680 z∏42.

Na 1989 r., po uwzgl´dnieniu przekazania cz´Êci TW do RUSW, zaplanowa-
no wydatki na 3000 tys. z∏. Kierownictwo WUSW przyzna∏o 2650 tys. z∏, z cze-
go w I kwartale br. wydatkowano 528 321 z∏.

Kontrolà obj´to wynagrodzenie 52 TW oraz 4 LK, nie stwierdzajàc nieprawi-
d∏owoÊci.

11. Wspó∏dzia∏anie z innymi komórkami organizacyjnymi WUSW i jednost-
kami resortu SW oraz instytucjami pozaresortowymi

Wspó∏praca z wydzia∏ami operacyjnymi SB WUSW jest zró˝nicowana, od
bardzo efektywnej z wydzia∏ami V i VI do niewystarczajàcej z III i II. Pomimo
opracowania wspólnego planu przedsi´wzi´ç operacyjnych z Wydz[ia∏em] III po
zagadnieniu duszpasterstwa akademickiego ogranicza si´ ona do zabezpieczenia

42 Punkt 1 obejmowa∏ wynagrodzenie tajnych wspó∏pracowników, 2 – zwrot kosztów operacyj-
nych, 3 – utrzymanie lokali kontaktowych. Pozosta∏e punkty funduszu „O” to: utrzymanie gara˝y
i samochodów na etatach niejawnych, zakupy przedmiotów trwa∏ego u˝ytku, kaucje za lokale kon-
spiracyjne i op∏aty za urzàdzenia sanitarne w lokalach konspiracyjnych, fundusz reprezentacyjny, za-
opatrzenie funkcjonariuszy na etatach niejawnych, rycza∏ty i ekwiwalenty wyp∏acane funkcjonariu-
szom (ibidem, 04/878, Sprawozdania z wydatków funduszu „O” dysponentów III stopnia SB za rok
1986). 
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fizycznego przez ten wydzia∏ pielgrzymek studenckich. Zaktywizowania wyma-
ga wspó∏dzia∏anie z Wydzia∏em II, który posiada na KUL swoje êród∏o informa-
cji, zabezpieczajàc g∏ównie przyjazdy obcokrajowców i dyplomatów z k[rajów]
k[apitalistycznych] do uczelni, bez inicjatywy w zakresie wzajemnego zadanio-
wania sieci i wymiany informacji.

W latach 1984–88 Wydzia∏ IV utrzymywa∏ korzystne dla obu stron kontakty
z pionem I. W dzia∏aniach na rzecz pionu I uczestniczy∏o m.in. 14 TW, prze-
kazanych na ∏àcznoÊç Dep[artamentu] I, Wydzia∏ m.in. przekaza∏ materia∏y
dot[yczàce] 8 osób oraz 10 informacji naprowadzajàcych, 7 informacji proble-
mowych dot[yczàcych] kontaktów KUL z k[rajów] k[apitalistycznych], 18 opinii
i charakterystyk, dokona∏ 30 ustaleƒ oraz 5-krotnie udzieli∏ pomocy w zabezpie-
czeniu figurantów Dep[artamentu] I MSW. Pion I z kolei przekaza∏ Wydzia∏owi
szereg cennych informacji dot[yczàcych] obiektów i osób.

Wspó∏dzia∏anie z Wydzia∏em Âledczym jest systematyczne. Wyra˝a si´ ono
g∏ównie w wykonywaniu prawnych analiz spraw i wrogich wystàpieƒ ksi´˝y oraz
w konsultacji zasadnoÊci i celowoÊci kierowania spraw na drog´ karnà.

Dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca z pionami IV w RUSW, g∏ównie nowo powsta-
∏ym w Lublinie.

Z jednostek pionu MO tradycyjnie najlepiej uk∏ada si´ wspó∏praca z pionem
ruchu drogowego, g∏ównie RUSW w Lublinie, przy zabezpieczaniu pielgrzymek
i masowych imprez koÊcielnych.

Inne wydzia∏y MO przekazujà szereg informacji dot[yczàcych] zachowaƒ
ksi´˝y, studentów KUL i alumnów WSD.

Z instytucji pozaresortowych na uwag´ zas∏uguje wspó∏dzia∏anie z K[omitetem]
W[ojewódzkim] PZPR, organami prokuratury, Wydzia∏em ds. Wyznaƒ U[rz´du]
W[ojewódzkiego] oraz wydzia∏ami komunikacji UW i uz´dami miejskimi.

W pe∏ni wystarczajàce jest wspó∏dzia∏anie z wydzia∏ami oÊciennych WUSW,
wyra˝ajàce si´ g∏ównie na wymianie informacji i bie˝àcym kontakcie telefonicz-
nym.

Statystyczny obraz wymiany informacji w 1988 r. prezentuje poni˝sze zesta-
wienie:
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12. Nadzór i pomoc prze∏o˝onych nad pracà operacyjnà
Nadzór ze strony Dep[artamentu] IV MSW nad pracà Wydzia∏u przejawia si´

g∏ównie w bie˝àcym ukierunkowaniu drogà przekazywania wytycznych kierow-
nictwa resortu, analiz problemowych o zasi´gu ogólnokrajowym itp., w bie˝à-
cym nadzorze sprawowanym przez wyznaczonego pracownika Wydz[ia∏u] II
Dep[artamentu] IV oraz poszczególnych wydzia∏ów Departamentu nad odpo-
wiednikami.

Merytoryczny, bie˝àcy nadzór sprawuje z[ast´p]ca szefa WUSW ds. SB. Wy-
ra˝a si´ on m.in. w bie˝àcym ukierunkowaniu pracy, kontroli wa˝niejszych spraw
ewidencji operacyjnej, w tym stopnia realizacji okresowych planów pracy, zapo-
znawaniu si´ z wa˝niejszymi informacjami uzyskiwanymi od TW oraz kontroli
wybranych teczek personalnych i TW. W okresie obj´tym kontrolà szef WUSW
odby∏ 5 spotkaƒ kontrolnych z TW, a jego z[ast´p]ca ds. SB 2. 

Równie˝ merytoryczny nadzór sprawujà naczelnicy Wydzia∏u i kierownicy
sekcji, jest na przyk∏ad zasadà sporzàdzanie przez kierowników sekcji pisemnych
ocen wspó∏pracy z TW, wykazywanie niedociàgni´ç, wpisywanie zaleceƒ ukie-
runkowujàcych wspó∏prac´ itp. Odnotowano sporadyczne przypadki braku kon-
troli przez kierowników sekcji realizacji wydanych zaleceƒ. W okresie obj´tym
kontrolà naczelnik uczestniczy∏ w 8 spotkaniach kontrolnych, z[ast´p]ca naczel-
nika w 6 i kierownicy sekcji w 11. Dotyczà one g∏ównie przypadków zak∏óceƒ
we wspó∏pracy. Na tym szczeblu przyk∏ada si´ du˝à wag´ do planowania przed-
si´wzi´ç operacyjnych i kontroli ich wykonawstwa.

W ramach nadzoru nad pracà grup IV w RUSW pracownicy przeprowadzili
po 1 kontroli ca∏okszta∏tu pracy w 1988 r. i I kwartale br. we wszystkich RUSW
(poza Lublinem), ∏àcznie 16 kontroli. Ustalenia udokumentowano w formie no-
tatek s∏u˝bowych. Na wszystkich notatkach stwierdzono uwagi z[ast´p]cy szefa
WUSW ds. SB p∏k. A[ntoniego] Kowalskiego43. Poza bie˝àcym ukierunkowaniem
pracy odpowiedników kontrole stanowià podstawowe i bardzo skuteczne narz´-
dzie nadzoru.

W okresie obj´tym kontrolà Wydzia∏ Inspekcji przeprowadzi∏ kontrol´ pozy-
skaƒ TW na podstawie materia∏ów obcià˝ajàcych przez wydzia∏y SB WUSW
w latach 1987/88, sporzàdzajàc ∏àczny protokó∏ z dnia 1 III 1989 r.

Do pozyskaƒ Wydzia∏u IV uwag nie wniesiono.

13. Stan zabezpieczenia tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej
W toku kontroli dokumentacji operacyjnej Wydzia∏u nie stwierdzono faktów

naruszeƒ przepisów w zakresie przestrzegania tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej.

43 Antoni Kowalski – ur. 8 VI 1940 r. w Dàbrowicy (pow. kraÊnicki), plut./p∏k, pochodzenie robot-
nicze, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, w trakcie s∏u˝by osiàgnà∏ wy˝sze. Cz∏onek PZPR.
Od 1 III 1963 r. oficer operacyjny Referatu SB KP MO w Bychawie. 18 IX – 7 XII 1968 r., 16 VIII
– 14 IX 1971 r., 18 IX – 24 X 1973 r. czasowo I zast´pca komendanta powiatowego MO ds. SB
w Bychawie. Od 1 X 1973 r. kierownik grupy Wydzia∏u II KW MO w Lublinie, od 31 XII 1975 r.
kierownik sekcji Wydzia∏u II, od 16 X 1977 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u Paszportów, od 1 IX
1981 r. naczelnik Wydzia∏u „C”. Od 16 I 1983 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB
w Lublinie, od 23 VII 1987 r. zast´pca szefa WUSW ds. SB w Lublinie. 15 IV 1990 r. zwolniony ze
s∏u˝by (ibidem, 0357/1672, Akta osobowe Antoniego Kowalskiego).
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14. Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i techniczno-materia∏owych:
– istnieje pe∏ne pokrycie potrzeb mieszkaniowych, zarówno iloÊciowe, jak

i jakoÊciowe,
– bardzo dobre warunki szpitalne, natomiast w lecznictwie otwartym odno-

towano utrudniony dost´p do lekarzy specjalistów,
– brak urozmaicenia posi∏ków w miejscowym kasynie (sto∏ówce),
– nierytmiczne, niepe∏ne zaopatrzenie w materia∏y biurowe, jak papier i kal-

ka maszynowa, koperty, taÊma klejàca,
– ok. 50% pokrycie zapotrzebowania na wczasy w skali roku, przy znacznych

trudnoÊciach w okresie letnim,
– 50% pokrycie na kolonie i obozy dla dzieci i m∏odzie˝y w okresie zimowym

i 100% w okresie letnim.

15. Uwagi i wnioski
Sk∏ad osobowy Wydzia∏u i jego aktualne kierownictwo, poza 3 pracownikami

obni˝ajàcymi ogólnà ocen´ pracy jednostki, gwarantuje w∏aÊciwà, aktywnà realiza-
cj´ zakresowych zadaƒ. W okresie od poprzedniej kontroli kompleksowej, podczas
której oceniono prac´ Wydzia∏u b[ardzo] wysoko, Wydzia∏ – pomimo wakatów
– umocni∏ si´ agenturalnie (iloÊciowo i jakoÊciowo) w obiektach i Êrodowiskach,
np. w KUL z 39 TW w 1983 r. do 50. W wyniku ofensywnej dzia∏alnoÊci opera-
cyjnej i oficjalnej osiàgni´to wysoki stan wiedzy o operacyjnie ochranianych obiek-
tach i Êrodowiskach oraz zmniejszono stan zagro˝enia w nich. Pomimo jednak
osiàgni´tych post´pów Wydzia∏ nie ustrzeg∏ si´ pewnych niedociàgni´ç.

Celem ich eliminacji oraz z myÊlà o podniesieniu pracy operacyjnej jeszcze na
wy˝szy poziom zespó∏ kontrolny wnioskuje:

1. Zaktywizowaç dzia∏ania na rzecz zwi´kszenia iloÊci sieci manewrowej,
m.in. drogà stopniowego zwi´kszenia zadaƒ i uaktywniania wspó∏pracy z TW
majàcymi naturalne, a niewykorzystane dotychczas mo˝liwoÊci operacyjne.

2. Zaktywizowaç dzia∏ania na odcinku pozyskaƒ TW spoÊród studentów KUL
i alumnów WSD.

3. Pozyskania osobowych êróde∏ informacji realizowaç po przeprowadzeniu nie-
zb´dnych ustaleƒ i zebraniu dostatecznej wiedzy o postawie moralnej, spo∏eczno-
-politycznej, stosunku do resortu i mo˝liwoÊci operacyjnych. Fakt pozyskania w za-
sadzie powinien byç udokumentowany pisemnym zobowiàzaniem do wspó∏pracy.

4. Dà˝yç do uzyskiwania pisemnych informacji od TW.
5. Dzia∏alnoÊç figurantów spraw operacyjnego sprawdzenia krypt. „Rzecz-

nik”, nr rej. 36068 i krypt. „Dzia∏acz”, nr rej. 27384 jest ju˝ dostatecznie rozpo-
znana i udokumentowana. Rozwa˝yç zasadnoÊç kontynuowania ich inwigilacji
w ramach dotychczasowych kategorii spraw.

6. Uaktywniç wspó∏dzia∏anie z Wydzia∏em III na odcinku duszpasterstw sta-
nowo-zawodowych, g∏ównie akademickich, oraz z Wydzia∏em II, posiadajàcym
agentur´ na KUL.

7. W zwiàzku z ra˝àco niskim poziomem pracy operacyjnej kpt. A[ntoniego]
Sieradzkiego, kpt. J[ana] åwik∏y i kpt. M[arka] Wielgoszag podjàç skuteczne
dzia∏ania na rzecz zaktywizowania przez nich pracy.

g Dopisano odr´cznie Budki.
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8. Za ca∏okszta∏t pracy operacyjnej zespó∏ kontrolny proponuje wyró˝niç:
– kpt. A[ntoniego] Opaliƒskiego – st. insp. Sekcji III,
– kpt. J[acka] Nó˝k´44 – st. insp. Sekcji II,
– ppor. T[adeusza] Kucharzyka45 – inspektora Sekcji Vh.
Wyniki kontroli omówiono z naczelnikiem Wydzia∏u oraz poinformowano go

o przys∏ugujàcych mu uprawnieniach okreÊlonych w ust. 5 i 6 § 21 instrukcji do
zarzàdzenia ministra s[praw] w[ewn´trznych] nr 094/83 z dnia 16 XII 1983 r.

Protokó∏ sporzàdzono w 2 jednobrzmiàcych egzemplarzach, z przeznacze-
niem jak w rozdzielniku. Egz. nr 1 zawiera za∏àczniki.

Kontrolowany Kontrolujàcy
naczelnik Wydz[ia∏u] IV pp∏k P[awe∏] Kuprjanowiczi

WUSW w Lubliniei kpt. J[an] Sojai

pp∏k. E[dward] Hawry∏oj

Wyk[onano] w 2 egz.:
Egz. nr 1 – GIMSW
Egz. nr 2 – nacz[elnik] Wydz[ia∏u] IV WUSW w Lublinie
Opr[acowa∏]: P.K. Druk: H.M.
Nr dz.masz. 00321/89

h Obok odr´cznie dopisano Nie siedli na laurach. Nieêle Wojciechowski, Przybylski.
i Poni˝ej nieczytelny podpis.
j Poni˝ej odr´cznie dopisano Uwag nie wnosz´.
44 Jacek Nó˝ka – ur. 6 XI 1949 r. w Lublinie. Przyj´ty do s∏u˝by 16 XII 1979 r., funkcjonariusz Wy-
dzia∏u IV KW MO w Lublinie. 
45 Tadeusz Kucharzyk – ur. 29 V 1947 r. w Turze (k. Gdaƒska), okres s∏u˝by: 1 VI 1969 – 31 VII
1990 r. Od 1 X 1982 r. w Wydziale IV KW MO w Lublinie.
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[k]
Harmonogram

dzia∏aƒ Wydzia∏u IV WUSW w m[iejscu] po kontroli GIM

Wyk[onano] w 2 egz.:
Egz. nr 1 – kierownictwo s∏u˝bowe
Egz. nr 2 – aa Wydz[ia∏] IV w m[iejscu]

k Pieczàtka pod∏u˝na Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Lublinie 11. L.dz. W-0670/89,
numer wpisano odr´cznie. Obok pieczàtka pod∏u˝na i podpis zast´pcy szefa WUSW ds. SB w Lubli-
nie pp∏k. Antoniego Kowalskiego.
l Wokó∏ wyrazu obwódka, obok odr´czny dopisek Nadzór nad pracà wym[ienionych] sprawowaç
b´dzie n[aczelni]k i z[ast´p]ca n[aczelni]ka Wydz[ia∏u], nieczytelny podpis. 
46 Tadeusz Bidacha – ur. 2 IV 1958 r. Okres s∏u˝by: 1 IX 1982 – 31 VIII 1989 r.
47 Wnioski z kontroli przeprowadzonej w kwietniu 1989 r. by∏y tematem spotkania pracowników
Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie 2 maja. Jak wynika z pisma naczelnika Wydzia∏u pp∏k. Edwarda
Hawry∏y, wnioski te zosta∏y zrealizowane, m.in. zamkni´to sprawy „Dzia∏acz” i „Rzecznik”. W lip-
cu 1989 r. Hawry∏o w piÊmie do szefa WUSW w Lublinie zapewnia∏ o wzmo˝eniu nadzoru kierow-
nictwa poszczególnych sekcji nad podleg∏ymi im pracownikami Wydzia∏u, nad usuwaniem wytkni´-
tych im niedociàgni´ç i pracà bie˝àcà (AIPN Lu, 0188/2, Pismo naczelnika Wydzia∏u IV WUSW
w Lublinie pp∏k. Edwarda Hawry∏y do szefa WUSW w Lublinie p∏k. Aleksandra Chochorowskiego,
lipiec 1989 r., k. 23). 
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Opr[acowa∏]: T.B. Druk: H.M.
Nr dz.masz. 0m379m/89n

èród∏o: AIPN Lu, Materia∏y administracyjne Wydzia∏u Studiów i Analiz WUSW w Lublinie, k. 1–21.

m–mWpisano odr´cznie.
n Poni˝ej tabeli pod∏u˝na pieczàtka Naczelnik Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie pp∏k Edward Haw-
ry∏o oraz nieczytelny podpis.
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Jens Gieseke

Wspó∏czesna historiografia
a badania nad Stasi.

Osobna niemiecka droga
rozliczenia z przesz∏oÊcià1

Pisanie historii NRD „od nowa” cieszy∏o si´ w latach dziewi´çdziesiàtych wiel-
kim powodzeniem. Jeszcze nie tak dawno tematem tym zajmowa∏a si´ w RFN za-
ledwie grupka badaczy. Oddzieleni od swoich macierzystych dziedzin, bez dost´-
pu do êróde∏ archiwalnych w NRD, wzi´li oni na siebie trudne zadanie analizy
i interpretacji dziejów Niemiec Wschodnich. W samej NRD mo˝liwoÊci historio-
grafii by∏y bardzo ograniczone przez dyscyplin´ partyjnà. Sytuacja zacz´∏a si´
zmieniaç z poczàtkiem lat dziewi´çdziesiàtych, kiedy wielu utalentowanych histo-
ryków przyby∏o na nowy teren, a dotychczas marginalizowani uczeni z Niemiec
Wschodnich mogli wreszcie zabraç g∏os. Wielkim zainteresowaniem m∏odych na-
ukowców cieszy∏y si´ projekty badawcze. Wszystkie te czynniki bardzo pozytyw-
nie wp∏yn´∏y na rozwój badaƒ empirycznych i poziom metodyczny debaty2.

Przyczyn nag∏ego zainteresowania tematem nale˝y upatrywaç w historycznym
znaczeniu przemian jesieni 1989 r., upadku NRD i zjednoczeniu Niemiec. Do-
piero teraz NRD zacz´∏a byç postrzegana jako cz´Êç niemieckiej historii, przez co
sta∏a si´ interesujàca3. Koniec NRD wieÊci∏ koniec komunistycznego systemu
w Europie, koniec „krótkiego” wieku XX, zapowiada∏ zatem historycznà cezur´4.
Zasadniczo zmieni∏y si´ równie˝ mo˝liwoÊci zbadania tematu, poniewa˝ wi´k-
szoÊç wa˝nych archiwów NRD, g∏ównie archiwum Niemieckiej Socjalistycznej

1 Tytu∏ orygina∏u: J. Gieseke, Zeitgeschichtsschreibung und Stasi-Forschung. Der besondere deutsche
Weg der Aufarbeitung [w:] Stasi-Akten zwischen Politik und Zeitgeschichte. Eine Zwischenbilanz,
red. S. Suckut, J. Weber, München 2003, s. 218–239.
2 Zob. Ch. Kleßmann, Zeitgeschichte in Deutschland nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, Essen
1998.
3 J. Kocka, Vereinigungskrise. Zur Geschichte der Gegenwart, Göttingen 1995; W.J. Mommsen, Der
Ort der DDR in der deutschen Geschichte [w:] Die DDR als Geschichte. Fragen – Hypothesen – Per-
spektiven, red. J. Kocka, M. Sabrow, Berlin 1994, s. 26–39; B. Faulenbach, Die DDR im Kontext
der deutschen Geschichte [w:] Geschichte als Möglichkeit. Über die Chancen von Demokratie. Fest-
schrift für Helga Grebing, red. K. Rudolph, Ch. Wickert, Essen 1995, s. 243–256. Zob. te˝ nowà
propozycj´ syntezy: G.A. Ritter, Die DDR in der deutschen Geschichte, „Vierteljahreshefte für Zeit-
geschichte” 2000, nr 50, s. 171–200.
4 Zob. E. Hobsbawm, Das Jahrhundert der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München
– Wien 1995.
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Partii JednoÊci (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – SED), udost´pniono
bez zwyczajowej trzydziestoletniej karencji.

Sytuacja badaƒ nad NRD uleg∏a zatem gruntownej zmianie, w radykalny zaÊ
sposób zmieni∏ si´ stan badaƒ nad aparatem Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒ-
stwowego (MfS). Christoph Kleßmann, spoglàdajàc wstecz, krytycznie (i mo˝e
troch´ samokrytycznie) mówi∏ o „niedostatecznej analizie roli aparatu bezpie-
czeƒstwa i wojska w paƒstwie i spo∏eczeƒstwie” oraz dostrzeg∏ w tym „najwi´k-
szy niedostatek historiografii NRD”5. Karl Wilhelm Fricke by∏ badaczem osamot-
nionym, gdy systematycznie pisa∏ i publikowa∏ na temat s∏u˝by bezpieczeƒstwa.
Jego prace zresztà po dziÊ dzieƒ w kwestiach zasadniczych nie straci∏y na aktu-
alnoÊci6. 

Otwarcie archiwów dla celów badawczych rozwa˝ano od samego poczàtku.
Jeszcze podczas walk o rozwiàzanie enerdowskich s∏u˝b specjalnych (Staats-
sicherheitsdienst – Stasi) powsta∏ przy Centralnym Okràg∏ym Stole w styczniu
1990 r. plan przekszta∏cenia Gmachu nr 1 G∏ównej Kwatery Stasi w Berlinie
Lichtenbergu w oÊrodek badawczy i miejsce pami´ci7. Do sprawujàcego piecz´
nad budynkiem komitetu obywatelskiego nale˝eli wówczas historycy Stefan Wol-
le i Armin Mitter, którzy wydali zbiór sprawozdaƒ i protoko∏ów Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego z 1989 r. zatytu∏owany Przecie˝ wszystkich Was
kocham! (Ich liebe Euch doch alle!). Ksià˝ka sta∏a si´ pierwszym bestsellerem po-
Êwi´conym Stasi – w marcu 1990 r. sprzedano jà w stutysi´cznym nak∏adzie bez-
poÊrednio z ci´˝arówek8.

Cel historycznego rozliczenia z przesz∏oÊcià wszed∏ do procedur ustawodaw-
czych Izby Ludowej i Niemieckiego Bundestagu. Sposób i zakres otwarcia akt
Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego na potrzeby wspó∏czesnej historio-
grafii by∏y ca∏kowicie wyjàtkowe9. ˚aden z krajów by∏ego bloku wschodniego
nie udost´pni∏ akt tajnej policji w tak szerokim zakresie. W krajach takich jak
Polska istniejà analogiczne inicjatywy, które rozwin´∏y si´ w wi´kszym lub
mniejszym stopniu. W innych, jak w Rosji, poczàtkowo planowany czy te˝ re-
alizowany dost´p do akt znowu podlega restrykcjom. Ograniczenia dost´pu do
akt wynikajà z tego, ˝e w krajach Europy Wschodniej w du˝ym stopniu utrzy-
mano personalnà i organizacyjnà ciàg∏oÊç s∏u˝b specjalnych, która opiera si´ na
idei politycznego zawieszenia broni obowiàzujàcego obie strony konfliktu oraz
wià˝e si´ z amnestià dla funkcjonariuszy by∏ego re˝imu. Jednak równie˝ w za-
chodnich demokracjach nie znajdziemy podobnych mo˝liwoÊci wglàdu w spu-
Êcizn´ tajnych s∏u˝b – porównanie jest zatem bardzo utrudnione. OczywiÊcie sà

5 Ch. Kleßmann, Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955–1970, wyd. 2 poprawio-
ne i rozszerzone, Bonn 1997, s. 671. 
6 Szczególnie K.W. Fricke, Die DDR-Staatssicherheit. Entwicklung, Strukturen, Arbeitsfelder, wyd. 3,
Köln 1989. Bibliografia najwa˝niejszych prac Frickego znajduje si´ w: K.W. Fricke, Der Wahrheit
verpflichtet. Texte auf fünf Jahrzehnten zur Geschichte der DDR, Berlin 2000, s. 609–626.
7 Der Zentrale Runde Tisch der DDR. Wortprotokolle und Dokumente, red. U. Thaysen, t. 2, Wies-
baden 2000, s. 525.
8 Ich liebe Euch doch alle! Befehle und Lageberichte des MfS Januar – November 1989, red. A. Mit-
ter, S. Wolle, Berlin 1990.
9 Zob. S. Schumann, Vernichten oder offenlegen? Zur Entstehung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes.
Eine Dokumentation der öffentlichen Debatte 1990/91, Berlin 1995 (wydane przez BStU).
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ró˝ne ograniczenia dost´pu: Freedom of Information Act Stanów Zjednoczo-
nych10 daje znacznie wi´cej mo˝liwoÊci ni˝ zachodnioniemieckie ustawodaw-
stwo, któremu porównywalne prawo swobodnego dost´pu do informacji nie
jest dotàd znane11. 

Zachowane materia∏y wschodnioniemieckiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa sà bardzo
obszerne, co wynika z nag∏ego za∏amania si´ starego porzàdku oraz szybkiego
i sprawnego dzia∏ania komitetów obywatelskich podczas przejmowania akt.
Z powodu licznych zniszczeƒ badania nad gestapo opierajà si´ na znacznie
mniejszym i rozrzuconym po niemal ca∏ym Êwiecie materiale êród∏owym. Nawet
zdziesiàtkowane i cz´Êciowo z wielkim trudem zrekonstruowane lub pozyskane
zasoby Zarzàdu G∏ównego Wywiadu nie majà odpowiednika w mi´dzynarodo-
wych badaniach nad s∏u˝bami wywiadowczymi. Szczególnie chodzi tu o znanà
jako „Rosenholz” centralnà kartotek´ osobowà (F16/F 22) z 1988 r. i baz´ da-
nych SIRA (System Informacji i Kwerendy Wywiadu).

Zaistnia∏y zatem mo˝liwoÊci prowadzenia wielu projektów badawczych i pu-
blikowania ich wyników. Przygotowywana w Urz´dzie Federalnego Pe∏nomocni-
ka ds. Dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa by∏ej NRD (BStU) bibliografia na te-
mat Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego osiàgn´∏a tymczasem liczb´
2,5 tys. tytu∏ów12. Wielu dzia∏aczy i cz∏onków komitetów obywatelskich nie tyl-
ko opisa∏o swe prze˝ycia i doÊwiadczenia jako Êwiadkowie dziejów, ale próbowa-
∏o tak˝e si∏ jako historycy. Powstawa∏y rozliczne, mniej lub bardziej osobiste opi-
sy przypadków dawnych obywateli NRD, którzy niegdyÊ znaleêli si´ w polu
zainteresowania Stasi, a teraz relacjonowali swoje wra˝enia z lektury akt. Zain-
teresowanie opinii publicznej przyczynia si´ do o˝ywionej i zró˝nicowanej deba-
ty, widocznej w literaturze przedmiotu. Nie sposób jednak nie przyznaç racji
Rogerowi Engelmannowi, który w 1997 r. stwierdzi∏: „Znaczna cz´Êç tych pu-
blikacji nie ma charakteru naukowego lub ma nik∏e znaczenie; liczba prac nasy-
conych materia∏em êród∏owym jest jeszcze mniejsza”13. 

Najcz´Êciej reprezentowane by∏y nast´pujàce podejÊcia i zainteresowania po-
znawcze. Po pierwsze chodzi∏o o rekonstrukcj´ i dokumentacj´ systemu represji
i przemocy; ujawnienie utrzymywanych w tajemnicy, stale kwestionowanych
praktyk i metod s∏u˝by bezpieczeƒstwa, takich jak utajnione mechanizmy prze-
Êladowania (tzw. strategie destrukcji); wyjaÊnienie tych operacji, w których do-
sz∏o do morderstw i porwaƒ; dokumentacja systematycznego ∏amania prawa
w procesach politycznych itd.14

10 Freedom of Information Act na przyk∏adzie FBI zob. http://foia.fbi.gov.
11 Zob. inicjatywa wybitnych historyków skierowana do Federalnej S∏u˝by Wywiadowczej, Wider-
stand und Opposition in der DDR, oprac. K.-D. Henke, P. Steinbach, J. Tuchel, Köln 1999, s. 18–20.
12 Zob. Bibliographie zum Staatssicherheitsdienst, http://www.bstu.de/bibliothek/bibliographie.pdf.
13 R. Engelmann, Forschungen zum Staatssicherheitsdienst der DDR – Tendenzen und Ergebnisse
[w:] Spionage für den Frieden? Nachrichtendienste in Deutschland während des Kalten Krieges, red.
W. Krieger, J. Weber, München – Landsberg am Lach 1997, s. 181.
14 Zob. np. J. Fuchs, Unter Nutzung der Angst. Die „leise Form” des Terrors – Zersetzungsmaßnahmen
des MfS, Berlin 1994 (wydane przez BStU); T. Auerbach, Vorbereitung auf den Tag X. Die geplanten
Isolierungslager des MfS, Berlin 1995; H. Schwan, Tod dem Verräter! Der lange Arm der Stasi und
der Fall Lutz Eigendorf, München 2000; S. Pingel-Schliemann, Zersetzen – Strategie einer Diktatur,
Berlin 2002. 
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Drugie podejÊcie podkreÊla∏o ciàg∏oÊç oporu i brak legitymacji w∏adzy SED a˝
do jesieni 1989 r. Historia NRD jawi si´ w tym Êwietle jako „upadek na raty”15.
Uj´cie to prowadzi∏o do orwellowskich wizji totalnej inwigilacji i mowy o „du-
chowym OÊwi´cimiu”16. 

Trzecia tendencja to pi´tnowanie prominentnych osób jako kolaborantów i lu-
dzi partii. Chodzi o przypadki tajnych wspó∏pracowników17 czy wysokich funk-
cjonariuszy SED, którzy byli uprawnieni do wydawania poleceƒ s∏u˝bie bezpie-
czeƒstwa, np. podczas si∏owych akcji przeciwko opozycji jesienià 1989 r.18

Pierwsza fala projektów i publikacji wykazywa∏a tendencj´ do retrospektywnej
delegitymizacji NRD w ca∏oÊci oraz dezawuowania jej prominentnych przedsta-
wicieli. (Na lipskim Kongresie Historyków w 1994 r. historyk Christoph Dipper,
wspominajàc walk´ swojej generacji o ujawnienie zbrodniarzy nazistowskich, mó-
wi∏ ironicznie o „badaniach nad sukinsynami”). Takie podejÊcie jeszcze raz nabra-
∏o wiatru w ˝agle, gdy pojawi∏a si´ atrakcyjnie podana teza o rzekomym przenik-
ni´ciu enerdowskiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa do ̋ ycia politycznego RFN, co mia∏oby
nakazywaç napisanie historii Niemiec Zachodnich od nowa19. 

Dzi´ki badaniom uwzgl´dniajàcym perspektyw´ obywateli i ofiar przeÊlado-
wanie, inwigilacja i opór ponownie sta∏y si´ tematem historiografii. Poszczegól-
ne akty protestu zaistnia∏y w nowym kontekÊcie lub dopiero teraz zosta∏y opisane.
Dzi´ki temu opisowi wszechobecnoÊç aparatu ucisku w „spokojnych” czasach
Ericha Honeckera znalaz∏a pe∏ne potwierdzenie. 

Uj´cie zmierzajàce do naukowej delegitymizacji NRD ma jednak swoje grani-
ce. Jego g∏ównym motorem jest walka o hegemoni´ interpretacyjnà w kwestii
dziedzictwa NRD w procesie transformacji po zjednoczeniu Niemiec. Im bar-
dziej nowe problemy nak∏adajà si´ na trudnoÊci wynikajàce z transformacji, a no-
we generacje zajmujà miejsce pokolenia Êwiadków, zmienia si´ tak˝e horyzont
badawczy nauk historycznych.

Wiele studiów do tej pory lekcewa˝y historyczne umiejscowienie i refleksj´
nad wynikami badaƒ. Stan wiedzy, próby interpretacji podejmowane przez lite-
ratur´ historiograficznà i socjologicznà bywajà systematycznie pomijane, a pole
widzenia ogranicza si´ wy∏àcznie do akt. Intensywna lektura masy akt prowadzi
do Êwiadomego lub nieÊwiadomego przyjmowania perspektywy Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego, choç o ca∏kowicie innym ukierunkowaniu: Êwiat
jest nagle pe∏en IM, OibE, UMA20 lub jeszcze bardziej tajemniczych, jeszcze le-

15 A. Mitter, S. Wolle, Untergang auf Raten. Unbekannte Kapitel der DDR-Geschichte, München 1993.
16 M. Wanitschke, Methoden und Menschenbild des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, Köln
2002; S. Wolle, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971–1989, Berlin
1998, s. 152.
17 R.G. Reuth, IM Sekretär. Die „Gauck-Recherche” und die Dokumente zum „Fall Stolpe”, Berlin
1992; K. Corino, Die Akte Kant. IM „Martin”, die Stasi und die Literatur in Ost und West, Reinbek
1995.
18 M. Richter, Die Staatssicherheit im letzten Jahr der DDR, Köln 1996.
19 H. Knabe, Die unterwanderte Republik. Stasi im Westen, Berlin 1999; idem, Der diskrete Char-
me der DDR. Stasi und Westmedien, Berlin 2001.
20 IM – Inoffizieller Mitarbeiter (tajny wspó∏pracownik), OibE – Offizier im besonderen Einsatz
(oficer na etacie niejawnym), UMA – Unbekannter Mitarbeiter (osobowe êród∏o informacji poza
systemem ewidencji operacyjnej). 
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piej ukrytych pracowników i donosicieli s∏u˝by bezpieczeƒstwa. JednoczeÊnie
charakterystyczne dla tego uj´cia jest przecenianie oporu i opozycji w spo∏eczeƒ-
stwie NRD. Dychotomia sprawców i ofiar staje si´ dominujàcym modelem po-
znawczym. W badaniach nad innymi grupami spo∏eczeƒstwa NRD model ten nie
znalaz∏ zastosowania i podejÊcie to prawie nie mia∏o oddêwi´ku.

Pewnego rodzaju kontrastem do opisanych powy˝ej sà badania nad instytu-
cjami, które przez krytyków tego podejÊcia nazywane bywajà „stasiologià”.
Wczesnym dzie∏em tego gatunku by∏a ksià˝ka Davida Gilla i Ulricha Schrötera
Anatomia imperium Mielkego21. Jej celem by∏ opis struktur i ca∏ego spektrum
oddzia∏ywania Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego w latach osiemdzie-
siàtych. W pierwszej fazie swojej dzia∏alnoÊci tak˝e Dzia∏ Badaƒ i Edukacji Fe-
deralnego Pe∏nomocnika ds. Dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa by∏ej NRD
wykorzysta∏ gros swoich si∏ i Êrodków na takie badania. Najwi´kszym, do dziÊ
prowadzonym projektem badawczym i wydawniczym jest stworzona przez
Klausa-Dietmara Henkego Anatomia s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Historia, struktu-
ry, metody. Kompedium MfS22. Analizy tego rodzaju sà nie tylko niezb´dnà po-
mocà naukowà umo˝liwiajàcà zrozumienie struktur, j´zyka, przebiegu s∏u˝by
w Ministerstwie Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego, lecz pozwalajà równie˝ bli˝ej
okreÊliç jego pozycj´ wÊród instytucji politycznych NRD. 

Tymczasem i to podejÊcie okaza∏o si´ niewystarczajàce. Niesie ono ze sobà ry-
zyko zaw´˝enia perspektywy do zagadnieƒ strukturalnych i przepisów s∏u˝bo-
wych, uwik∏ania badacza w drobiazgowe odtwarzanie zakresów obowiàzków
s∏u˝bowych poszczególnych referatów. Kiedy okazuje si´, ˝e nak∏ady pracy nie
stojà w ˝adnej sensownej relacji z jej wynikami, nieprzebrane masy materia∏u
– w doÊç op∏akanym stanie pod wzgl´dem ich opracowania – z b∏ogos∏awieƒstwa
przemieniajà si´ w przekleƒstwo badacza.

Rola Stasi w spo∏eczeƒstwie NRD – wyniki badaƒ

Jakie sà wyniki dotychczasowych badaƒ naukowych nad Stasi? Na jakie pyta-
nia uda∏o si´ odpowiedzieç? Jakie kwestie trzeba jeszcze postawiç? Nie jest moim
celem przedstawienie w tym miejscu obszernego sprawozdania ze stanu badaƒ.
Pragn´ omówiç najwa˝niejsze obszary dyskusji z ostatnich dziesi´ciu lat: liczebnoÊç
aparatu bezpieczeƒstwa, jego pozycj´, wp∏yw na paƒstwo i spo∏eczeƒstwo NRD.

Pochodzàcy z Hamburga historyk dziejów wspó∏czesnych Arnold Sywottek
reprezentowa∏ poglàd, ˝e wielkoÊç aparatu Stasi jest jednym z niewielu napraw-
d´ nowych faktów, którymi musia∏a si´ zajàç historia NRD po 1989 r. W rzeczy
samej: ujawnione dane ze stycznia 1989 r. zaskoczy∏y nawet uznanych specjali-
stów, którzy szacowali liczb´ etatowych pracowników Ministerstwa Bezpieczeƒ-
stwa Paƒstwowego na 35 tys.23 Tymczasem okaza∏o si´, ˝e by∏o ich prawie trzy
razy wi´cej: 31 paêdziernika 1989 r., w ostatnim regularnym dniu pracy, statystycy

21 D. Gill, U. Schröter, Das Ministerium für Staatssicherheit. Anatomie des Mielke-Imperiums, Ber-
lin 1991.
22 Anatomie der Staatssicherheit. Geschichte, Struktur, Methoden. MfS-Handbuch, red. K.-D. Hen-
ke [i in.], Berlin 1995 (wydane przez BStU). Do tej pory ukaza∏o si´ jedenaÊcie zeszytów.
23 K.W. Fricke, Die DDR-Staatssicherheit..., s. 51.
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Wydzia∏u G∏ównego do spraw Kadr i Szkoleƒ tego ministerstwa odnotowali do-
k∏adnie 91 015 pracowników. Oznacza to, ˝e na 180 obywateli NRD przypada∏
jeden etatowy pracownik Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego. Tym wy-
nikiem s∏u˝ba bezpieczeƒstwa w NRD, wed∏ug dzisiejszego stanu wiedzy, zosta-
wi∏a daleko w tyle bratnie organy wschodnioeuropejskie. W Zwiàzku Radziec-
kim na jednego z pó∏milionowej rzeszy pracowników przypada∏o szeÊciuset
obywateli; w Czechos∏owacji na jednego pracownika tajnych s∏u˝b przypada∏o
870 obywateli, w Polsce – 150024. Aparat bezpieczeƒstwa NRD rozrasta∏ si´
g∏ównie od lat szeÊçdziesiàtych do kryzysu zad∏u˝enia w 1983 r. i przekroczy∏
wszelkie znane do tej pory rozmiary.

Podobne „osiàgni´cia” wykazujà statystyki tajnych wspó∏pracowników. Od
po∏owy lat siedemdziesiàtych Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego pro-
wadzi∏o w sposób ciàg∏y oko∏o 170–180 tys. tajnych wspó∏pracowników, i to tyl-
ko w tzw. jednostkach operacyjnych o charakterze kontrwywiadowczym, a wi´c
bez wywiadu zagranicznego Stasi25. Tak wi´c na rzeczonych 180 obywateli NRD
przypada∏ nie tylko jeden kadrowy pracownik ministerstwa, lecz dodatkowo
dwóch informatorów lub agentów. 

Podobnie wysokie liczby podawane sà przy innych wskaênikach: dotyczà pod-
s∏uchiwanych rozmów telefonicznych i kontrolowanych przesy∏ek pocztowych,
kontroli kadr podró˝ujàcych, liczby tzw. spraw operacyjnego rozpracowania
i spraw operacyjnego sprawdzenia przeciwko obywatelom NRD, którzy z jakichÊ
powodów znaleêli si´ w polu zainteresowania Stasi. Niespotykane rozmiary, jakie
osiàgnà∏ aparat bezpieczeƒstwa, widoczne sà wreszcie w 180 tys. metrów akt. 

Dok∏adna analiza aparatu pokazuje, ˝e coraz bardziej rozrasta∏ si´ on i rozga-
∏´zia∏. Sk∏ada∏y si´ na niego nie tylko klasyczne ga∏´zie s∏u˝b specjalnych – od
centrali po ponad dwieÊcie jednostek powiatowych – oraz s∏u˝b wywiadowczych
Zarzàdu G∏ównego Wywiadu. Rozwin´∏a si´ równie˝ wybuja∏a biurokracja zwià-
zana z szeroko poj´tym zapleczem (administracyjnym, materia∏owym, technicz-
nym, w∏asne szkolnictwo, s∏u˝ba zdrowia) bezpieki oraz szereg dziedzin luêno
zwiàzanych z pracà tajnych s∏u˝b. Chodzi tu o prac´ kontrolerów paszportowych
na przejÊciach granicznych (Wydzia∏ G∏ówny VI), ochron´ czo∏owych polityków
NRD, sprzedawczynie na osiedlu Biura Politycznego w Wandlitz (dwie ostatnie
grupy zatrudnione by∏y w Wydziale G∏ównym do spraw Ochrony Osób), handla-
rzy bronià i towarami obj´tymi embargiem z otoczenia pu∏kownika na etacie nie-
jawnym Aleksandra Schalcka-Golodkowskiego – to tylko kilka przyk∏adów. Apa-
rat Stasi charakteryzowa∏ si´ tak dynamicznym wzrostem i wszechstronnoÊcià, ˝e
swojà dzia∏alnoÊcià przypomina∏ wielobran˝owy koncern – o specyficznym pro-
filu dzia∏alnoÊci. By∏ on – by zacytowaç Klausa-Dietmara Henkego – „central-
nym przedsi´biorstwem zabezpieczania w∏adzy i ucisku”26.

24 Szczegó∏owe dane liczbowe zob. J. Gieseke, Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit.
Personalstruktur und Lebenswelt 1950–1989/90, Berlin 2000, s. 538. 
25 H. Müller-Enbergs, IM-Statistik 1985–1989, Berlin 1993 („BF informiert” 3/93), s. 55. Zob.
Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Richtlinien und Durchführungsbestim-
mungen, red. H. Müller-Enbergs, Berlin 1996. 
26 K.-D. Henke, Staatssicherheit [w:] Handbuch zur deutschen Einheit, red. W. Weidenfeld, K.-R. Kor-
te, nowe wydanie, Bonn 1996, s. 646–653, tu: s. 647. 
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Spo∏eczeƒstwo pod pe∏nà kontrolà?

Zadaniem historyków dziejów najnowszych jest po pierwsze naÊwietlenie ca-
∏ego kompleksu zagadnieƒ zwiàzanych ze Stasi, po drugie nadanie mu w∏aÊciwe-
go miejsca w ca∏oÊciowym uj´ciu historii NRD. Dla ca∏oÊciowego uj´cia najwa˝-
niejszy jest z jednej strony monopol w∏adzy SED, szerzenie strachu przez s∏u˝b´
bezpieczeƒstwa, dyscyplinowanie obywatela w ˝yciu codziennym i zawodowym,
militaryzacja systemu wychowania i edukacji – krótko mówiàc, przenikanie w∏a-
dzy do wszystkich obszarów ˝ycia spo∏ecznego. Z drugiej strony obrazowi ca∏ko-
witej atomizacji ˝ycia przeczà inne wyniki: trwanie Êrodowiska mieszczaƒskiego,
opór w kulturze m∏odzie˝owej, ˝ywe opisy przyjemnego, czasem wr´cz frywol-
nego ˝ycia w brygadach zak∏adowych, prozachodnie nastawienie wi´kszej cz´Êci
obywateli NRD, a w latach osiemdziesiàtych powstanie poczàtkowo marginal-
nej, potem coraz silniejszej opozycji pod auspicjami KoÊcio∏a ewangelickiego27.
Nale˝y dok∏adniej wyjaÊniç rol´, jakà s∏u˝ba bezpieczeƒstwa odgrywa∏a wobec
innych filarów w∏adzy, szczególnie wobec „przewodniej partii SED”, oraz innych
struktur, np. Policji Ludowej, FDJ (Freie Deutsche Jugend – Wolna M∏odzie˝
Niemiecka), instytucji edukacji narodowej i szkolnictwa wy˝szego.

Takie umiejscowienie jest utrudnione ze wzgl´du na wy˝ej podane liczby i ogrom
dokumentów. Wiele mówi∏o si´ o tym, ˝e s∏u˝ba bezpieczeƒstwa stworzy∏a niekon-
trolowane paƒstwo w paƒstwie, by∏a centralà w∏adzy w NRD. Taka interpretacja zo-
sta∏a w zamierzony sposób wprowadzona do gry przez Ericha Honeckera i Egona
Krenza, którzy – jako czo∏owi politycy SED – chcieli zrzuciç z siebie odpowiedzial-
noÊç28. Bardziej odpowiedni wydaje si´ model „tarczy i miecza partii”, poniewa˝
Stasi zawsze pe∏ni∏a funkcj´ s∏u˝ebnà wobec SED i jej w∏adz i tych ram nigdy nie
przekroczy∏a29. Poniewa˝ Erich Mielke wraz ze swym ministerstwem z wielkà pew-
noÊcià siebie zajmowa∏ ka˝de wolne pole, aby wzmocniç i rozbudowaç swojà pozy-
cj´ w hierarchii w∏adzy w NRD, zapewniç sobie dobra materialne i fundusze, obraz
wiernego i bezwzgl´dnie oddanego s∏ugi nale˝y nieco zmodyfikowaç. Najpóêniej od
lat szeÊçdziesiàtych s∏u˝ba bezpieczeƒstwa dzia∏a∏a jako grupa interesów, starajàca
si´ prowadziç swojà w∏asnà polityk´ i izolowaç si´ w kwestiach wewn´trznych pro-
cedur – jak ju˝ wspomina∏em, nie wchodzàc w drog´ w∏adzom partii i nie b´dàc sa-
modzielnà si∏à, jak np. SS w polikracji narodowosocjalistycznego systemu w∏adzy30. 

27 Zob. R. Jessen, R. Bessel, Die Grenzen der Diktatur. Staat und Gesellschaft in der DDR, Göttin-
gen 1996; A. Schüle, „Die Spinne”. Die Erfahrungsgeschichte weiblicher Industriearbeit im VEB Leip-
ziger Baumwollspinnerei, Leipzig 2001; C. Remath, R. Schneider, Haare auf Krawall. Jugendssub-
kultur in Leipzig 1980 bis 1991, Leipzig 1999; M. Rauhut, Beat in der Grauzone. DDR-Rock
1964–1972 – Politik und Alltag, Berlin 1993; Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Do-
kumente, red. P. Wicke, L. Müller, Berlin 1994; E. Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR
1949–1989, wyd. 2, Bonn – Berlin 2000.
28 WyjaÊnienia Egona Krenza przed Centralnym Okràg∏ym Sto∏em na temat zwiàzków SED z apa-
ratem bezpieczeƒstwa, Berlin, 22 I 1990 r. [w:] Der Zentrale Runde Tisch der DDR..., s. 501–505,
tu: s. 502; R. Andert, W. Herzberg, Der Sturz. Erich Honecker im Kreuzverhör, Berlin – Weimar
1990, s. 366–368.
29 W. Süß, Zum Verhältnis von SED und Staatssicherheit [w:] Die SED. Geschichte – Organisation
– Politik. Ein Handbuch, red. A. Herbst, G.-R. Stephan, J. Winkler, Berlin 1997, s. 215–240.
30 Prace o grupach wp∏ywu: H.G. Skilling, F. Griffith, Pressure Groups in der Sowjetunion, Wien
1974, zob. te˝ analizy J. Arch Getty’ego o procesach tworzenia grup wp∏ywu w Zwiàzku Radzieckim
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Pod wp∏ywem pierwszych „rewelacji” spekulowano na temat wielkich cyfr:
by∏a mowa o 3 do 4 mln tajnych wspó∏pracowników i „gabinecie cieni” Mielke-
go31. Podane przeze mnie wczeÊniej urealnione dane pokazujà jednak – przy swej
ca∏ej monstrualnoÊci – ˝e tylko od 1 do 2 proc. ludnoÊci NRD pracowa∏o dla Sta-
si jako kadrowi pracownicy lub tajni wspó∏pracownicy. To znacznie mniej ni˝
2,3 mln cz∏onków lub kandydatów na cz∏onków SED w 1989 r. Trzeba te˝ powie-
dzieç, ˝e znaczna liczba obywateli NRD zdecydowanie odmówi∏a wspó∏pracy.

I kolejna kwestia – czy wielkoÊç aparatu bezpieczeƒstwa rzeczywiÊcie odpo-
wiada∏a jego sile? Nale˝y byç sceptycznym i – jak w przypadku ka˝dej statysty-
ki – uwzgl´dniç socjalistycznà ideologi´ wydajnoÊci. Werbunek tajnych wspó∏-
pracowników, jak wiele innych spraw w aparacie Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Paƒstwowego, podlega∏ zasadom realizacji planu32. Jednostka powiatowa s∏u˝-
by bezpieczeƒstwa, poszczególny referat czy te˝ pracownik nie mogli sobie na
d∏u˝szà met´ pozwoliç na werbunek mniejszej liczby tajnych wspó∏pracowni-
ków ni˝ sàsiednia placówka lub kolega w pokoju – wyglàda∏oby to êle w bilan-
sie. Zdarza∏o si´ wi´c werbowanie osób nastawionych do wspó∏pracy niech´tnie
i ich mozolne prowadzenie, ˝eby utrzymaç iloÊç. Byli tak˝e tajni wspó∏pracow-
nicy, którzy wprawdzie bardzo ch´tnie udzielali informacji, ale nie mieli nic cie-
kawego do zaoferowania – s∏u˝yli oni do „podciàgni´cia” statystyki spotkaƒ
z agentami. OczywiÊcie dzia∏a∏y równie˝ wewn´trzne mechanizmy kontrolne,
aby efekt ten ograniczyç. Do statystyk trzeba jednak podchodziç ostro˝nie, po-
dobnie jak do bilansów osiàgni´ç Paƒstwowej Komisji Planowania w gospodar-
ce narodowej.

Od immanentnej krytyki êróde∏ i danych wa˝niejsze mo˝e byç porównanie
z pierwszà niemieckà dyktaturà XX wieku33. Obraz panowania narodowych so-
cjalistów bardzo zmieni∏ si´ w ostatnich latach. WczeÊniej istnia∏ „mit gestapo”,
dla którego po˝ywkà by∏a samoinscenizacja re˝imu oraz traumatyczne wspo-
mnienia przeÊladowanych (a wi´c bardzo podobne êród∏a kszta∏towania po-
wszechnej ÊwiadomoÊci jak w dzisiejszej debacie o Stasi). Póêniej wydawa∏o si´,
˝e narodowi socjaliÊci dysponowali wielkim aparatem i g´stà siatkà zaufanych
osób, czyli informatorów, i w ten sposób byli w stanie szybko wykryç i zdusiç
w zarodku ka˝dy niepo˝àdany odruch34. Dok∏adna analiza pokaza∏a jednak, ˝e
ta elitarna egzekutywa Êwiatopoglàdowa narodowego socjalizmu by∏a zaskakujà-
co nieliczna: gestapo w 1937 r. liczy∏o 7 tys. pracowników. W 1944 r. by∏o ich
na ca∏ym obszarze Rzeszy, w∏àcznie z terenami okupowanymi, nieco wi´cej ni˝

w latach trzydziestych: J. Arch Getty, O. Naumov, The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction
of the Bolsheviks, 1932–1939, New Haven – London 1999. 
31 M. Schell, W. Kalinka, Stasi und kein Ende. Die Personen und Fakten, Bonn – Frankfurt a. M.
– Berlin 1991, s. 111, 114.
32 Zob. na ten temat analiz´ we wst´pie do Inoffizielle Mitarbeiter...
33 Dyskusja o metodach zob. D. Schmiechen-Ackermann, Diktaturen im Vergleich, Darmstadt 2002;
G. Heydemann, Die DDR-Vergangenheit im Spiegel des NS-Regimes? Zur Theorie und Methodologie
des empirischen Diktaturvergleichs, „Internationale Schulbuchforschung” 2000, nr 22, s. 407–416.
34 Krytyka i dyskusja zob. Die Gestapo. Mythos und Realität, red. G. Paul, K.M. Mallmann, Darm-
stadt 1995; R. Gellately, Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der Rassen-
politik 1933–1945, Paderborn 1993; G. Diewald-Kerkmann, Politische Denunziationen im NS-Re-
gime oder Die kleine Macht der „Volksgenossen”, Bonn 1995.
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31 tys.35 Nawet jeÊli wliczymy inne aparaty, np. s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa SS (Si-
cherheitsdienst), liczby te sà zaskakujàco niskie. Równie nieliczna by∏a siatka taj-
nych wspó∏pracowników36. I tak np. kierownictwo gestapo we Frankfurcie nad
Menem mia∏o tylko stu informatorów.

PrzeÊladowania i ucisk gestapo oraz innych instytucji narodowosocjalistycz-
nych mo˝liwe by∏y nie dzi´ki ich znakomitej organizacji, lecz dzi´ki szerokiej
i intensywnej kooperacji spo∏eczeƒstwa. Wsparcie nadchodzi∏o ze strony policji
kryminalnej i porzàdkowej, z kolei wiele przest´pstw politycznych wykrywano
dzi´ki donosom ludnoÊci – np. „przest´pstwa rasowe” (intymne zwiàzki mi´dzy
Niemcami i ˚ydami lub robotnikami przymusowymi) czy „przest´pstwa radio-
we” w czasie wojny (nas∏uch wrogich stacji). 60–80 proc. przypadków tych prze-
st´pstw, które z regu∏y prowadzi∏y do obozu koncentracyjnego, wykrywanych
by∏o dzi´ki spontanicznym denuncjacjom ludnoÊci37. 

Tak˝e przeÊladowania ˚ydów w Europie Wschodniej nie by∏y w wi´kszoÊci
dzie∏em fanatycznych esesmanów, tylko „zwyk∏ych ludzi”, o których pisa∏ Chri-
stopher Browning – np. cz∏onków rezerwowych batalionów policji lub jednostek
Wehrmachtu38. Samo gestapo funkcjonowa∏o w du˝ej mierze dzi´ki przeniesio-
nym do tej s∏u˝by komisarzom policji kryminalnej z czasów Republiki Weimar-
skiej, którzy w latach 1949–1950 nierzadko wst´powali do policji kryminalnej
w Republice Federalnej Niemiec.

W Êwietle nowszych badaƒ nad re˝imem narodowosocjalistycznym nasuwa
si´ przypuszczenie, ˝e rozmiar i wysoki stopieƒ sformalizowania kontroli spo∏e-
czeƒstwa przez s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa NRD wynikajà z innej podstawowej kon-
stelacji: nie mamy tu do czynienia ze spontanicznym udzia∏em ludnoÊci w mor-
dach i przeÊladowaniu, tak jak w narodowym socjalizmie, lecz z negatywnym
nastawieniem wobec kontroli i przeÊladowaƒ dokonywanych przez s∏u˝b´ bez-
pieczeƒstwa. Dlatego te˝ Stasi – tak brzmi sformu∏owana na tej podstawie hipo-
teza – musia∏a wychowywaç sobie w∏asnych informatorów i wszelkimi sposoba-
mi chroniç si´ przed „wrogimi” wp∏ywami. 

JeÊli weêmiemy pod uwag´ wewn´trznà struktur´ siatki tajnych wspó∏pra-
cowników, znajdziemy wiele informacji potwierdzajàcych t´ hipotez´. Na przy-
k∏ad mimo licznych upomnieƒ ministra zawsze w agenturze przewa˝ali cz∏onko-
wie SED. Szczególnie wielu tajnych wspó∏pracowników znajdujemy w organach
zbrojnych, a wi´c w Armii Ludowej i Policji Ludowej, oraz we wszelkich kadrach
kierowniczych w paƒstwie, organizacjach i gospodarce39. Potwierdza to tak˝e
wysoki procent wÊród tajnych wspó∏pracowników tzw. spo∏ecznych pracowników
bezpieczeƒstwa. Byli to informatorzy, którzy – jako naczelne kadry w paƒstwie
– byli powszechnie znani i z tego powodu nie mogli z ∏atwoÊcià przedostawaç si´

35 E. Kohlhaas, Die Mitarbeiter der regionalen Staatspolizeistellen. Quantitative und qualitative Be-
funde zur Personalausstattung der Gestapo [w:] Die Gestapo..., s. 219–235. 
36 W oryginale: V-Leute (przyp. t∏um.).
37 G. Diewald-Kerkmann, Politische Denunziationen im NS-Regime...
38 Ch.R. Browning, Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung”
in Polen, Reinbek 1993.
39 Zob. szczegó∏owo w: J. Gieseke, Mielke Konzern. Die Geschichte der Stasi 1945–1990, Stuttgart
– München 2001, s. 132–148. 
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do „wrogich” kr´gów40. Ekstremalna formalizacja systemu tajnych wspó∏pra-
cowników, setki stron wytycznych s∏u˝bowych i przepisów by∏y strategià pozwa-
lajàcà utrzymaç kontrol´ z pozycji mniejszoÊciowej, w której do koƒca swojego
istnienia znajdowa∏a si´ w∏adza SED. 

Porównanie dostarcza dalszych istotnych wskazówek: badanie motywów de-
nuncjacji, zarówno w narodowym socjalizmie, jak i w sowieckim stalinizmie, po-
kazuje, ˝e utrzymywane przez s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa pozory, jakoby wi´kszoÊç
tajnych wspó∏pracowników dostarcza∏a informacji z przekonaƒ politycznych oraz
z poczucia obywatelskiego obowiàzku, nale˝y traktowaç z du˝à dozà ostro˝noÊci.
Badania pokazujà, ˝e to raczej apolityczne, prywatne motywy sk∏ania∏y do denun-
cjacji. Dzia∏a∏y one na p∏aszczyênie zwiàzków mi´dzyludzkich drugiego rz´du,
tzn. nie w rodzinie, lecz w relacjach mi´dzy sàsiadami, konkurentami w pracy,
przeciwko nielubianym prze∏o˝onym itp.41 Pytanie o znaczenie „denuncjacji z ˝y-
cia codziennego” w systemie tajnych wspó∏pracowników, o wp∏yw denuncjacji na
afirmatywny lub negatywny stosunek do rzàdów SED, nie doczeka∏o si´ jeszcze
szczegó∏owego opracowania. Sformalizowana praktyka prowadzenia tajnych
wspó∏pracowników nie wyklucza∏a przecie˝ spontanicznych denuncjacji: zapale-
ni informatorzy donosili z w∏asnej inicjatywy, nawet jeÊli ich zasadnicze zadanie
polega∏o na czymÊ zupe∏nie innym42. Nieostry jest do tej pory obraz us∏ug Êwiad-
czonych przez inne instytucje w NRD na rzecz Stasi oraz pomocy, jakiej jej udzie-
la∏y. Chodzi o tzw. partnerów wspó∏pracy operacyjnej (POZW) – Policj´ Ludowà,
urz´dy meldunkowe, komisje poborowe, s∏u˝b´ zdrowia itp.

Prace porównawcze sk∏aniajà do pytania o zasi´g kontroli i represji Stasi
w ˝yciu codziennym oraz o granice jej dzia∏ania. Co w∏aÊciwie oznacza „pe∏na
kontrola”? Co s∏u˝ba bezpieczeƒstwa „kontrolowa∏a w pe∏ni”, a gdzie powsta-
wa∏y wolne przestrzenie, w których zrodzi∏y si´ si∏y wiodàce do prze∏omu jesie-
ni 1989 r.? Zadaniem historiografii wspó∏czesnej podejmujàcej temat bezpieki
jest nie tylko opis perfekcyjnego aparatu, lecz tak˝e pokazanie jego rozk∏adu
w momencie próby 1989 r. Metodycznie najbardziej obiecujàce by∏yby tu mikro-
studia poÊwi´cone poszczególnym regionom, instytucjom lub zak∏adom pracy,
w których analizuje si´ nie tylko rol´ s∏u˝by bezpieczeƒstwa, lecz tak˝e powiàza-
nia pomi´dzy instytucjami – takimi jak kierownictwo partii, dyrekcja zak∏adu,
administracja, policja itd. – w codziennych kontaktach z obywatelem. 

Co to oznacza dla historii NRD? JeÊli uwzgl´dnimy wyniki i metody nowo-
czesnych badaƒ historycznych nad dyktaturami, których dostarczy∏y nam prace
nad narodowym socjalizmem i sowieckim stalinizmem, dojdziemy do przekona-

40 Inoffizielle Mitarbeiter..., s. 65–68.
41 Zob. wyniki w nowych zbiorach: Accusatory Practices: Denunciation in Modern European Hi-
story 1789–1989, red. S. Fitzpatrick, R. Gellately, Chicago – London 1997; Denunziationen in der
Neuzeit: Politische Teilnahme oder Selbstüberwachung?, „Sozialwissenschaftliche Informationen”
1998, t. 27, z. 2; Denunziation und Justiz. Historische Dimensionen eines sozialen Phänomens, red.
F. Ross, A. Landwehr, Tübingen 2000; Denunziation im 20. Jahrhundert: Zwischen Komparatistik
und Interdisziplinarität, red. I. Marßolek, O. Stieglitz, „Sonderheft der Zeitschrift Historical Social
Research/Historische Sozialforschung” 2001, t. 26, z. 2/3. 
42 C. Vollnhals, Denunziation und Strafverfolgung im Auftrag der Partei: Das Ministerium für Staats-
sicherheit in der DDR [w:] Der Schein der Normalität. Alltag und Herrschaft in der SED-Diktatur,
red. C. Vollnhals, J. Weber, München 2002, s. 113–156.
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nia, ˝e czas powoli wycofywaç si´ z obowiàzujàcego we wspó∏czesnej historio-
grafii dotyczàcej NRD podzia∏u na histori´ w∏adzy i histori´ codziennà. Aby tak
si´ sta∏o, muszà zostaç spe∏nione dwa warunki.

Badania nad Stasi, równie˝ te dotyczàce instytucji, powinny otworzyç si´ na
szerszà, historyczno-spo∏ecznà perspektyw´. Historycy znajà w tej chwili aparat
bezpieczeƒstwa w NRD a˝ po jego najbardziej wysublimowane rozga∏´zienia.
Zajmowali si´ doÊç intensywnie opozycjà i oporem spo∏ecznym, ods∏onili stoso-
wane przez s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa metody. Jednak do tej pory stosunkowo ma∏o
zajmowali si´ rolà s∏u˝by bezpieczeƒstwa w ˝yciu przeci´tnego obywatela NRD.
Faktem jest, ˝e NRD nie bardzo nadaje si´ do badaƒ nad historià codziennà i hi-
storià spo∏ecznà with politics left out, a wi´c bez ciàg∏ego uwzgl´dniania otwar-
tego i ukrytego wp∏ywu w∏adzy i systemu przymusu43.

MyÊlenie o tych obydwu obszarach – w∏adzy i ˝yciu codziennym – mo˝e wy-
znaczyç drog´, w której twarde mechanizmy dyktatury i sentymentalne wspo-
mnienia o ˝yciu na wschodzie nie b´dà si´ tylko wyklucza∏y. Twórców systemu
nale˝y przy tym postrzegaç jako cz´Êç spo∏eczeƒstwa, a nie tylko jako sowieckich
wasali44. 

TrudnoÊci i perspektywy rozliczenia

Zanim zajmiemy si´ historià spo∏ecznà dyktatury, musimy pokonaç trudy co-
dziennej pracy badacza, k∏opoty praktyczne i prawne. Dost´p do materia∏ów
êród∏owych s∏u˝by bezpieczeƒstwa napotyka∏ wielkie komplikacje od poczàtku
prac nad ustawà o dokumentach Stasi. W konsekwencji tzw. wyroku w sprawie
Kohla, wydanego przez Federalny Sàd Administracyjny 8 marca 2002 r., nie
mo˝na zbadaç cz´Êci powiàzaƒ s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Praktyka prawna znowe-
lizowanej ustawy musi si´ dopiero ustaliç. 

Przejd´ teraz do warunków u˝ytkowania akt w celach badawczych. Jest natu-
ralnà rzeczà, ˝e zainteresowania badaczy sà równie rozleg∏e jak obszary dzia∏al-
noÊci i zainteresowania s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Urzàd Federalnego Pe∏nomocni-
ka ds. Dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa by∏ej NRD musi sobie radziç
z naporem spraw, podczas gdy wcià˝ jeszcze wi´kszoÊç personelu i Êrodków po-
ch∏ania udost´pnianie akt osobom poszkodowanym. Szczególny charakter znacz-
nej cz´Êci dokumentów stwarza powa˝ne problemy zwiàzane z ochronà dóbr
osobistych. Zasadniczo chodzi tu bowiem o archiwum policyjne z aktami osobo-
wymi. Szczególne uwarunkowania i problemy przy korzystaniu z akt zniech´ca-
jà badaczy. Porównujà oni zasady wykorzystywania dokumentów z obowiàzujà-
cymi w archiwum federalnym czy archiwach krajowych w poszczególnych
landach. Ciàgle na nowo pojawia si´ ˝àdanie usystematyzowania zbiorów w for-
mie ksiàg katalogowych, aby podstawowà kwerend´ badacz móg∏ przeprowadziç

43 Zob. jako przyk∏ad uj´cia historyczno-spo∏ecznego w tym rozumieniu: T. Lindenberger, Die Dik-
tatur der Grenzen. Zur Einleitung [w:] Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur Ge-
sellschaftsgeschichte der DDR, red. idem, Köln 1999, s. 13–44. 
44 Zob. Eliten im Sozialismus. Beiträge zur Sozialgeschichte der DDR, red. P. Hübner, Köln 1999;
Sozialistische Eliten. Horizontale und vertikale Differenzierungsmuster in der DDR, red. S. Hornbo-
stel, Opladen 1999.
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samodzielnie45. W ten sposób mo˝na uniknàç cz´Êci wàtpliwoÊci, które wynika-
jà z tego, ˝e to pracownik urz´du prowadzi kwerend´. Innà kwestià jest stosowa-
nie prawnie okreÊlonych zasad anonimizacji, które prowadzà do komplikowania
dost´pu do akt. Aby wykorzystaç szczególny historiograficzny potencja∏, jaki
tkwi w dokumentach Stasi, konieczne jest – na tyle, na ile jest to mo˝liwe – do-
stosowanie zasad korzystania z akt do obowiàzujàcych w innych archiwach46. 

Decyzja sàdu administracyjnego spowodowa∏a, ˝e na tej drodze zacz´∏y si´
pi´trzyç przeszkody niemal˝e nie do pokonania, które w toku póêniejszej deba-
ty nad nowelizacjà ustawy tylko cz´Êciowo zlikwidowano. W wybuchajàcych raz
po raz dyskusjach powracajà konflikty, które ju˝ w 1990 r. pojawi∏y si´ w spo-
rach mi´dzy rzàdami NRD i RFN z jednej strony a Izbà Ludowà i Komitetem
Obywatelskim z drugiej. Obroƒcy nadrz´dnej racji stanu w imi´ „wewn´trznego
pokoju” domagajà si´ ochrony rzàdzàcych i cz∏onków klasy politycznej przed
zbyt intensywnym i niekontrolowanym rozliczaniem ich rzàdów. Po drugiej stro-
nie barykady stojà zwolennicy szerokiego cywilno-spo∏ecznego, republikaƒskie-
go przyswojenia wspólnej przesz∏oÊci. Linia podzia∏u na „etatystów” i „citoyens”
przecina obozy partyjno-polityczne. 

G∏ównym zagro˝eniem dla prób wcielenia badaƒ nad Stasi do wspó∏czesnej
historiografii jest forsowanie zasady „grubej kreski” niejako „od kuchni”. Wolà
wi´kszoÊci w niemieckim Bundestagu taka blokada zosta∏a tymczasowo po-
wstrzymana. Ale ostatnia decyzja Federalnego Sàdu Administracyjnego z lipca
2004 r. w zasadzie uniemo˝liwia cytowanie z akt Stasi na temat osób publicz-
nych, jeÊli nie by∏y one pracownikami lub wspó∏pracownikami bezpieki. Dysku-
sja b´dzie trwaç dalej, czy to w formie cz´stszych prawniczych skarg, czy te˝ ini-
cjatyw zmierzajàcych do zamkni´cia akt, jak podczas wyborów do parlamentu
w 2002 r. Iluzoryczne jest wyobra˝enie, ˝e zamkni´cie akt doprowadzi do zakoƒ-
czenia publicznej dyskusji, do kolektywnego przemilczenia. Debata jest ju˝ zbyt
zaawansowana – wymaga od nas jednak nadal obrony, refleksji i kszta∏towania.

Prze∏o˝y∏a Ewa Matkowska

JENS GIESEKE (ur. 1964) – historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik
Wydzia∏u do spraw Edukacji i Badaƒ Naukowych Urz´du Federalnego Pe∏no-
mocnika ds. Dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa by∏ej NRD (BStU) w Berli-

45 Historiker rügen Umgang mit Stasi-Akten, „Märkische Allgemeine”, 6 IX 2001, s. 5; Historiker
werfen der Behörde für Stasiunterlagen vor, die Aufklärung der DDR-Geschichte zu behindern, „Ber-
liner Morgenpost”, 9 IX 2001, s. 2; J. Beleites, Perestroika in der Gauck-Behörde. Das Stasi-Unter-
lagen-Gesetz nach dem Kohl-Urteil – Zeit zur Novellierung, „Horch und Guck” 2001, t. 10, z. 35,
s. 62–70.
46 Federalny Pe∏nomocnik ds. Dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa by∏ej NRD zainicjowa∏a t´ dro-
g´ podczas pierwszej konferencji u˝ytkowników akt w listopadzie 2002 r. Zob. teksty Marianny
Birthler, Hubertusa Knabe i Jörga Rudolpha w: „Horch und Guck” 2002, t. 11, z. 40, s. 68, 90–92.
Zob. te˝ M. Birthler, Der Zugang zu den Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
für Forschung und Medien, „Deutschland Archiv” 2003, t. 36, z. 3, s. 376–379.
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nie. Autor i wspó∏autor ksià˝ek: Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staats-
sicherheit. Personalstruktur und Lebenswelt 1950–1989/90 (2000); Die Ge-
schichte der Stasi 1945–1990 (2001); The GDR State Security. Shield and
Sword of the Party (2002).

Contemporary history and Stasi research. The German Sonderweg of dealing with
the past

The article discusses the opening of GDR archives, which have paved the way for
a large-scale reckoning with the communist past in Germany. The legacies of the Ministry
of State Security were particularly important in this process. After the first stage of reve-
lations on secret informers and the criminal methods of the state security service, the
emphasis in research shifted to the systematic analysis of Stasi presence in each sector of
society. At the same time the limits of secret police influence started to be discussed as
well. The broad availability of former secret records opens opportunities for methodologi-
cal innovation. One important development is the comparison with other dictatorial
regimes such as Soviet Stalinism and Nazi Germany, with intense attention paid to both
by international researchers. Opportunities of comparison are discussed on the basis of
empirical data on the informer network in East German society. While the penetration of
society by the MfS of the seventies and eighties gained a (supposedly) world-wide singular
intensity, the Gestapo for instance worked with networks of relatively few informers. Due
to the wide support within the German population in Nazi Germany, spontaneous
denunciations and cooperation between Gestapo and other state offices were of much
greater importance in political persecution.
The article pleads for overcoming the traditional separation between history of govern-
ment and the history of everyday life. Stasi research must not be restricted to the history
of the repression apparatus and the persecution of opposition and resistance, but open its
mind to the general history of society. Moreover, social history and the history of everyday
life can’t be written “with politics left out”. For this effort, a broad, and even broader,
access to secret polices archives is necessary.
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R E C E N Z J E

Aru–nas Streikus, Sovietų  valdžios antibažnytine· politika Lietu-
voje (1944–1990), Lietuvos gyventojų  genocido ir rezistenci-
jos tyrimo cetras, Vilnius 2002, ss. 374

Nie da si´ pisaç powojennej historii Litwy bez uwzgl´dnienia roli KoÊcio∏a ka-
tolickiego w tym kraju. KoÊció∏ by∏ najwa˝niejszym stra˝nikiem wartoÊci narodo-
wych, oazà niezale˝nej myÊli, wreszcie – Êrodowiskiem aktywnej opozycji. By∏
te˝ êród∏em powa˝nych problemów politycznych dla miejscowych w∏adz sowiec-
kich i zmartwieniem Moskwy, ale tak˝e troskà Watykanu i wa˝nym elementem
w jego stosunkach z ZSRR. W taki sposób jawi si´ KoÊció∏ katolicki w pracy
Aru-nasa Streikusa Polityka antykoÊcielna w∏adz sowieckich na Litwie (1944–1990),
choç autor w∏aÊciwie w ˝adnym jej miejscu nie artyku∏uje tak swojej tezy. Histo-
ryk Litwy lub inny kompetentny czytelnik w zasadzie o tym wie, Autor ksià˝ki
zaÊ zak∏ada t´ wiedz´ odbiorcy. Ksià˝ka Streikusa jest raczej próbà skonkretyzo-
wania i usystematyzowania owej wiedzy poprzez rekonstrukcj´ tego, jak KoÊció∏
– os∏abiony instytucjonalnie i moralnie przez w∏adze sowieckie – w dramatycz-
nych okolicznoÊciach przyjà∏, a potem z wysi∏kiem, ale i coraz wi´kszym powo-
dzeniem gra∏ rol´ spo∏ecznie wa˝nej instytucji religijnej, wyraziciela politycznych
dà˝eƒ do niezale˝noÊci oraz depozytariusza wartoÊci narodowych, wychowawcy
i ∏àcznika z wolnym Êwiatem. Przede wszystkim jednak Streikus pokazuje, jak
w∏adza sowiecka próbowa∏a radziç sobie z istnieniem i dzia∏alnoÊcià KoÊcio∏a,
z problemem, którego – mimo konsekwentnych staraƒ – nie by∏a w stanie wyeli-
minowaç.

Nie napisano jeszcze w sposób wyczerpujàcy powojennej historii Litwy. Gdy-
by takie opracowanie istnia∏o, odwo∏anie do niego u∏atwi∏oby autorowi studium
o KoÊciele odniesienie si´ do szerszego kontekstu wydarzeƒ i zjawisk w zsowie-
tyzowanej republice. B´dzie jednak odwrotnie: to ksià˝ka Streikusa bardzo u∏a-
twi prac´ tym, którzy w przysz∏oÊci zechcà przygotowaç przekrojowe opracowa-
nie powojennej historii Litwy. Tymczasem sam Autor nie tylko jest Êwiadom
zwiàzków badanej przez siebie problematyki z ca∏okszta∏tem dziejów Litwy, ale
i postuluje – mimochodem krytykujàc innych historyków – uwzgl´dnienie re-
aliów i okolicznoÊci, które poÊrednio, ale w istotny sposób ∏àczy∏y si´ z sytuacjà
KoÊcio∏a i politykà wyznaniowà sowieckiego paƒstwa. „Dà˝eniem autora tej pra-
cy jest unikni´cie charakterystycznego dla badaƒ najnowszej historii Litwy pomi-
jania kontekstu, gdy problemy tego okresu lub poszczególne aspekty polityki
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re˝imu rozpatrywane sà w oderwaniu od szerszej analizy systemu sowieckiego,
a tak˝e od innych równoleg∏ych wydarzeƒ w historii Litwy, kiedy brakuje odwo-
∏ania do doÊwiadczeƒ innych krajów o podobnym dziejowym losie” – pisze Strei-
kus (s. 21–22). Te postulaty metodologiczne wydajà si´ tyle˝ s∏uszne, co trudne
do spe∏nienia nawet na bardziej zaawansowanym ni˝ obecny etapie badaƒ. Czy-
telnika (a z pewnoÊcià te˝ recenzenta) korci, by uczyniç z nich kryterium oceny
ca∏ej ksià˝ki litewskiego historyka. Elementarna rzetelnoÊç ka˝e jednak stwier-
dziç, ˝e kryterium to by∏oby bardzo wymagajàce. Trzeba by si´ odnieÊç do do-
tychczasowej historiografii KoÊcio∏a na Litwie powojennej. Aru-nas Streikus sam
jest autorem du˝ej cz´Êci prac na ten temat1. To na nich opiera si´ jego ksià˝ka,
która jest jednoczeÊnie pracà doktorskà.

Od razu trzeba zaznaczyç, ˝e ˝aden z g∏ównych tematów badawczych doty-
czàcych historii Litwy po 1944 r. (np. powojenna partyzantka niepodleg∏oÊcio-
wa, opozycja i ruch na rzecz praw cz∏owieka, dzia∏alnoÊç emigracji, historia po-
lityczna rzàdów komunistycznych na Litwie) nie zosta∏ jeszcze tak przekrojowo
opracowany i uj´ty w jednej pracy, jak w∏aÊnie historia KoÊcio∏a i polityki anty-
koÊcielnej w studium Streikusa. JednoczeÊnie tematyka zwiàzana z KoÊcio∏em ka-
tolickim by∏a podejmowana przez badaczy o szerszych ambicjach, zamierzajà-
cych przygotowaç prace wyczerpujàce lub przekrojowe. Wa˝ne studium na
zbli˝ony temat powsta∏o ju˝ doÊç dawno w kr´gu litewskiej emigracji: w 1978 r.
Vytautas Stanley Vardys, amerykaƒski politolog litewskiego pochodzenia, napi-
sa∏ ksià˝k´ The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet Lithuania2.
Streikus nie zalicza jednak tej publikacji do historiografii, argumentujàc, ˝e – po-
dobnie jak innym pracom napisanym na emigracji – brakuje jej „perspektywy hi-
storycznej”, gdy˝ powsta∏a w celu naÊwietlenia i interpretacji bie˝àcych wyda-
rzeƒ, a tak˝e zosta∏a oparta na ograniczonym zasobie êród∏owym. Przyznaje
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1 A. Streikus, Sovietų  valdžios antibažnytine· politika (1953–1967) [Polityka antykoÊcielna w∏adz
sowieckich (1953–1967)], „Genocidas ir rezistencija” 1997, nr 1, s. 122–159; idem, Lietuvos Ka-
talikų  Bažnyčia ir ginkluotasis pasipriešinimo sàju-dis Lietuvoje [Litewski KoÊció∏ katolicki a zbroj-
ny ruch oporu na Litwie], ibidem, nr 2, s. 32–37; idem, Lietuvos Katalikų  bažnyčia 1940–1990 m.
[KoÊció∏ katolicki na Litwie w latach 1940–1990], „Metraštis” 1998, t. 12, s. 39–66; idem, Arkivy-
skupo Teofiliaus Matulionio santykiai su sovietine valdžia 1956–1962 m. [Relacje arcybiskupa Teo-
filiusa Matulionisa z w∏adzami sowieckimi w latach 1956–1962], ibidem, s. 125–138; idem, Religi-
ne· spauda sovietinio totalitarinio režimo sàlygomis 1953–1967 m. [Prasa religijna w warunkach
totalitarnego re˝imu sowieckiego 1953–1967], ibidem, s. 149–156; idem, Konfliktas ar kompromi-
sas [Konflikt czy kompromis], „Naujasis Židinys” 1998, nr 5, s. 25–32; idem, SSRS – Vatikano san-
tykiai ir sovietų  valdžios politika Bažnyčios atžvilgiu Lietuvoje 1945–1978 m. [Stosunki ZSRS
– Watykan a polityka w∏adzy sowieckiej wobec KoÊcio∏a na Litwie w latach 1945–1978], „Genoci-
das ir rezistencija” 1999, nr 2, s. 66–80; idem, The Resistance of the Church to the Soviet Regime
from 1944 to 1967 [w:] The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States, red. A. Anušauskas, Vilnius
2001, s. 84–120; idem, Lietuvos dvasininkai raudonajame voratinklyje [Duchowni litewscy w sie-
ci czerwonej paj´czyny], „Naujasis Židinys” 2001, nr 4, s. 155–160; idem, Apie antikrikščioniškus
sovietinių  švenčių  ir apeigų  tikslus [O antychrzeÊcijaƒskim charakterze Êwiàt i obrz´dów sowiec-
kich], „Naujasis Židinys” 2003, nr 10, s. 114–117; idem, Ateistine·s propagandos pobu-dis Lietu-
voje 1975–1988 m. [Charakterystyka propagandy ateistycznej na Litwie w latach 1975–1988],
„Genocidas ir rezistencija” 2003, nr 1, s. 7–21; idem, Tikinčių jų  teisių  sàju-dis Lietuvoje: didžiausio
aktyvumo dešimtmetis (1972–1982) [Ruch na rzecz praw ludzi wierzàcych na Litwie: dekada naj-
wi´kszej aktywnoÊci (1972–1982)], ibidem, s. 88–92. 
2 V.S. Vardys, The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet Lithuania, New York 1978.



jednak, ˝e ograniczenia te znacznie s∏abiej wp∏ywajà na jakoÊç studium Vardysa
ni˝ na poziom innych opracowaƒ (s. 10–11). 

Tylko krótka wzmianka o tej w∏aÊnie angielskoj´zycznej publikacji we wst´pie
i w zakoƒczeniu, bez dalszego odwo∏ywania si´ do niej, nie u∏atwia jednak Strei-
kusowi spe∏nienia kryterium kontekstualnoÊci. Ksià˝ka Vardysa uwzgl´dnia bo-
wiem – na ile pozwala∏y ówczeÊnie dost´pne êród∏a – ró˝norakie uwarunkowania
wspomniane przez Streikusa (spo∏eczne, mi´dzynarodowe, wewnàtrzsowieckie
itp.), a znacznà jej cz´Êç wype∏nia analiza wydarzeƒ, które ju˝ z perspektywy lat
siedemdziesiàtych by∏y historyczne. 

Deklarujàc, ˝e tylko opracowania powojennej historii KoÊcio∏a na Litwie po-
wsta∏e w okresie postsowieckim „mo˝na uznaç za badania historyczne w Êcis∏ym
znaczeniu tego s∏owa” (s. 9), Autor pozostaje niemal sam na scenie, wi´kszoÊç
nowych publikacji innych badaczy, poÊwi´conych historii powojennej, ujmuje
bowiem tylko fragmentarycznie histori´ KoÊcio∏a. Liczne artyku∏y lub ksià˝ki do-
tyczàce czasów sowieckich, poÊwi´cone w´˝szym tematom (np. wa˝nym posta-
ciom, prze∏omowym wydarzeniom, historii lokalnej), a powsta∏e po 1990 r.
w celu informacyjno-popularyzatorskim lub upami´tniajàcym nie mogà byç trak-
towane jako analizy historyczne. Te ostatnie sà zaÊ raczej nieliczne.

Do nich, obok ksià˝ki Streikusa, nale˝y praca Reginy Laukaityte·, poÊwi´cona
historii zgromadzeƒ zakonnych na Litwie3. Obejmuje ona ca∏y XX wiek i dotyczy
jednego tylko aspektu ˝ycia KoÊcio∏a katolickiego na Litwie; okres powojenny nie
znalaz∏ si´ w centrum uwagi autorki. Za to wydana niedawno po polsku praca Ire-
ny Mik∏aszewicz4 obejmuje tylko cz´Êç epoki powojennej (do 1965 r.). Bez wzgl´-
du wi´c na to, czy i w jakim stopniu Streikus spe∏ni∏ kryteria i zrealizowa∏ zada-
nia badawcze, które postawi∏ we wst´pie, niepodwa˝alna wartoÊç jego pracy
wynika choçby z faktu, ˝e jest ona pierwszà i (jak dotychczas) jedynà pe∏nà mo-
nografià tematu. Warto si´ wi´c przyjrzeç, jakie Êrodki badawcze i w jakim stop-
niu zapewni∏y Autorowi utrzymanie g∏ównej problematyki ksià˝ki w szerokim
kontekÊcie historycznym (politycznym, mi´dzynarodowym i spo∏ecznym). 

Jak ju˝ wspomniano, dorobek historiograficzny dotyczàcy okresu powojenne-
go na Litwie, choçby ze wzgl´du na swój fragmentaryczny i wyrywkowy charak-
ter oraz uprzywilejowanie niektórych tematów i okresów, nie móg∏ byç historyko-
wi KoÊcio∏a wystarczajàco pomocny. Odmiennym narz´dziem s∏u˝àcym wpisaniu
dziejów KoÊcio∏a w kontekst historyczny mog∏aby byç metodologia. Tu czyha∏o
na Streikusa kilka pokus. Mo˝na by∏o bowiem, szczególnie przy wykorzystaniu
pozosta∏ych po sowieckim aparacie represji dokumentów archiwalnych (do któ-
rych mia∏ dost´p i z których korzysta∏), napisaç niemal sensacyjno-detektywi-
stycznà, fascynujàcà prac´ dokumentalnà, przetykanà wàtkami szpiegowskimi
rozciàgni´tymi od Moskwy po Watykan, z kilkoma tajemniczymi przypadkami
tragicznej Êmierci, analizà dzia∏alnoÊci inspirowanych religijnie organizacji pod-
ziemnych i z du˝à liczbà pseudonimów operacyjnych zamiast nazwisk (na Litwie
nie wolno ujawniaç to˝samoÊci ˝yjàcych jeszcze wspó∏pracowników sowieckiej
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policji politycznej). Ten aspekt dziejów KoÊcio∏a w ksià˝ce Streikusa nie sta∏ si´
dominujàcy, choç Autor uwzgl´dnia istotny udzia∏ aparatu bezpieczeƒstwa w kre-
owaniu i realizacji polityki religijnej i odnosi si´ do zwiàzanych z tym spraw nie-
wyjaÊnionych czy pytaƒ bez odpowiedzi. Poza intuicjà historyka i zdrowym roz-
sàdkiem przed takim zamys∏em ksià˝ki „sensacyjnej” uchroni∏a go zapewne
w∏aÊnie dà˝noÊç do kontekstualizacji, która pomog∏a mu uwzgl´dniç okolicz-
noÊç, ˝e nawet dzia∏anie takich instytucji jak niemal wszechw∏adne organa repre-
sji w ZSRR uwarunkowane by∏o specyfikà zastanego otoczenia. Ârodowisko li-
tewskie istotnie ró˝ni∏o si´ bowiem od tego, w jakim sowieckie organa represji
przywyk∏y funkcjonowaç od rewolucji.

Streikus nie jest te˝ historykiem Êlepo podà˝ajàcym za êród∏ami; cz´sto przy-
pisy, cytaty i relacje z dokumentów odstraszajà nieprzygotowanego odpowiednio
czytelnika, a intelektualny wk∏ad autora bywa skromny, polega g∏ównie na do-
borze i przygotowaniu archiwaliów do publikacji. Choç taki sposób pracy histo-
ryków nie jest na Litwie powszechny, w przypadku problematyki wybranej przez
Streikusa by∏by on do pomyÊlenia, choçby ze wzgl´du na specyficzny, obecnie
wymagajàcy w znacznej mierze wyjaÊnienia czy interpretacji j´zyk dokumentów
archiwalnych. Autor zresztà wspomina o tym, piszàc: „Dokumenty KGB i innych
sowieckich instytucji nale˝y traktowaç szczególnie krytycznie, gdy˝ nawet najtaj-
niejsze z nich naznaczone sà k∏amstwem i demagogià” (s. 18). Ta uwaga nie ozna-
cza bynajmniej, ˝e zakotwiczenie êród∏owe studium Streikusa nale˝y uznaç za
niewystarczajàce czy zbyt p∏ytkie. Chodzi tu raczej o podkreÊlenie, ˝e historyk
w toku swej analizy stara si´ nie traciç z pola widzenia wymiarów i aspektów ba-
danej przez siebie tematyki, które nie majà bezpoÊredniego odzwierciedlenia
w êród∏ach, a – jak si´ wydaje – stanowià dla niego ów wspomniany na poczàt-
ku „kontekst”. 

W pierwszym rz´dzie Autor wykorzysta∏ êród∏a powsta∏e w instytucjach w∏a-
dzy sowieckiej przy okazji kontaktów z przedstawicielami KoÊcio∏a lub majàce
do nich odniesienie. Zbada∏ materia∏y dokumentujàce zarówno dzia∏anie na po-
ziomie programowym i decyzyjnym, jak i wykonawczym sowieckiej polityki anty-
koÊcielnej na Litwie. Temu pierwszemu odpowiadajà êród∏a zgromadzone
w Litewskim Archiwum Specjalnym (Lietuvos ypatingasis archyvas) w Wilnie,
z którego pochodzà protoko∏y posiedzeƒ i uchwa∏y Biura Politycznego Komite-
tu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy, dokumenty powsta∏e w Wydziale
Propagandy i Agitacji KC, a tak˝e – zgromadzone osobno – ÊciÊle tajne uchwa∏y
litewskiego KC oraz ich wersje robocze, projekty, notatki itp. Realizacjà polityki
antykoÊcielnej zajmowa∏y si´ w Litewskiej SRR zasadniczo dwie wspó∏pracujàce
ze sobà instytucje: pe∏nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych (od 1965 r.
– Rady do spraw Religii) przy Radzie Ministrów ZSRR, która delegowa∏a pe∏no-
mocników do rzàdów poszczególnych republik, oraz aparat bezpieczeƒstwa. Do-
kumenty pozosta∏e po tych instytucjach Autor wskazuje jako najwa˝niejsze zasoby
êród∏owe dla swojej pracy (s. 16–17). Ich istotnym uzupe∏nieniem jest kore-
spondencja Rady do spraw Kultów Religijnych z Radà Ministrów ZSRR i Komi-
tetem Centralnym Komunistycznej Partii Zwiàzku Radzieckiego, protoko∏y po-
siedzeƒ KC oraz dokumentacja kontaktów mi´dzy przedstawicielami w∏adzy
a reprezentantami wyznaƒ. Si´gni´cie do tych ostatnich zbiorów dokumentów,
zachowanych w Archiwum Paƒstwowym Federacji Rosyjskiej (Gosudarstwiennyj
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Archiw Rossijskoj Fiedieracyi) w Moskwie, „pozwoli∏o na zanalizowanie mecha-
nizmu decyzyjnego w dziedzinie polityki antyreligijnej oraz na ujawnienie nie-
zgodnoÊci mi´dzy centralnymi a lokalnymi instytucjami w∏adzy, dotyczàcych tak-
tyki tej polityki” (s. 17). 

Druga wybrana przez Streikusa kategoria êróde∏ mia∏a umo˝liwiç wglàd
w doÊwiadczenie KoÊcio∏a i jego reakcje na represywne dzia∏ania w∏adz Êwiec-
kich. Na nià sk∏ada si´ korespondencja kurii diecezji kowieƒskiej, w tym pisma
nadsy∏ane tam przez ksi´˝y, listy wymieniane przez hierarchów lub notatki z ich
rozmów z przedstawicielami w∏adzy (s. 18). Na pierwszym miejscu wÊród êróde∏
powsta∏ych w Êrodowisku koÊcielnym wymienia Streikus ukazujàce si´ w latach
1972–1989 pismo podziemne (81 numerów) „Kronika KoÊcio∏a Katolickiego na
Litwie” (s. 18). Kolejne numery „Kroniki”, zebrane w dziesi´ciu tomach, prze∏o-
˝ono póêniej na kilka j´zyków (m.in. angielski, w∏oski i francuski) i wydano,
g∏ównie staraniem litewskiej emigracji. Pismo to mia∏o dokumentowaç przypad-
ki dyskryminacji lub represjonowania katolików na Litwie oraz naruszania pra-
wa do wolnoÊci wyznania i informowaç o nich spo∏eczeƒstwo w ZSRR i poza je-
go granicami. Ten profil pisma zosta∏ poszerzony o komentarze redaktorów
dotyczàce bie˝àcej sytuacji KoÊcio∏a i polityki w∏adz oraz po∏o˝enia KoÊcio∏a
w innych republikach ZSRR, a tak˝e o eseje historyczne. Wydawnictwo redago-
wali aktywni duszpastersko i zaanga˝owani w ruch obrony praw wierzàcych du-
chowni katoliccy, technicznie zaÊ przygotowywali g∏ównie Êwieccy (w tym za-
konnice skrytki). Streikus, powo∏ujàc si´ na to cenne êród∏o, s∏usznie zaznacza,
˝e sà w nim zawarte „oceny” (s. 18) przypadków dyskryminacji wierzàcych, ich
protestów oraz stosunków mi´dzy w∏adzami paƒstwowymi a KoÊcio∏em. Mimo
starannoÊci wydawców i wyjàtkowo wywa˝onego, rzetelnego tonu pisma relacje
w nim zawarte by∏y w sposób nieunikniony jednostronne – ze wzgl´du na ogra-
niczonà sprawdzalnoÊç faktów w warunkach konspiracji, a w dodatku celowo
uproszczone. Oceny te odzwierciedla∏y jednak sposób postrzegania i wartoÊcio-
wania oraz program poprawy sytuacji KoÊcio∏a na Litwie, reprezentowany przez
Êrodowisko aktywnych duchownych, z czasem zyskujàcych coraz wi´kszy auto-
rytet wÊród wspó∏wyznawców. 

W takim uj´ciu „Kronika” jest dobrym êród∏em do badaƒ historii politycznej
i tak jà w∏aÊnie potraktowa∏ Streikus. Jego studium jest bowiem typowym przy-
k∏adem pracy z zakresu historii politycznej. Punktem wyjÊcia dla jego powstania
jest s∏aba teza, zawarta ju˝ w tytule, o antykoÊcielnym charakterze polityki paƒ-
stwa sowieckiego – co powszechnie wiadomo. Praca nie jest pomyÊlana jako
obrona tego oczywistego twierdzenia, ale jako chronologiczny, speriodyzowany
i udokumentowany opis szkodliwych i destrukcyjnych wzgl´dem KoÊcio∏a dzia∏aƒ
w∏adzy Êwieckiej oraz – czego koniecznie wymaga tego typu uj´cie – reakcji ze
strony hierarchii koÊcielnej. Konsekwentnie do takich za∏o˝eƒ badawczych Autor
wybra∏ êród∏a (dokumenty kurii diecezjalnych i republikaƒskiego centrum w∏adzy
paƒstwowej) oraz zaproponowa∏ oryginalny podzia∏ chronologiczny badanego
okresu, rezygnujàc z cz´sto przyjmowanych przez historyków cezur wyznacza-
nych latami sprawowania w∏adzy przez poszczególnych pierwszych sekretarzy.
W takiej perspektywie postulowanym przez autora we wst´pie „kontekstem” opi-
sywanych wydarzeƒ stawa∏y si´ raz sytuacje konfliktowe w parafiach i problemy
proboszczów z lokalnà w∏adzà, innym razem – plany KGB zwiàzane z infiltracjà
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Watykanu czy Êrodowiska litewskiej emigracji bàdê ró˝nice zdaƒ mi´dzy decyden-
tami w Moskwie a litewskimi komunistami w kwestii traktowania KoÊcio∏a kato-
lickiego. Obiektyw to przybli˝a si´, to oddala, ale wszystko po to, by w jego cen-
trum – w najlepiej widocznym miejscu – pozosta∏y stosunki mi´dzy episkopatem
a w∏adzami republikaƒskimi. Dla podmiotów tych relacji wtedy jasne by∏o (pozo-
staje to oczywiste tak˝e dla wspó∏czesnych historyków), ˝e charakter tych stosun-
ków jest w∏aÊnie polityczny. Komunistom chodzi∏o o utrwalenie i utrzymanie w∏a-
snej w∏adzy, a ró˝norodne skutki i konsekwencje tych zmiennych relacji (od
wp∏ywów na indywidualnà pozycj´ poszczególnych uczestników wydarzeƒ, przez
oddzia∏ywanie na ÊwiadomoÊç i nastroje spo∏eczeƒstwa litewskiego a˝ po konse-
kwencje mi´dzynarodowe dla ZSRR) mia∏y jednoznaczny, czasem pierwszorz´d-
nie polityczny wymiar. 

Zwa˝ywszy, ˝e studium Streikusa dotyczy w∏adzy – przedstawia stosunki ka-
tolickich hierarchów z komunistycznymi decydentami, mo˝na by oczekiwaç od
Autora gruntownego uzasadnienia wykorzystania êród∏a, które nie dokumentu-
je bezpoÊrednio tych relacji, czyli „Kroniki KoÊcio∏a Katolickiego na Litwie”,
i szerzej – wprowadzenia i uprzywilejowania w toku analizy wàtku ruchu obro-
ny praw ludzi wierzàcych i wolnoÊci sumienia. By∏ to bowiem ruch oddolny w li-
tewskim KoÊciele, jego moderatorzy i uczestnicy w ˝adnym razie nie mogà byç
zaliczeni do kr´gów w∏adzy lub hierarchii. W dodatku w wymiarze deklaratyw-
nym ruch ten, jakkolwiek uj´ty w niezale˝ne od paƒstwa ramy instytucjonalne
czy organizacyjne, mia∏ byç apolityczny, tzn. nie dà˝yç do zmiany ustroju, ale tyl-
ko do choçby minimalnego przestrzegania przez re˝im obowiàzujàcego prawa
i zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych Zwiàzku Radzieckiego. Oczywiste jest i dla
Autora, i dla odbiorcy, ˝e tego rodzaju dà˝enia mia∏y ówczeÊnie czytelny dla
wszystkich charakter polityczny. Jednak jeÊli tak, to jakoÊciowo podobny, poli-
tyczny charakter ma konflikt wiejskiego proboszcza z przedstawicielami w∏adz
terenowych o prawo do zorganizowania odpustu lub lokalne protesty rodziców
przeciwko szykanowaniu ucz´szczajàcych do koÊcio∏a uczniów peryferyjnej szko-
∏y. Szkoda zatem, ˝e Autor nie spróbowa∏ sformu∏owaç ˝adnej odwa˝niejszej te-
zy dotyczàcej szczególnej roli niezale˝nego Êrodowiska „Kroniki”, Katolickiego
Komitetu na rzecz Obrony Praw Wierzàcych i innych opozycyjnych Êrodowisk
katolickich. Dodatkowym, specyficznie politycznym znaczeniem ich dzia∏alnoÊci
(jak to wynika z pracy Streikusa i nie tylko) by∏ realny wp∏yw na postawy hierar-
chów, krytykowanych za zbytnià ust´pliwoÊç, i na ich kontakty z w∏adzami
Êwieckimi. W koƒcu te w∏aÊnie Êrodowiska opozycji i niezale˝nego ˝ycia spo∏ecz-
nego, zwiàzane z KoÊcio∏em katolickim, sta∏y si´ najwa˝niejszym inicjatorem ru-
chu emancypacyjnego w Litewskiej SRR, kluczowym czynnikiem jego umasowie-
nia i radykalnego upolitycznienia, którego zwieƒczeniem by∏a zmiana systemu
sprawowania w∏adzy i uniezale˝nienie si´ od ZSRR.

Te uwagi dotyczà w zasadzie ostatniego rozdzia∏u ksià˝ki Streikusa – Polityka
antyreligijna wobec wyzwania 1965–1990 (s. 227–314). Wyzwaniem tym by∏o,
zdaniem litewskiego historyka, w∏aÊnie pojawienie si´ ruchu obrony praw ludzi
wierzàcych. Jego geneza i dojrzewanie trwa∏o – zgodnie z chronologià przyj´tà
przez badacza – a˝ do lat 1971–1972. Wp∏yn´∏y na nie w powa˝nej mierze de-
klaracje Soboru Watykaƒskiego II i aktywizacja polityki wschodniej Watykanu.
„OkreÊlone na Soborze Watykaƒskim II rozumienie KoÊcio∏a musia∏o kolidowaç
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z ograniczeniami, na∏o˝onymi na sfer´ religijnà przez re˝im sowiecki. Program
odnowy KoÊcio∏a mo˝na by∏o w pe∏ni zrealizowaç tylko ignorujàc te ogranicze-
nia. JednoczeÊnie zacz´to sobie zdawaç spraw´, ˝e jedynie ta odnowa mo˝e za-
pewniç przetrwanie KoÊcio∏a w warunkach sowieckiego re˝imu. S∏uszne jest
twierdzenie, ˝e jednym z podstawowych êróde∏ katolickiego ruchu sprzeciwu na
Litwie by∏y postanowienia soborowe” (s. 240–241). JednoczeÊnie, jak sugeruje
Streikus, na prze∏omie lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych w∏adze niejako sa-
me sprowokowa∏y rzeczony ruch: w latach 1968–1972 nasili∏y si´ spektakular-
ne represje wobec ksi´˝y katechizujàcych dzieci, zaÊ kolejne doÊwiadczenia wie-
rzàcych coraz cz´Êciej wskazywa∏y, ˝e petycjami i skargami nie da si´ sk∏oniç
w∏adzy do wi´kszego poszanowania wolnoÊci wyznania oraz prawa do praktyko-
wania religii (s. 243–248). W dodatku okaza∏o si´, ˝e uczestnicy i inicjatorzy ta-
kich akcji nie mogà (jak si´ poczàtkowo spodziewali) oczekiwaç wsparcia ze stro-
ny biskupów – czasem wr´cz odwrotnie, ci wykazywali wi´kszà lojalnoÊç wobec
w∏adz Êwieckich, za których aprobatà uzyskali swoje godnoÊci, ni˝ wobec powie-
rzonego sobie KoÊcio∏a (s. 249).

Prze∏omowy dla ruchu katolickiej opozycji by∏ rok 1972. Ukaza∏ si´ wtedy
pierwszy numer podziemnej „Kroniki KoÊcio∏a Katolickiego na Litwie”. W tym
samym roku przygotowanà przez obroƒców praw religijnych petycj´ do Leoni-
da Bre˝niewa i sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima podpisa∏o co naj-
mniej 17 tys. mieszkaƒców republiki (cz´Êç listy skonfiskowa∏o KGB). W 1976 r.
wprowadzono na Litwie prawne regulacje dotyczàce funkcjonowania wspólnot
religijnych (czyli parafii), przeniesione z ustawodawstwa sowieckiego. Wiele
z nich dotychczas stosowano ju˝ w praktyce, jednak usankcjonowanie istniejà-
cych i wprowadzenie nowych ograniczeƒ napotka∏o odczuwalny przez hierar-
chi´ i w∏adze powszechny opór proboszczów. W 1978 r. zawiàza∏ si´ Katolicki
Komitet na rzecz Obrony Praw Wierzàcych. Celem jego jawnego dzia∏ania, po-
dobnie jak innych tego rodzaju organizacji w obozie sowieckim, by∏o gromadze-
nie i upublicznianie informacji o naruszeniach praw cz∏owieka w zakresie wol-
noÊci sumienia, wyznania i praktykowania religii. Odpowiedzià komunistów
by∏y najpierw próby neutralizowania dzia∏alnoÊci niepokornych duchownych za
poÊrednictwem biskupów i popieranie ksi´˝y lojalnych, pod koniec lat siedem-
dziesiàtych zaÊ – nasilenie represji. Âwie˝ego dynamizmu rozwojowi sytuacji
nada∏ wybór kard. Karola Wojty∏y na papie˝a. Przejawem tego o˝ywienia by∏
m.in. widoczny wzrost religijnoÊci (szczególnie wÊród m∏odzie˝y) oraz zwi´ksze-
nie liczby powo∏aƒ (s. 274–282).

Opisywana przez Streikusa sekwencja tych wydarzeƒ i procesów wydaje si´
spójna, czytelna, a w dodatku stanowi ciekawà narracj´. Szkoda jednak, ˝e to tyl-
ko sekwencja: wyraênie dostrzegalne jest jedynie nast´pstwo chronologiczne wy-
darzeƒ, procesów i zjawisk, nie uwzgl´dnia si´ natomiast ich zwiàzku genetycz-
nego. W przypadku historii politycznej mo˝na by si´ Autora o to nie czepiaç,
gdyby nie to, i˝ sam zadeklarowa∏ uwzgl´dnienie „kontekstu spo∏ecznego” bada-
nej przez siebie rzeczywistoÊci. I tak zupe∏nie bezwiednie i za pomocà czystej in-
tuicji opisa∏ np. powstanie i rozwój ruchu obrony praw wierzàcych. Bardziej od-
wa˝ne i Êwiadome potraktowanie tego wa˝nego wàtku sprowokowa∏oby go
choçby do pytania o znaczenie zmiany pokoleniowej w KoÊciele i spo∏eczeƒstwie
litewskim dla rozwoju ruchu spo∏ecznego, o którym pisze. O˝ywienie religijne
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nastàpi∏o bowiem w pokoleniu, które nie zna∏o ju˝ terroru stalinowskiego, ale za
to zosta∏o wychowane pod przemo˝nà presjà indoktrynacji ateistycznej trwajàcej
od przedszkola po uniwersytet. Tymczasem lata siedemdziesiàte to okres kumu-
lacji skutków i dalszego stymulowania na wpó∏ sztucznej urbanizacji kraju trady-
cyjnie rolniczego, co nie mog∏o pozostaç bez wp∏ywu na kszta∏t i zasi´g religij-
noÊci, przekazu wartoÊci religijnych, wreszcie – dost´pnoÊci do nich. Odwo∏anie
do tego istotnego „kontekstu spo∏ecznego” nie wymaga∏oby od Autora ˝adnego
w∏aÊciwie wysi∏ku warsztatowego, a tylko wykorzystania dost´pnych, choçby
oficjalnych informacji statystycznych czy demograficznych dla badanych okre-
sów. Nie zmusza∏oby go te˝ do naruszenia przyj´tej dyscypliny badawczej,
w imi´ której operuje si´ tylko pewnymi i udokumentowanymi danymi. Reflek-
sj´ takà mo˝na by bowiem sformu∏owaç w postaci hipotez czy pytaƒ badawczych
i poprzeç dost´pnà statystykà – tym bardziej ˝e w innych przypadkach (i to
znacznie bardziej kontrowersyjnych uogólnieƒ) Autor podjà∏ podobne ryzyko
(np. s. 241, 255–258). 

Perspektywa badawcza, jakà przyjà∏ Autor – Êledzenie wydarzeƒ politycznych
oraz relacji mi´dzy w∏adzami duchownymi i Êwieckimi – najlepiej sprawdzi∏a si´
przy analizie pierwszego okresu sowieckiej polityki antykoÊcielnej na Litwie: lat
1944–1949 (s. 71–134). Koƒcowà cezur´ wyznacza tu ukszta∏towanie si´ mecha-
nizmu przynajmniej cz´Êciowej, ale efektywnej kontroli wewn´trznego ˝ycia Ko-
Êcio∏a przez w∏adze Êwieckie za pomocà regulacji polityczno-prawnych, dzia∏aƒ
operacyjnych i bezpoÊrednich represji. Na Litwie proces ten na∏o˝y∏ si´ na przy-
musowà kolektywizacj´ oraz dà˝enie do wyeliminowania zbrojnego ruchu opo-
ru i niepodleg∏oÊciowego podziemia w nowo podbitej republice. Oba te cele w∏a-
dze sowieckie stara∏y si´ osiàgnàç za pomocà masowego, powszechnego terroru.
W takich warunkach kszta∏towa∏ si´ model sowieckiej polityki antykoÊcielnej na
Litwie i Autor bardzo skrupulatnie uwzgl´dnia ich znaczenie zarówno dla po-
staw hierarchów, jak i dla dzia∏aƒ w∏adz. Okres wzmo˝onego terroru stalinow-
skiego zajmuje w historiografii litewskiej uprzywilejowane miejsce (przynajmniej
pod wzgl´dem liczby zadrukowanych stron). Rozdzia∏ w ksià˝ce Streikusa jest
jednak dopiero drugim tekstem, w którym w centrum uwagi historyka znalaz∏ si´
ówczesny KoÊció∏ katolicki. We wczeÊniejszej publikacji Reginy Laukaityte· po-
czàtkowy etap prób sowietyzacji KoÊcio∏a równie˝ zamyka 1949 r.5 Oba te tek-
sty pokazujà rzeczywistoÊç, w której terror i przemoc by∏y jedynymi spójnymi
i konsekwentnie stosowanymi metodami antyreligijnej polityki w∏adz. Sowieci
znaleêli si´ bowiem na terenie o zupe∏nie im obcym charakterze kulturowym
i specyfice religijnej. Uwa˝ny czytelnik mo˝e w pracach obu autorów obserwo-
waç, jak przez pi´ç lat komuniÊci testowali – bez powodzenia – ró˝ne modele
traktowania KoÊcio∏a katolickiego: próby utworzenia KoÊcio∏a narodowego, ko-
munikacyjne i kanoniczne oddzielenie od Watykanu i w ten sposób podporzàd-
kowanie paƒstwu lub popieranie prawos∏awia w celu neutralizacji znaczenia ka-
tolicyzmu. Ta prowadzona po omacku polityka okaza∏a si´ w∏aÊciwie
bezowocna. Jako g∏ówne narz´dzie pozosta∏a wi´c przemoc, do której wkrótce

5 R. Laukaityte·, Me·ginimai sovietizuoti Lietuvos Bažnyčià 1944–1949 metais [Próby sowietyzacji
KoÊcio∏a na Litwie w latach 1944–1949], „Lietuvos istorijos metraštis” 1997, s. 178–197.
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trzeba by∏o do∏àczyç Êrodki polityczno-operacyjne i bardziej wyrafinowanà pro-
pagand´. Zastosowanie tych „nowych” Êrodków wyznacza, zdaniem historyków,
nowy okres (od 1950 r.) w polityce antyreligijnej na Litwie. Do tego czasu w∏a-
dze zdo∏a∏y osiàgnàç wa˝ne cele: zniszczy∏y kanonicznà hierarchi´ i obsadzi∏y
wi´kszoÊç stolic biskupich kontrolowanymi przez siebie administratorami.
Wprowadzono praktykowane w ZSRR ograniczenia ˝ycia religijnego: po znisz-
czeniu ca∏ej infrastruktury KoÊcio∏a (likwidacja zakonów i wszystkich prowadzo-
nych przez KoÊció∏ instytucji spo∏ecznych oraz organizacji katolickich, fizyczna
eliminacja ich kadr, nacjonalizacja majàtku koÊcielnego) ksi´˝om zakazano kate-
chizacji dzieci i m∏odzie˝y tak˝e poza murami szko∏y, a zasada rejestracji du-
chownych i tzw. wspólnot religijnych (czyli parafii) przez w∏adze Êwieckie sta∏a
si´ warunkiem legalnego dzia∏ania jednych i drugich. To najwa˝niejsze kwestie,
wywo∏ujàce w tym czasie konflikty mi´dzy hierarchami KoÊcio∏a a w∏adzà so-
wieckà, w których KoÊció∏ zosta∏ zmuszony do ustàpienia. 

Schy∏kowy stalinizm na Litwie przyniós∏ dodatkowe zniuansowanie polityki
koÊcielnej komunistów. Streikus datuje poczàtek tego okresu na rok 1950, a ko-
niec – na 1964. Pi´tnastolecie okreÊla jako „nietrwa∏à koegzystencj´” KoÊcio∏a
i w∏adz komunistycznych. Znowu trzeba zaznaczyç, ˝e s∏owo „koegzystencja”
mo˝na odnieÊç przede wszystkim do hierarchów, którzy próbowali szukaç ja-
kichÊ form wspó∏istnienia z re˝imem i przetrwania KoÊcio∏a w warunkach so-
wieckich. W stosunku do doÊwiadczeƒ zwyk∏ych duchownych czy Êwieckich,
mimo ustania najwi´kszego terroru, okreÊlenie „koegzystencja” z komunistami
mo˝na by uznaç za nietrafny eufemizm. 

Autor wybra∏ jednak uj´cie pokazujàce z jednej strony, jak schy∏ek rzàdów
Stalina i walka o w∏adz´ po jego Êmierci wp∏yn´∏y na kszta∏t polityki religijnej na
Litwie, z drugiej – jak próbowano wykorzystaç KoÊció∏ katolicki do osiàgni´cia
celów polityki i propagandy zagranicznej ZSRR. Jeszcze za ˝ycia Stalina istotnà
zmian´ taktycznà stanowiç mia∏a rezygnacja z bezpoÊredniego ataku na KoÊcio∏y
i szersze u˝ycie metod operacyjnych do ich wewn´trznej destrukcji, a docelowo
– do podporzàdkowania interesom paƒstwa. Stàd coraz wa˝niejszym podmiotem
polityki antyreligijnej stawa∏ si´ tajny aparat policyjny, zyskujàcy na znaczeniu
kosztem powo∏anych do tego jawnych instytucji. Tymczasem ustanie terroru wy-
wo∏a∏o o˝ywienie ˝ycia religijnego, a przede wszystkim wzrost aktywnoÊci dusz-
pasterskiej ksi´˝y. To g∏ównie przeciwko nim skierowano intensywnà i agresywnà
propagand´ ateistycznà, zapoczàtkowanà w 1957 r. Poprzedzi∏a ona póêniejszy
nawrót do strategii represji i ograniczeƒ ˝ycia religijnego jako reakcji na jego po-
stalinowskie o˝ywienie. Na ten okres przypad∏y te˝ spektakularne niszczenie
miejsc Êwi´tych lub drastyczne ograniczenie dost´pu wiernych do nich. Symbo-
licznie mówi o tej epoce historia koÊcio∏a Matki Boskiej Królowej Pokoju w K∏aj-
pedzie. Zgod´ na jego budow´ uzyskano jeszcze w 1956 r., ale w 1962 r. ode-
brano katolikom ju˝ wzniesionà z ich ofiar Êwiàtyni´, zamieniajàc jà na sal´
koncertowà, a ksi´˝y zaanga˝owanych w budow´ skazano za rzekome malwer-
sacje finansowe. 

Uros∏a do rangi symbolu sprawa odebranej katolikom Êwiàtyni w K∏ajpedzie
i licznych protestów przeciwko temu znalaz∏a swój fina∏ dopiero w 1988 r. Od-
zyskanie koÊcio∏a przez wierzàcych wpisa∏o si´ w ca∏y ruch spo∏eczno-polityczny
i emancypacyjny republiki. Przy analizie jego rozwoju uwzgl´dniç nale˝y jeszcze
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jeden wymiar polityczny dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a i istniejàcego wewnàtrz niego ru-
chu obrony praw wierzàcych: tradycyjnego powiàzania litewskiej ÊwiadomoÊci
narodowej i katolicyzmu oraz znaczenia tego ostatniego dla powstania nowocze-
snego litewskiego nacjonalizmu (w neutralnym znaczeniu tego s∏owa). Aru-nas
Streikus tak ujmuje ten z∏o˝ony problem: „Mo˝na twierdziç, ˝e od koƒca lat szeÊç-
dziesiàtych KoÊció∏ na Litwie sta∏ si´ liderem ruchu wyzwolenia narodowego.
W tym okresie pe∏nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych, wymieniajàc
przyczyny wolno malejàcej religijnoÊci na Litwie, najcz´Êciej na pierwszym miej-
scu wskazywa∏, ˝e ksi´˝a kreujà si´ na jedynych obroƒców interesów narodo-
wych i kultury narodowej. Komunistów najbardziej dra˝ni∏a g∏oszona przez
niektórych ksi´˝y koncepcja »Litwina katolika«, wed∏ug której prawdziwym pa-
triotà mo˝e byç tylko katolik, a wraz z zanikiem katolicyzmu nie stanie samych
Litwinów. Choç w sensie racjonalnym i faktualnym mo˝na by∏o wàtpiç w zasad-
noÊç tego przekonania, pomog∏o ono KoÊcio∏owi w latach siedemdziesiàtych
i osiemdziesiàtych staç si´ oÊrodkiem jednoczàcym ruch opozycyjny” (s. 256).
Dalej Autor dla wyjaÊnienia tego zjawiska pos∏uguje si´ analogià z XIX wieku:
s∏aboÊcià inteligencji narodowej i relatywnie du˝ymi zasobami instytucjonalnymi
KoÊcio∏a. Warto tu zaznaczyç, ˝e ten z∏o˝ony zwiàzek poczucia narodowego Li-
twinów i katolicyzmu nie da si´ sprowadziç do antynarodowych uprzedzeƒ ko-
munistów czy schematów myÊlowych, jakimi pos∏ugiwa∏o si´ ówczesne ducho-
wieƒstwo. 

O tym, jak bardzo relacja ta by∏a skomplikowana i istotna dla sytuacji KoÊcio-
∏a, pisze sam Streikus, np. przy okazji oceny postaw biskupów wobec niepodle-
g∏oÊciowego ruchu partyzanckiego (s. 94–104). Dlatego mo˝na zarzuciç Autoro-
wi zbyt pobie˝ne potraktowanie tej problematyki, tym bardziej ˝e od poczàtku
ÊciÊle wiàza∏a si´ ona z motywami antykoÊcielnej polityki Sowietów na Litwie.
Stanowi∏a jednoczeÊnie istotny „kontekst spo∏eczno-polityczny” sytuacji tamtej-
szego KoÊcio∏a, którego uwzgl´dnienie deklaruje Autor we wst´pie. Wreszcie in-
tencjà badacza by∏o te˝ podj´cie próby choçby wst´pnych porównaƒ z sytuacjà
w innych krajach bloku komunistycznego. Ten akurat wàtek da∏by zr´cznà mo˝-
liwoÊç odniesienia si´ do podobnych zjawisk w sàsiedniej Polsce czy na S∏owacji
lub Ukrainie. Skrótowe i uproszczone uj´cie, jakie przyjà∏ Streikus, nie pozwala
nawet na przygotowanie gruntu do porównaƒ w zakresie tej problematyki, któ-
re mogliby podjàç inni badacze. 

Na szcz´Êcie temat ten zosta∏ w historiografii litewskiej opracowany przez in-
nych autorów, piszàcych po litewsku i angielsku. To ich prace b´dà najistotniej-
szym materia∏em dla przysz∏ych komparatystów. Mo˝na tu wymieniç pisane „na
bie˝àco” na emigracji artyku∏y K´stutisa Girniusa6, ale najwa˝niejszà i najobszer-
niejszà pozycjà pozostaje wspomniane ju˝ opracowanie politologiczne Vytautasa
Stanleya Vardysa. Zosta∏o ono wydane w roku wyboru kard. Karola Wojty∏y na

6 K. Girnius, Apie katalikybe·s ir tautiškumo ryšius Lietuvoje [O powiàzaniach katolicyzmu z po-
czuciem narodowym na Litwie], „Aidai” 1983, nr 3 (340–354), s. 161–172; idem, Nelygi kova
t´siasi: katalikų  pasipriešinimas po 1978 m. [Nierówna walka trwa: opór katolików po 1978 r.]
[w:] Krikščionybe· Lietuvoje [ChrzeÊcijaƒstwo na Litwie], red. S.V. Vardys, Čikaga 1997, s. 514–553;
idem, Nationalism and the Catholic Church in Lithuania [w:] Religion and Nationalism in Soviet
and East European Politics, red. P. Ramet, Durham 1984, s. 97–100. 
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papie˝a, co okaza∏o si´ prze∏omowà cezurà historycznà. Zdaje si´, ˝e ma ono
obecnie wi´kszà wartoÊç jako wk∏ad do historiografii, ni˝ mog∏o mieç jako ana-
liza bie˝àcej polityki czy jej prognoza. Choç ze zrozumia∏ych wzgl´dów zbudo-
wane jest na znacznie s∏abszych podstawach êród∏owych ni˝ praca Aru-nasa Strei-
kusa, zdecydowanie przerasta jà warsztatowo. Vardys przyjà∏ sobie bowiem za
cel nie tyle narracyjny opis dziejów pewnej instytucji na Litwie (KoÊcio∏a kato-
lickiego), ile udokumentowanie tezy o istotnym zwiàzku KoÊcio∏a, litewskiego
nacjonalizmu i opozycji na Litwie. ¸adunek faktograficzny pracy jest mimo ogra-
niczeƒ ogromny, zaÊ powa˝ne potraktowanie wyjÊciowej – choç tak˝e doÊç s∏a-
bej – tezy pomog∏o jej autorowi w porzàdkowaniu materia∏u i uwzgl´dnieniu
„kontekstu”, który umyka Streikusowi. Poza stosunkami hierarchów z urz´dni-
kami widoczne sà tam np. kluczowe postacie ruchu opozycyjnego, uwzgl´dnio-
no specyfik´ biografii przynajmniej niektórych z nich, doceniono polityczne
i spo∏eczne znaczenie zmian demograficznych, gospodarczych i kulturowych
w spo∏eczeƒstwie Litewskiej SRR, szczegó∏owo (w osobnych rozdzia∏ach) wyja-
Êniono charakter prawny i ideologiczny stosunku paƒstwa sowieckiego do religii
w ogóle oraz jego odniesienie do katolicyzmu na Litwie. W porównaniu z pracà
Streikusa, który opisuje i relacjonuje, studium Vardysa wyjaÊnia i generalizuje. T́
jakoÊciowà ró˝nic´ cz´Êciowo tylko da si´ wyjaÊniç odr´bnoÊcià warunków,
w których powsta∏y obie prace, i specyfikà potencjalnego adresata (Vardys pisa∏
swojà ksià˝k´ w Stanach Zjednoczonych, dla czytelnika cz´sto pozbawionego
podstawowej wiedzy o omawianych kwestiach, które w dodatku wtedy by∏y
wa˝ne dla bie˝àcej polityki). Ka˝dy, kto – nie b´dàc historykiem Litwy – intere-
sowa∏by si´ powojennà historià KoÊcio∏a w tym kraju, powinien zaczàç od zapo-
znania si´ z pracà Vardysa i – gdyby nie jej ograniczenie chronologiczne (rok
1978) – móg∏by chyba na niej skoƒczyç. Dla okresu po 1978 r. jedynà pozycjà
na liÊcie pozostaje studium Streikusa.

W tym miejscu nale˝y wi´c wróciç do jego opracowania i zatrzymaç si´ przy
jego interpretacji znaczenia prze∏omu zwiàzanego z tym w∏aÊnie rokiem. Na Li-
twie wybór Karola Wojty∏y na papie˝a okaza∏ si´ dodatkowym, pot´˝nym czyn-
nikiem ju˝ rozpocz´tej dynamizacji ˝ycia religijnego i wzrostu jego politycznego
znaczenia. Zadziwiajàca jest aktywizacja duchowieƒstwa i wiernych Êwieckich:
podziemne seminarium duchowne rozwin´∏o si´ tak, ˝e jego dzia∏alnoÊç sta∏a si´
wa˝nym czynnikiem kszta∏tujàcym polityk´ w∏adz wobec oficjalnego semina-
rium, litewscy ksi´˝a i zakonnice zacz´li prowadziç coraz szerszà dzia∏alnoÊç
duszpasterskà wÊród katolików w innych republikach (na Ukrainie, w Kazachsta-
nie, na Syberii), najpierw wÊród mieszkajàcych tam litewskich zes∏aƒców i ich
potomków, ale tak˝e wÊród Niemców i Ukraiƒców (Streikus bezrefleksyjnie na-
zywa t´ dzia∏alnoÊç misyjnà, powielajàc potoczny b∏àd), narasta∏ kult w miej-
scach Êwi´tych, a ksi´˝a stopniowo prze∏amywali kolejne bariery ograniczeƒ
i samoograniczeƒ. Niektórzy z nich nawet publicznie og∏osili, ˝e byli wspó∏pra-
cownikami KGB, w ten sposób starajàc si´ wywik∏aç z sieci strachu i moralnie
nagannych zobowiàzaƒ. Wszystko to dzia∏o si´ mimo narastajàcych represji wo-
bec dzia∏aczy katolickich, a nawet tragicznej Êmierci niektórych udzielajàcych si´
w opozycji ksi´˝y (pozostajà one tajemnicze do dzisiaj, gdy˝ w znakomitej wi´k-
szoÊci zagin´∏y teczki rozpracowania operacyjnego najwa˝niejszych dzia∏aczy
opozycji, s. 291). 
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Konsekwentnie trzymajàc si´ przyj´tej perspektywy, Autor w niewielkim tyl-
ko stopniu odnosi ten rozwój sytuacji spo∏ecznej do deklaracji, wypowiedzi i po-
stawy papie˝a wobec komunizmu (a wi´c do zagadnieƒ doktrynalno-ideologicz-
nych), koncentrujàc si´ na bezpoÊrednio politycznych decyzjach i dzia∏aniach
Watykanu. Do takich zalicza np. poszerzenie programu audycji Radia Watykaƒ-
skiego w j´zyku litewskim, a przede wszystkim wysi∏ki na rzecz przywrócenia ka-
nonicznych biskupów na urz´dy i uniezale˝nienia hierarchii od w∏adz paƒstwo-
wych poprzez zmiany w episkopacie Litwy. Szczególnie jedna decyzja papieska
okaza∏a si´ – zdaniem Streikusa – politycznie wa˝na: podniós∏ on do godnoÊci
kardynalskiej bp. Vincentasa Sladkevič iusa, któremu Sowieci od 1959 r. unie-
mo˝liwiali rezydowanie w stolicy biskupiej i sprawowanie urz´du. Decyzja ta
„by∏a jednym z najwa˝niejszych, prze∏omowych momentów w procesie odzyski-
wania wolnoÊci przez KoÊció∏ i spo∏eczeƒstwo. Korzystajàc z ogromnego wzrostu
swego autorytetu, zwiàzanego z uzyskaniem godnoÊci kardynalskiej, Sladkevič ius
w ciàgu dwóch miesi´cy zerwa∏ wi´zy, dotychczas ograniczajàce dzia∏alnoÊç Ko-
Êcio∏a na Litwie” (s. 310). By∏ ju˝ rok 1988. 

Gdy mowa o roli papie˝a, szczególnie (ale nie tylko) polskiego czytelnika b´-
dzie intrygowa∏a tematyka stosunków polsko-litewskich wewnàtrz KoÊcio∏a
i w kontekÊcie ˝ycia religijnego powojennej Litwy, wreszcie – religijnoÊci litew-
skich Polaków. Trzeba by byç recenzentem nie˝yczliwym i z gruntu niech´tnym
przyj´temu przez Autora uj´ciu, by posàdzaç go tu o celowe przemilczenie. Mi-
mo ˝e by∏o w tej dziedzinie kilka istotnych kwestii (np. sprawa uznania przez
Watykan granic diecezji litewskich po drugiej wojnie Êwiatowej, podnoszona
szczególnie przez niektóre – raczej laickie – kr´gi emigracji litewskiej, duszpaster-
stwo w j´zyku polskim na Wileƒszczyênie, wspó∏praca duchownych obu narodo-
woÊci w obronie praw KoÊcio∏a, prawdopodobne próby wykorzystania przez
aparat bezpieczeƒstwa napi´ç wewnàtrzkoÊcielnych na tle narodowoÊciowym
itp.), litewski historyk nie odniós∏ si´ do nich, koncentrujàc si´ na relacjach mi´-
dzy litewskà hierarchià katolickà, w∏adzà sowieckà a Stolicà Apostolskà i w ten
sposób pomijajàc niektóre problemy czy zjawiska, istotne tak˝e dla litewskiego
odbiorcy. W ten sposób pozostawi∏ na boku temat „polski” – badawczo surowy
i wyjàtkowo trudny.

Tak mo˝na sàdziç, odwo∏ujàc si´ do innej – tym razem polskoj´zycznej – pra-
cy poÊwi´conej tej samej co studium Streikusa tematyce, w której polskie ˝ycie
religijne na Litwie uwzgl´dniono doÊç szeroko. Chodzi o ksià˝k´ Ireny Mik∏asze-
wicz Polityka sowiecka wobec KoÊcio∏a katolickiego na Litwie 1944–1965. Tak
jak opracowanie Streikusa, to studium te˝ jest rozprawà doktorskà i opiera si´ na
podobnym zasobie êród∏owym: dokumentach archiwum Urz´du Pe∏nomocnika
Rady do spraw Kultów Religijnych, partii komunistycznej i Litewskiego Archi-
wum Specjalnego, gdzie znajdujà si´ materia∏y operacyjne i Êledcze organów bez-
pieczeƒstwa. Autorka we wst´pie zaznacza, ˝e dwie pozycje po litewsku, poÊwi´-
cone powojennej historii KoÊcio∏a (w tym praca Aru-nasa Streikusa), pomijajà
problematyk´ ˝ycia religijnego tak licznej mniejszoÊci jak Polacy. Ona sama, jak
si´ zdaje, stara∏a si´ t´ luk´ zape∏niç. W zasadniczej cz´Êci swej ksià˝ki ujmuje
problematyk´ KoÊcio∏a katolickiego na Litwie podobnie jak Streikus, tzn. jako
chronologiczny opis sytuacji politycznej KoÊcio∏a, z tà ró˝nicà, ˝e wi´cej miej-
sca przeznacza na przeglàd oddzia∏ywania paƒstwa na katolickie spo∏eczeƒstwo
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Litwy (propaganda ateistyczna, niszczenie miejsc kultu, dynamika religijnoÊci)
kosztem czynnika polityki mi´dzynarodowej, w tym stosunków Moskwa – Wa-
tykan (do 1965 r. nie mia∏y one zresztà tak wyrazistego znaczenia jak póêniej).
We wst´pie i trzech rozdzia∏ach pracy Mik∏aszewicz nie ma w zasadzie mowy
o ˝adnych specyficznych kwestiach zwiàzanych z religijnoÊcià czy sytuacjà kato-
lików polskich na Litwie; nawet doÊç cz´sta koncentracja uwagi na wydarzeniach
w diecezji wileƒskiej nie jest przez nià traktowana jako interpretacja problema-
tyki polskiej. Dopiero ostatni, czwarty rozdzia∏ poÊwi´cony jest katolikom naro-
dowoÊci polskiej. 

Takie wydzielenie kwestii Polaków, zaniedbanej przez innych autorów, wywo∏u-
je wra˝enie, ˝e Mik∏aszewicz chcia∏a celowo jà uprzywilejowaç i wyeksponowaç, co
by∏oby zrozumia∏e, gdy˝ jej ksià˝ka skierowana jest w∏aÊnie do polskoj´zycznego
czytelnika. Poprzedzajàce rozdzia∏y mo˝na by traktowaç jako niezb´dne wpro-
wadzenie do g∏ównego tematu, uwzgl´dniajàce ma∏à wiedz´ wyjÊciowà poten-
cjalnego odbiorcy. W tej warstwie zresztà praca Ireny Mik∏aszewicz ma powa˝-
nà wartoÊç poznawczà, stanowi cenne êród∏o wiedzy, pozwalajàce na pokonanie
barier j´zykowych tym badaczom polskim, którzy sà zainteresowani dziejami Ko-
Êcio∏a katolickiego w bloku sowieckim. Dotychczas jedynà takà polskoj´zycznà
pracà by∏o dwutomowa historia KoÊcio∏a w Europie Ârodkowo-Wschodniej au-
torstwa Bohdana Cywiƒskiego7. Zachowuje ona swojà wartoÊç dla historiografii
(i Streikus, i Mik∏aszewicz si´ do niej odwo∏ujà), ale ze wzgl´du na rozszerzenie
dost´pu do êróde∏ straci∏a cz´Êç swojej aktualnoÊci. 

Podj´ta przez Iren´ Mik∏aszewicz próba uwzgl´dnienia sytuacji Polaków na
Litwie jest wa˝nym poszerzeniem perspektywy badawczej. Jednak i proporcje
w jej studium, i sposób uj´cia tematu potwierdza∏yby, ˝e milczenie Aru-nasa Strei-
kusa na temat Polaków na Litwie jest wynikiem zawartoÊci êróde∏ i mo˝liwoÊci
metodologicznych. Mimo wskazanej w tytule daty koƒcowej (1965) o ˝yciu pol-
skich katolików na Litwie w latach szeÊçdziesiàtych, a nawet pi´çdziesiàtych nie-
wiele mo˝na si´ z pracy Mik∏aszewicz dowiedzieç – przewa˝ajàca cz´Êç tekstu
poÊwi´cona jest burzliwym latom czterdziestym, po których pozosta∏y te˝ najob-
fitsze zasoby archiwalne. Dodatkowo, w odró˝nieniu od pierwszych trzech roz-
dzia∏ów, w których Autorka opar∏a si´ g∏ównie na zasobach archiwalnych i rzadko
si´ga∏a do gotowych opracowaƒ, w rozdziale poÊwi´conym Polakom korzysta∏a
z nich znacznie cz´Êciej, nie rezygnujàc nawet z relacji wspomnieniowych. Pro-
blemem warsztatowym jest tu szczup∏oÊç czy wr´cz brak êróde∏ wytworzonych
w Êrodowisku samych bohaterów tego rozdzia∏u. Wykorzystane materia∏y po-
zwalajà, jak si´ wydaje, przede wszystkim postrzegaç polskich katolików jako
przedmiot polityki w∏adz republikaƒskich w Wilnie oraz – w mniejszym stopniu
– hierarchów narodowoÊci litewskiej. Przedstawione przez Mik∏aszewicz dane
statystyczne, oceny i zamys∏y polityczne dotyczàce litewskich Polaków z za∏o˝e-
nia nie mogà daç dog∏´bnego wglàdu w ich ówczesne ˝ycie religijne. Innymi s∏o-
wy, te dokumenty, które w jakikolwiek sposób odnoszà si´ do Polaków katoli-
ków w Litewskiej SRR, w perspektywie metodologicznej historii politycznej
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majà mniejszà wag´ ni˝ inne êród∏a, niedotyczàce Polaków. Wiedz´ o dziejach
powojennych ca∏ego KoÊcio∏a katolickiego na Litwie mo˝na czerpaç np. z kore-
spondencji pe∏nomocnika do spraw religii z Komitetem Centralnym Komuni-
stycznej Partii Litwy czy z wiejskimi proboszczami, jednak w przypadku historii
Polaków najcz´Êciej tylko ten drugi typ êród∏a mo˝e wnieÊç jakiekolwiek infor-
macje. To powa˝ne utrudnienie dla badacza, stàd uchwycenie tej wa˝nej dla Ko-
Êcio∏a na Litwie kwestii ∏atwiejsze by∏oby przy innym podejÊciu warsztatowym
i odmiennej selekcji êróde∏ (np. opracowania jednej lub kilku polskich parafii,
wybranego sanktuarium na Wileƒszczyênie, duchowieƒstwa polskiego lub dzie-
jów wybranej polskiej organizacji religijnej). Tego rodzaju optyka jest z gruntu
obca tak˝e podejÊciu badawczemu Streikusa, wi´c brak odniesienia do kwestii
Polaków w jego pracy mo˝na postrzegaç jako przejaw warsztatowej konsekwen-
cji i dyscypliny metodologicznej. Te jednak wymaga∏yby ze strony Autora uzasad-
nienia – dlaczego kwestia o tak powa˝nym potencjale politycznym, jak stosunki
polsko-litewskie wewnàtrz KoÊcio∏a na Litwie, pozosta∏a przez niego prawie nie-
zauwa˝ona. 

Mimo tego i innych s∏abszych stron ksià˘ka Aru-nasa Streikusa pozostaje naj-
bardziej przekrojowà i wyczerpujàcà analizà powojennych dziejów KoÊcio∏a ka-
tolickiego na Litwie. Ze wzgl´dów porównawczych i poznawczych by∏oby celowe
opublikowanie jej w j´zyku polskim. Warto bowiem dyskutowaç o modelowym
podobieƒstwie znaczenia KoÊcio∏a w powojennej sytuacji politycznej w obu kra-
jach (np. powstanie silnego katolickiego ruchu opozycyjnego, zwiàzek ze Êwia-
domoÊcià narodowà itp.) przy istotnych ró˝nicach uwarunkowaƒ zewn´trznych
i proporcji zjawisk. Angielskoj´zyczna praca Vardysa i napisane po polsku stu-
dium Ireny Mik∏aszewicz do takiego porównania zdecydowanie nie wystarczà.

Katarzyna Korzeniewska

Jurij Ignatjewicz Muchin, Antirossijskaja pod∏ost’. Nauczno-
-istoriczeskij analiz. Rassledowanije falsifikacyi Katynskogo die∏a
Polszej i Gienieralnoj prokuratoroj Rossii s celju raz˝ecz niena-
wist’ polakow k russkim, Krymskij Most-9d: Forum („Riekon-
strukcyja epochi”), Moskwa 2003, ss. 762, il.

Jurij Muchin po raz kolejny, tym razem w blisko osiemsetstronicowej ksià˝-
ce Antyrosyjska nikczemnoÊç. Analiza naukowo-historyczna. Rozprzestrzenianie
fa∏szerstwa sprawy katyƒskiej przez Polsk´ i Generalnà Prokuratur´ Rosji w celu
rozpalenia nienawiÊci Polaków do Rosjan, neguje odpowiedzialnoÊç sowieckà
za zbrodni´ katyƒskà. Jego wczeÊniejsza stawiajàca t´ tez´ niewielka praca Ka-
tyƒski krymina∏ wywo∏a∏a w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych zrozumia∏e obu-
rzenie w Polsce1. W najnowszej publikacji Muchin nie tylko podtrzymuje po-

1 J.I. Muchin, Katynskij dietiektiw, Moskwa 1995.
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przednie twierdzenia, ale wzbogaca je o dodatkowe wàtki, rozwijajàc swojà wer-
sj´ k∏amstwa katyƒskiego do niebotycznych rozmiarów. Wszystko to na poczàt-
ku XXI wieku.

Histori´ sprawy katyƒskiej w przewrotnej interpretacji autora Antyrosyjskiej
nikczemnoÊci mo˝na streÊciç nast´pujàco: Hitler postanowi∏ sk∏óciç ZSRR
– dêwigajàcy najwi´kszy ci´˝ar wojny z Niemcami – z resztà paƒstw koalicji anty-
niemieckiej. W tym celu w 1943 r. rozkaza∏ odkryç mogi∏y polskich oficerów
zamordowanych przez Niemców w 1941 r. pod Smoleƒskiem i og∏osiç, ˝e doko-
nali tego Rosjanie w 1940 r. Polski rzàd, przebywajàcy w Londynie, podchwyci∏
niemieckà prowokacj´, co spowodowa∏o trudnoÊci w dalszym prowadzeniu dzia-
∏aƒ wojennych i dodatkowà, niepotrzebnà Êmierç milionów sowieckich, brytyj-
skich, amerykaƒskich i niemieckich ˝o∏nierzy. W latach osiemdziesiàtych zdrajcy
z Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zwiàzku Radzieckiego, General-
nej Prokuratury ZSRR (nast´pnie Rosji) oraz Rosyjskiej Akademii Nauk reani-
mowali prowokacj´ w celu popchni´cia krajów Europy Wschodniej do NATO.
Tezy te Muchin rozwija, uzasadnia i wzbogaca licznymi dygresjami, po∏àczony-
mi antypolskà obsesjà, w dwóch cz´Êciach ksià˝ki: Norymberski rozrachunek
oraz Fa∏szerstwo sprawy katyƒskiej.

Cz´Êç pierwszà poÊwi´ca w wi´kszoÊci nie samej sprawie katyƒskiej, lecz
przedstawieniu czarnego obrazu Polski i Polaków na przestrzeni dziejów. W roz-
dziale Pod brzemieniem szlachty cofa si´ do XVIII stulecia, rysujàc barwny obraz
polskiej anarchii po podwójnej elekcji Augusta III i Stanis∏awa Leszczyƒskiego na
tron polski w 1733 r.2 Nast´pnie stwierdza, ˝e polska elita XVIII wieku niczym
nie odró˝nia∏a si´ od elity w wieku XX, tak samo uciekajàcej przy najmniejszym
niebezpieczeƒstwie, gardzàcej interesem w∏asnego narodu, ufajàcej zagranicy
i tak samo sprzedajnej (s. 37). 

Bilans II Rzeczypospolitej najlepiej puentuje wedle Muchina fakt opowiedze-
nia si´ w paêdzierniku 1939 r. ludnoÊci zachodniej Ukrainy i Bia∏orusi za przy-
∏àczeniem do ZSRR, wykazujàcy nicoÊç poprzedniej paƒstwowoÊci. Podejrze-
nie, ˝e wyniki g∏osowania by∏y sfa∏szowane, Autor usi∏uje obaliç argumentem
o zbyt krótkim czasie, jaki mia∏oby na to NKWD, które np. na wysiedlenie pro-
stytutek ze zdobytego obszaru potrzebowa∏o siedmiu miesi´cy (s. 58). Przeko-
nuje czytelnika, ˝e do przeprowadzenia manipulacji konieczne by∏y skompliko-
wane zabiegi, ignorujàc wszechw∏adz´ sowieckiego paƒstwa, które mog∏o po
prostu og∏osiç ka˝dy wynik. Niebezpieczne jest to, ˝e wspó∏czesny czytelnik,
nieznajàcy bli˝ej realiów epoki, mo˝e ulec takim rzekomo zdroworozsàdko-
wym, technicznym argumentom Autora, który nie twierdzi przecie˝, ˝e NKWD
nie by∏o zdolne do fa∏szerstwa, ale wtedy zwyczajnie nie mog∏o go pope∏niç
z powodów logistycznych.

W rozdziale pod charakterystycznym tytu∏em Polska jako hiena na polu wal-
ki Muchin przedstawia rol´ naszego kraju w genezie drugiej wojny Êwiatowej.
Oskar˝a II Rzeczpospolità o prób´ wykorzystania Anschlussu do zagarni´cia Li-
twy (s. 96) i odmow´ – mimo nalegaƒ Francji – zawarcia sojuszu z Czechos∏owacjà

2 Muchin powo∏uje si´ na wybitnego dziewi´tnastowiecznego historyka rosyjskiego Siergieja So-
∏owjowa, we wst´pnych partiach ksià˝ki przytacza te˝ wielokrotnie polskà prac´: D. i T. Na∏´cz, Jó-
zef Pi∏sudski. Legendy i fakty, Warszawa 1990.
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przy mo˝liwym udziale ZSRR, który ocali∏by Europ´ i samà Polsk´ przed Hitle-
rem (s. 98), a wreszcie – przez odmow´ przekszta∏cenia antysowieckiego sojuszu
z Rumunià w antyniemiecki – o prób´ skierowania agresji hitlerowskiej na ZSRR
bezpoÊrednio przez Rumuni´ i paƒstwa ba∏tyckie (s. 105). Te twierdzenia, oscy-
lujàce od przeinaczania faktów a˝ do konstatacji kompletnie absurdalnych, pro-
wadzà Autora do obcià˝enia Polaków winà za rozp´tanie drugiej wojny Êwiato-
wej i za jej milionowe ofiary. Wedle Muchina do postawienia Polaków przed
trybuna∏em w Norymberdze starczy∏oby ju˝ anektowanie przez nich w przede-
dniu wojny Zaolzia (s. 102). Wydarzenie to jest przedstawione jednostronnie,
bez uwzgl´dnienia racji polskich i nawet zajàkni´cia si´ o zdobyciu tego obszaru
przez Czechos∏owacj´ kosztem walczàcej w 1920 r. z bolszewikami Polski. Ca∏y
ten wywód stanowi jaskrawy przyk∏ad odra˝ajàcej metody zamieniania miejsca-
mi kata i ofiary, metody, w której zbrodniarza si´ uniewinnia, a pokrzywdzone-
go stawia na ∏awie oskar˝onych.

W dwóch kolejnym cz´Êciach Autor skupia si´ ju˝ na udziale Polski w samej
wojnie. Rozdzia∏ zatytu∏owany Wojna po polsku: obrona Polski poÊwi´cony jest
g∏ównie wojnie obronnej 1939 r., która jest dla Muchina nie tylko przyk∏adem
polskiej indolencji, ale i dowodzi ma∏ej wartoÊci moralnej narodu. Przejawem
polskiej nikczemnoÊci jest ewakuacja w∏adz cywilnych i wojskowych najpierw
z Warszawy, a potem poza granice paƒstwa. Wyznaczenie ju˝ w poczàtku dzia∏aƒ
odwrotu wojsk polskich na Rumuni´ i W´gry, a nie po prostu ku granicy sowiec-
kiej, ma byç dowodem polskiego tchórzostwa (s. 172). Bioràc pod uwag´ inwa-
zj´ sowieckà 17 wrzeÊnia, zarzut co do kierunku odwrotu do sprzymierzonej Ru-
munii jest jeszcze jednym pe∏nym tupetu kuriozum, od jakich roi si´ w tej pracy.
Koronnym przyk∏adem ma∏odusznoÊci w kampanii wrzeÊniowej ma byç te˝ prze-
niesienie kwatery Naczelnego Wodza do BrzeÊcia; poÊwi´cony Edwardowi Ry-
dzowi-Âmig∏emu podrozdzia∏ GnuÊny g∏ównodowodzàcy prowadzi Muchina do
konkluzji, ˝e wiele by da∏, gdyby polskà metod´ prowadzenia wojny przej´∏o
wspó∏czeÊnie NATO. Dla nienawidzàcego paktu Muchina jest to zapewne naj-
ci´˝sza obelga wobec polskiego wysi∏ku zbrojnego w 1939 r.

W rozdziale Wojna po polsku: oswobodzenie Polski Muchin zaatakowa∏ nato-
miast polityk´ polskà w dalszej cz´Êci wojny. Przyk∏ad dzia∏aƒ, jakie nale˝a∏o pro-
wadziç, dali wedle niego politycy czescy z Edvardem Benešem na czele, który
w 1943 r. porozumia∏ si´ Rosjà, by w 1945 via Moskwa trafiç do Pragi, gdzie po-
wsta∏ rzàd jakoby niepodleg∏ej i majàcej dobre stosunki ze wschodnim sàsiadem
Czechos∏owacji (s. 276). O istocie tych stosunków i dalszej czeskiej drodze do
komunizmu woli ju˝ Autor nie wspominaç. Tymczasem – jak twierdzi – polskie
w∏adze na emigracji w Londynie od poczàtku prowadzi∏y polityk´ antysowieckà
i proniemieckà. W zwiàzku ze sprawà katyƒskà w sposób jak najg∏upszy i szkod-
liwy dla dobrze poj´tych interesów w∏asnych Polacy sami sprowokowali zerwa-
nie stosunków z ZSRR. Zrobili to nie z idiotyzmu (choç Muchin wielokrotnie
podkreÊla, ˝e g∏upcami byli), ale z∏ej woli, idàc na pasku III Rzeszy. Ich celem by-
∏o wbicie klina mi´dzy sprzymierzeƒców, ale na szcz´Êcie – jak dowodzi Muchin
– Anglicy nie dali si´ d∏ugo wodziç za nos Sikorskiemu, bo ten zginà∏ w katastro-
fie gibraltarskiej. Trudno dziÊ powiedzieç, czy by∏ to wypadek, czy dzie∏o Angli-
ków, na co bardzo wiele wskazuje; w ka˝dym razie – dodaje zaraz Muchin – „Je-
Êli to rzeczywiÊcie zrobi∏ Churchill, to dzi´kuj´ mu za to, ale lepiej by by∏o, gdyby
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utopi∏ w La Manche ca∏à londyƒskà szlacht´ jeszcze w roku 1940, gdy oni zmia-
tali z Angers do Anglii” (s. 284). To szokujàce zdanie trafnie podsumowuje sto-
sunek Muchina do polskiego udzia∏u w drugiej wojnie Êwiatowej.

Nawiàzujàc ju˝ bezpoÊrednio do sprawy katyƒskiej, jeszcze w pierwszej cz´Êci
ksià˝ki Muchin wprowadza okreÊlenie „brygady goebbelsowskie” jako synonim
wszystkich, którzy przyczynili si´ do wyjaÊnienia prawdy o zbrodni. Szczególnà
uwag´ skupia na trwajàcych od marca 1992 do sierpnia 1993 r. dzia∏aniach ko-
misji ekspertów G∏ównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej do sprawy
karnej nr 159, czyli rozstrzelania polskich jeƒców wojennych z obozów specjal-
nych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w kwietniu–maju 1940 r.
(s. 70 i 94)3. Nazywa t´ komisj´ „goebbelsowskà brygadà prokuratorskà”, tak jak
np. komisj´ mieszanà, której przewodzili Rudolf Pichoja i Aleksander Gieysztor,
zalicza do kategorii „goebbelsowskich brygad akademickich”. Druga cz´Êç Anty-
rosyjskiej nikczemnoÊci jest ju˝ w ca∏oÊci poÊwi´cona demaskowaniu wszelkich
„brygad goebbelsowskich” i demistyfikowaniu ich tez o sowieckim sprawstwie
zbrodni – w celu ukazania czytelnikom Muchinowskiej prawdy o Katyniu jako
zbrodni niemieckiej. 

Siódmy rozdzia∏ ksià˝ki – Uwarunkowania, motywy i przebieg przest´pstwa
w Katyniu – Autor rozpoczyna od podwa˝enia tezy o tym, ˝e paƒstwo sowieckie
mia∏o jakiÊ cel w masowym rozstrzelaniu polskich oficerów, przy czym pos∏ugu-
je si´ wyjàtkowo prymitywnym i m´tnym argumentem – ˝e wysuwany jakoby
przez zwolenników winy sowieckiej motyw „stalinowskich represji” jest po pro-
stu Êmieszny. Sam Muchin jest tu bardziej Êmieszny ni˝ groêny, bo podaje – bez
wyraênego zwiàzku z rozwa˝anà kwestià – co najwy˝ej kategori´ przest´pczej
dzia∏alnoÊci paƒstwa sowieckiego, a nie konkretne motywy, których wskazaç
mo˝na wiele, z ch´cià wyniszczenia polskich elit dla u∏atwienia opanowania ca-
∏ego kraju na czele, czy choçby zemstà za kl´sk´ 1920 r. Do nich Autor nie po-
fatygowa∏ si´ odnieÊç. Stwierdza natomiast, ˝e motyw mieli Niemcy, czyli to oni
byli sprawcami, a obecnie nawet naukowcy g∏oszàcy win´ Sowietów wstydzà si´
mówiç o ich motywie, wiedzàc o mia∏koÊci w∏asnej argumentacji (s. 350). O któ-
rych naukowców chodzi, tego ju˝ Muchin nie pisze. Podaje natomiast jeszcze, ˝e
Rosjanie rozstrzeliwali tylko indywidualnie i po procesach sàdowych, w zwiàzku
z czym nie mogli byç sprawcami tej masowej zbrodni. Choç znowu nie ma to
bezpoÊredniego zwiàzku z kwestià motywu, to warto zwróciç uwag´ na kon-
strukcj´ tego argumentu. Muchin stosuje tu typowà dla siebie metod´ wyciàga-
nia wniosku z za∏o˝onej tezy, którà w tym przypadku jest jego k∏amstwo o losach
wi´êniów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. W ten sposób manipuluje to-
kiem rozumowania czytelnika. My oczywiÊcie wiemy, ˝e skoro NKWD dokona-
∏o masowego mordu na polskich oficerach, to znaczy, i˝ w∏aÊnie taka metoda
zbrodni nale˝a∏a do jego arsena∏u. Inne masakry tylko to potwierdzajà. Ale np.
m∏ody czytelnik z Moskwy czy Petersburga mo˝e niestety wpaÊç w t´ powtarza-
jàcà si´ pu∏apk´ logicznà Muchina i nie zwracajàc uwagi na absurdalnoÊç poda-
wanej na wst´pie jako aksjomat tezy, uznaç ca∏y wywód za prawdziwy.

3 W sk∏ad komisji wchodzili: Borys Toprin, Aleksandr Jakowlew, Inessa Ja˝borowskaja, Walentina
Parsadanowa, Jurij Zoria, Lew Bielajew. 
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W tym samym rozdziale prezentuje Muchin jeszcze inny, wyjàtkowo perfidny
sposób podwa˝ania prawdy o zbrodni sowieckiej – wykorzystuje podanie przez
Niemców bezpoÊrednio po odkryciu mogi∏ w Kozich Górach zawy˝onej liczby
10–12 tys. polskich ofiar, które mia∏y tam spoczywaç. Wynika∏o to z b∏´dnego,
jak si´ potem okaza∏o, za∏o˝enia, ˝e le˝à tam tak˝e wi´êniowie obozów w Ostasz-
kowie i Starobielsku, którzy zostali zamordowani przez NKWD w tym samym
czasie, kiedy wi´êniowie z Kozielska, czego domyÊlano si´ ju˝ przy odkopywaniu
mogi∏ w Katyniu, a póêniej definitywnie potwierdzono. Ostateczne ustalenie
miejsc ich kaêni trwa∏o jednak znacznie d∏u˝ej ni˝ w przypadku wi´êniów Koziel-
ska i skoƒczy∏o si´ w∏aÊciwie dopiero w poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych. Ta sy-
tuacja sprawia∏a, ˝e przez wiele lat po zbrodnii snuto przypuszczenia co do
miejsc tragedii; wÊród pojawiajàcych si´, ale niepotwierdzonych wersji by∏o np.
zatopienie barki z Polakami na Morzu Bia∏ym. Muchin, ˝erujàc na tych drama-
tycznych powik∏aniach tragedii, stara si´ dowieÊç, ˝e skoro poczàtkowo êle po-
dano liczb´ ofiar Katynia, to znaczy, ˝e wszystko jest wymys∏em i mistyfikacjà.
Ignoruje przy tym fakt, ˝e i sowiecka komisja Niko∏aja Burdenki poda∏a w stycz-
niu 1944 r. takà samà (oko∏o 11 tys.) liczb´ cia∏ znalezionych w lesie katyƒskim.
Podobnie eksploatuje histori´ z barkà, twierdzàc, ˝e skoro ta nieprawdziwa wer-
sja by∏a brana pod uwag´ przy dochodzeniu do prawdy o zbrodni sowieckiej,
obala to sam fakt jej pope∏nienia. Umieszczenie w 1952 r. tej wersji w protoko-
le prac zas∏u˝onej dla wyjaÊnienia zbrodni Komisji Kongresu Amerykaƒskiego do
zbadania zbrodni katyƒskiej4 uznaje za Êwiadectwo niewiarygodnoÊci jej wszyst-
kich ustaleƒ; kpiàc z Amerykanów, z w∏aÊciwà sobie lekkoÊcià dodaje, ˝e jest to
dowód na zaraêliwoÊç polskiego idiotyzmu (s. 358). Warto w tym miejscu przy-
pomnieç, ˝e ju˝ prof. Jerzy ¸ojek przewidywa∏ takie przewrotne wykorzystanie
wspomnianych omy∏ek do podkopywania prawdy o Katyniu5. Szczególne w ar-
gumentacji Muchina jest wykorzystanie do podbudowy w∏asnej ods∏ony k∏am-
stwa katyƒskiego zatajania w ciàgu minionych dekad informacji o zbrodni przez
jej sprawców. Oszustwo rodzi oszustwo.

Stosuje te˝ Muchin bardziej bezpoÊrednià metod´ przeczenia dowodom ko-
munistycznej zbrodni. Stwierdza, ˝e pod Charkowem i w Miednoje nie znalezio-
no dowodów na to, i˝ le˝à tam Polacy. Na wszelki jednak wypadek dodaje, ˝e
tamtejsze odkrycia mogàce za tym Êwiadczyç zmistyfikowa∏a „goebbelsowska
brygada” z G∏ównej Prokuratury Wojskowej, karmiona duchowo przez polsko-
-amerykaƒskiego ksi´dza Zdzis∏awa Peszkowskiego6.

Z kolei (zilustrowane porównawczym obrazkiem) podwa˝enie sowieckiego
sprawstwa przez argument, ˝e Rosjanie strzelali swoim ofiarom w szyje, a oficerów
w Katyniu uÊmiercono strza∏em w g∏ow´, co wskazuje na stosujàcych takà metod´
Niemców, jest ponownie opieraniem wniosku na fa∏szywym za∏o˝eniu (s. 379).

4 Komisja ta zakoƒczy∏a prac´ w 1952 r., wskazujàc jednoznacznie na sowieckich sprawców zbrod-
ni. W PRL jej raport wywo∏a∏ histerycznà reakcj´ w∏adz, które rozp´ta∏y kampani´ k∏amstw na te-
mat sprawy katyƒskiej oraz fal´ antyamerykaƒskich enuncjacji.
5 J. ¸ojek, Dzieje sprawy katyƒskiej, Bia∏ystok 1989, s. 36. Autor poda∏, ˝e ju˝ od 1941 r. krà˝y∏y
niepotwierdzone informacje o zatopieniu jeƒców z Ostaszkowa. On sam uzna∏ je za prawdopodob-
ne co najwy˝ej w odniesieniu do niewielkiej cz´Êci wi´êniów.
6 Ks. Zdzis∏aw Peszkowski, zas∏u˝ony dla zachowania pami´ci o zbrodni kapelan Rodzin Katyƒ-
skich, zosta∏ ostro zaatakowany w podrozdziale Âledcze cuda KoÊcio∏a rzymskokatolickiego (s. 363).
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Dodatkowo Autor podsuwa czytelnikom tabelk´, wed∏ug której w Katyniu pos∏u-
giwano si´ bronià niemieckà, co nale˝y uznaç za odwo∏anie si´ do starego chwytu
k∏amców katyƒskich – ˝e naboje produkcji niemieckiej u˝yte podczas masakry
Êwiadczà o jej sprawcach (s. 380). Tymczasem wiadomo, ˝e ZSRR importowa∏ du-
˝e iloÊci takiej amunicji przed wybuchem wojny z Niemcami w 1941 r.

Wyjàtkowo spekulatywnà metodà zak∏amania pos∏u˝y∏ si´ Muchin przy opi-
sie przypadku Stanis∏awa Swianiewicza, jedynego wi´ênia Kozielska ocala∏ego
z transportu Êmierci. Twierdzi, ˝e gdyby NKWD rzeczywiÊcie dokona∏o mordu,
to na pewno nie dopuÊci∏oby do ocalenia Êwiadka (s. 347). Robi wi´c oko do
czytelników: owszem, Rosjanie byliby zdolni zrobiç coÊ takiego i to z absolutnà
dok∏adnoÊcià, skoro jednak w machinie zbrodni wystàpi∏a usterka, jest ona do-
wodem na to, ˝e wprawi∏o jà w ruch nie sowieckie kierownictwo, ale jacyÊ par-
tacze. Zaiste makabryczna to logika. Muchin oczywiÊcie milczy o tym, ˝e Swia-
niewicz nie zosta∏ wypuszczony, a po prostu przewieziony na dalsze Êledztwo na
¸ubiank´, a jego wydostanie si´ na wolnoÊç by∏o wynikiem dalszych, z∏o˝onych
i niemo˝liwych do przewidzenia nawet dla sowieckiej bezpieki okolicznoÊci7.

W kolejnym rozdziale – Zafa∏szowanie sprawy katyƒskiej przez Niemców i Po-
laków w roku 1943 – koncentruje si´ na obaleniu jednoznacznie wskazujàcych
win´ sowieckà ustaleƒ mi´dzynarodowej komisji powo∏anej po odkryciu mogi∏
katyƒskich przez Niemców. Pisze, ˝e podniesienie ca∏ej sprawy w 1943 r. mia∏o
s∏u˝yç Niemcom do zjednoczenia Europy przeciwko „˝ydobolszewizmowi”, dla-
tego do komisji zaproszono antykomunistów i antysemitów (s. 384). Gdyby
Niemcom przyÊwieca∏y czyste intencje, ch´ç ujawnienia faktycznej zbrodni so-
wieckiej, uczyniliby to ju˝ w koƒcu 1941 r. (s. 386).

Wedle Muchina wiarygodnoÊç ustaleƒ komisji z 1943 r. definitywnie podwa-
˝ajà póêniejsze zeznania dwóch jej cz∏onków: Czecha Františka Hajka i Bu∏gara
Marko Markowa. Profesor Hajek jeszcze w 1945 r. zdystansowa∏ si´ od swojej
wczeÊniejszej opinii, a w 1952 r. stwierdzi∏, ˝e do udzia∏u w ca∏ym przedsi´wzi´-
ciu zmuszono go groêbà obozu. Markow natomiast sam zg∏osi∏ si´ w styczniu
1945 r. do sàdu i odwo∏a∏ poprzednie twierdzenia oraz oÊwiadczy∏, ˝e podpisa∏
protokó∏ koƒcowy pod presjà, na wojskowym lotnisku (s. 389–390). Sà to stare
argumenty k∏amców katyƒskich. W rzeczywistoÊci cz∏onkowie komisji, którzy
w wyniku podzia∏u Europy stali si´ mieszkaƒcami bloku sowieckiego, zostali pod-
dani brutalnej obróbce przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa i zmuszeni do zmiany zeznaƒ.
Jeszcze przed procesem norymberskim funkcjonariusz NKGB Kirsanow meldo-
wa∏ z Bu∏garii samemu prokuratorowi Andriejowi Wyszyƒskiemu o prowadzeniu
intensywnych dzia∏aƒ wobec obywateli wspó∏pracujàcych z Niemcami w zwiàzku
z Katyniem. Taki telefonogram znajduje si´ w dokumentach sprawy nr 1598. 

7 Swianiewicz wydosta∏ si´ z ∏agru po zawarciu uk∏adu Sikorski – Majski. Wed∏ug niego powodem
wy∏àczenia go z transportu katyƒskiego by∏a ch´ç prowadzenia przeciw niemu dalszego Êledztwa
(S. Swianiewicz, W cieniu Katynia, Warszawa 1990, s. 108 i n.). Jerzy ¸ojek (Dzieje sprawy katyƒ-
skiej..., s. 23) stwierdza, ˝e przyczynà mog∏a byç du˝a wiedza Swianiewicza o gospodarce III Rze-
szy, którà ZSRR chcia∏ wykorzystaç. 
8 I. Ja˝borowska, A. Jab∏okow, J. Zoria, Katyƒ. Zbrodnia chroniona tajemnicà paƒstwowà, War-
szawa 1998, s. 236. Uruchamiajàc nagonk´ przy pomocy bratnich partii komunistycznych, próbo-
wano zmusiç do zmiany relacji bàdê zdyskredytowaç równie˝ cz∏onków komisji po zachodniej stro-
nie kurtyny, jednak bez powodzenia; por. J. Zawodny, Katyƒ, Lublin – Pary˝ 1989, s. 145.
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Muchin zna powody zmiany opinii Markowa, sam przytacza passus z ksià˝ki
Czes∏awa Madajczyka o przymusie, pod jakim znalaz∏ si´ Markow od 1944 r., po
wejÊciu w konflikt z w∏adzà ludowà w Bu∏garii9. Obala jednak tego rodzaju ar-
gumenty twierdzeniem, ˝e Bu∏garia do 1946 r. nie by∏a komunistyczna, a co do
Hajka, to mieszka∏ on w Czechos∏owacji, która by∏a rzàdzona przez Beneša, od-
powiednika W∏adys∏awa Sikorskiego (s. 389–390). ˚erujàc na ewentualnej nie-
wiedzy czytelnika o rzeczywistej sytuacji paƒstw Europy Ârodkowej, b´dàcych
ju˝ od koƒca wojny polem represji sowieckich s∏u˝b specjalnych i ich lokalnych
sprzymierzeƒców, kreuje fa∏szywy obraz rzeczywistoÊci. Nawiàzuje przy tym do
swych wczeÊniejszych tez o wolnej Czechos∏owacji prezydenta Beneša. 

Kontrapunktem dla dzia∏aƒ komisji z 1943 r. jest dla Muchina Zdemaskowa-
nie goebbelsowskiego fa∏szerstwa sprawy katyƒskiej w roku 1944 – jak zatytu∏o-
wa∏ on kolejny rozdzia∏ swej pracy. Relacjonuje w nim g∏ównie mistyfikujàcà wi-
n´ niemieckà wersj´ komisji Burdenki, która sta∏a si´ punktem wyjÊcia ogó∏u
k∏amstw na temat Katynia. Ignoruje prokurowanie faktów przez NKWD, które
przygotowywa∏o pole prac jeszcze przed pojawieniem si´ tam grupy Burdenki,
oraz sterowanie ca∏à jej aktywnoÊcià. Natomiast relacj´ Burdenki dla Wsiewo∏o-
da Mierku∏owa, szefa NKGB, o znalezieniu przy ofiarach nie tylko dokumentów
podwa˝ajàcych jako dat´ zbrodni 1940 r., ale i na wszelki wypadek poczàtek
1941 r. (czyli do ataku niemieckiego na ZSRR), uznaje za dowód, ˝e nie by∏o
w pracach komisji fa∏szerstwa (s. 442). Jak mamy rozumieç, dowodem na fa∏-
szerstwo by∏oby dopiero napisanie przez Burdenk´, ˝e podrzuci∏ dokumenty
z datami jeszcze póêniejszymi ni˝ pierwsza po∏owa 1941 r., a skoro tego nie na-
pisa∏, znaczy, i˝ dzia∏a∏ uczciwie.

W rozdziale Fa∏szowanie sprawy katyƒskiej w okresie od Goebbelsa do Gor-
baczowa Autor, opisujàc okres powojenny, powraca g∏ównie do Êledztwa komi-
sji Kongresu Amerykaƒskiego Raya Maddena w latach pi´çdziesiàtych, nie wno-
szàc w sumie wiele nowego do swoich poprzednich enuncjacji.

Najbardziej oryginalny wk∏ad w dzieje k∏amstwa katyƒskiego daje Muchin
poczynajàc od rozdzia∏u jedenastego – Stan sprawy katyƒskiej na rok 2002. Kre-
Êli tu obraz spisku w elicie ZSRR na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dziewi´ç-
dziesiàtych, który doprowadzi∏ do podwa˝enia prawdy o niemieckiej odpowie-
dzialnoÊci za zbrodni´ i do obcià˝enia nià Rosjan – zgodnie z ˝àdaniami Polaków.
Kluczowy 1989 r. wyglàda w jego oÊwietleniu nast´pujàco: Od dwóch lat praco-
wa∏a komisja polsko-rosyjska10; Polacy rozdmuchiwali ca∏à spraw´ i poszukiwa-
li argumentów na swojà rzecz, a naukowcy sowieccy nie zbierali dowodów nie-
mieckiego bestialstwa. Sowiecka prokuratura nie prowadzi∏a jeszcze wówczas
˝adnych czynnoÊci procesowych. W tym momencie szef KGB W∏adimir Kriucz-
kow, minister spraw zagranicznych Eduard Szewardnadze i kierujàcy wydzia∏em
mi´dzynarodowym KC KPZR Walentin Falin oÊwiadczajà Komitetowi Central-

9 Por. Cz. Madajczyk, Dramat katyƒski, Warszawa 1989, s. 72 i 82. Córka Markowa jeszcze w la-
tach dziewi´çdziesiàtych opowiada∏a pracujàcemu w OÊrodku Kultury Polskiej w Sofii Bogdanowi
Gorszewskiemu o torturach, którym by∏ poddawany jej ojciec (relacja Bogdana Gorszewskiego).
10 Muchin ma na myÊli polsko-sowieckà partyjnà komisj´ do spraw wyjaÊnienia bia∏ych plam, któ-
rej przewodniczyli Jarema Maciszewski i Georgij Smirnow. Jej pierwsze posiedzenie odby∏o si´
19–20 V 1987 r. w Moskwie.
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nemu, ˝e jak dotàd sowiecka cz´Êç komisji nie dysponuje dodatkowymi danymi
na potwierdzenie wersji Burdenki, wobec tego mo˝e nale˝a∏oby powiedzieç, jak
by∏o naprawd´, i zamknàç spraw´ (s. 569) – s∏owem, po bez ma∏a pi´çdziesi´ciu
latach przyznaç, ˝e zbrodni´ pope∏nili Rosjanie. Notatka Kriuczkowa, Szeward-
nadzego i Falina z 22 marca 1989 r. znalaz∏a si´ w dokumentach przekazanych
Polsce 14 paêdziernika 1992 r.11 Muchin przytacza jà poprawnie, choç pomija
elementy Êwiadczàce o prawdziwych motywach jej autorów. Optowali oni za
ujawnieniem w nied∏ugim czasie prawdy, poniewa˝ uznali, ˝e sprawy i tak nie da
si´ w nieskoƒczonoÊç trzymaç bez wyjaÊnienia, a w politycznym bilansie strat
i zysków korzystne jest uciàç jà jak najszybciej12. 

Ale te˝ nie przek∏amanie faktów musi tu szokowaç, lecz ich ocena. Prawdà
jest otwarcie w pewnym momencie w wyniku decyzji cz´Êci aparatu sowieckiego
drogi do uznania przez oficjalne czynniki paƒstwa radzieckiego, a nied∏ugo po-
tem ju˝ rosyjskiego, odpowiedzialnoÊci za zg∏adzenie polskich oficerów. Nawet
jeÊli nie oznacza∏o to wzi´cia za nie odpowiedzialnoÊci (zgodnie z tezà: co Stalin
i Beria, to nie my), to by∏o pozytywnà zmianà w stosunku do lat poprzednich.
Zaowocowa∏o np. w 1992 r. przekazaniem przez prezydenta Federacji Rosyjskiej
Borysa Jelcyna tzw. teczki genseków polskiemu prezydentowi Lechowi Wa∏´sie.
Tymczasem dla Muchina wszystko to znamionuje zdrad´ interesu Rosji i zdrad´
prawdy. Wedle niego Kriuczkow celowo oszukiwa∏ reszt´ kierownictwa o braku
dowodów niemieckiej winy (których zresztà nikt nie szuka∏) i dezawuowa∏ jedy-
nie s∏uszne ustalenia Komisji Specjalnej z 1944 r., które perfidnie nazywa∏ „wer-
sjà Burdenki” (s. 569).

Kriuczkow – wed∏ug Muchina – móg∏ bezkarnie oszukiwaç, bo nie tylko nie
zamierza∏ dostarczyç prawdziwych danych na temat Katynia, ale na pó∏tora ro-
ku przed poczàtkiem prac Êledczych wyczyÊci∏ archiwa z danych potwierdzajà-
cych konkluzje Burdenki. Zniszczenie akt sekretariatu NKWD z lat 1937–1953
(czyli ksi´gi pism wychodzàcych i przychodzàcych) nie mia∏o s∏u˝yç, jak zarzuca-
jà „goebbelsowcy”, zacieraniu Êladów przest´pczej dzia∏alnoÊci organów bezpie-
czeƒstwa, ale uniemo˝liwieniu dotarcia do zniszczonych dowodów niemieckiej
odpowiedzialnoÊci za Katyƒ. Mo˝na oczywiÊcie zapytaç, jakie Autor ma dowody
na potwierdzenie tej teorii. W tym przypadku nie k∏opocze si´ on ich zbyt mi-
sternym wymyÊlaniem, jako g∏ówny dowód podajàc nieznalezienie przez nieja-
kiego W.I. Aleksienk´ dokumentów dotyczàcych lotnictwa radzieckiego z okresu
drugiej wojny, które zosta∏y zniszczone w 1990 r. JeÊli niszczono takie dokumen-
ty, to co dopiero mówiç o istotnych politycznie papierach? – zapytuje dramatycz-
nie Muchin (s. 571).

Dzia∏ania te mia∏y pomóc w rozbiciu bloku wschodniego i podkopaniu same-
go ZSRR, którego upadek jest dla Muchina równy katastrofie dziejowej. Centrum
operacji znies∏awienia paƒstwa sowieckiego i Rosjan w zwiàzku ze zbrodnià ka-
tyƒskà znajdowa∏o si´ w KGB, które sterowa∏o „bezmózgimi szumowinami”.

11 Katyƒ. Dokumenty ludobójstwa: dokumenty i materia∏y archiwalne przekazane Polsce 14 paê-
dziernika 1992 r., Warszawa 1992, s. 102–107.
12 Ibidem, s. 107. Por. I. Ja˝borowska, A. Jab∏okow, J. Zoria, Katyƒ. Zbrodnia..., s. 69. W tej rze-
telnej pracy przedstawione sà okolicznoÊci dzia∏aƒ Kriuczkowa, Szewardnadzego i Falina oraz inwi-
gilacji i nadzoru nad pracami partyjnej komisji polsko-sowieckiej do wyjaÊnienia bia∏ych plan.
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Wtórowa∏y mu pu∏ki lekkiej kawalerii historyków i dziennikarzy, „gotowe za
10 rubli wychwalaç ka˝dego genseka, a za 10 z∏otych obrzuciç go gównem”. Na-
tomiast g∏ównà si∏à uderzeniowà „goebbelsowców” z KPZR, ich hoplickà falan-
g´, stanowi∏a Prokuratura Generalna ZSRR, a potem Federacji Rosyjskiej; w niej
spraw´ powierzono G∏ównej Prokuraturze Wojskowej (s. 573). Spisek anty-
radziecki i antynarodowy, pos∏ugujàcy si´ taranem Katynia, zalàg∏ si´ wi´c – we-
dle Muchina – w aparacie bezpieczeƒstwa, si´ga∏ partii, a zarazi∏ szerokie kr´gi
przedstawicieli nikczemnych profesji: historyków i dziennikarzy.

W ostatnim, dwunastym rozdziale ksià˝ki Autor rozprawia si´ jeszcze
– w swoim mniemaniu – z kluczowymi dokumentami z 1940 r. przechowywany-
mi w tzw. pakiecie nr 1, którym dysponowali kolejni generalni sekretarze WKP(b)
i KC KPZR (stàd „teczka genseków”). Zosta∏ on ujawniony przez prezydenta Fe-
deracji Rosyjskiej w 1992 r. Muchin uwa˝a, ˝e pakiet ten w rzeczywistoÊci nie
istnia∏, o czym ma Êwiadczyç stwierdzenie Michai∏a Gorbaczowa, ˝e nikt nie da∏
mu go do r´ki. Pomijajàc ju˝ samà wiarygodnoÊç tej informacji, jest to oczywi-
Êcie argument absurdalny, opierajàcy si´ na stworzonym przez Autora na w∏asny
u˝ytek koncepcie, jakoby teczka mia∏a byç ka˝dorazowo przekazywana (na ∏o˝u
Êmierci?) przez ka˝dego przywódc´ jego nast´pcy, a skoro jeden z nich jej nie do-
sta∏, to znaczy, ˝e nie istnia∏a. Tymczasem do upadku ZSRR dokumenty te by∏y
przechowywane jako zbiór o specjalnym znaczeniu (osobaja papka – teczka spe-
cjalna), w opiecz´towanym pakiecie o numerze ewidencyjnym „I” w archiwum
Wydzia∏u Ogólnego KC, co dok∏adnie opisujà polscy wydawcy tych dokumen-
tów13, nie twierdzàc bynajmniej, ˝e np. Leonid Bre˝niew trzyma∏ je pod podusz-
kà. Muchin najwyraêniej uzna∏, ˝e dogodniej b´dzie obaliç twierdzenie, które
sam przeciwnikom przypisze (s. 676).

Czym wi´c sà w tej sytuacji dokumenty Êwiadczàce o wydaniu przez najwy˝-
sze w∏adze sowieckie decyzji o zamordowaniu Polaków? OczywiÊcie fa∏szywka-
mi – odpowiada Muchin. Za puszczenie ich w obieg odpowiada otoczenie Bory-
sa Jelcyna: szef prezydenckiej administracji Jurij Pietrow, doradca prezydenta
Dmitrij Wo∏kogonow (oskar˝ony ju˝ wczeÊniej o niszczenie archiwów), dyrektor
archiwum prezydenckiego Aleksandr Kortkow i naczelny archiwista paƒstwowy
Federacji Rudolf Pichoja. Oni poinformowali o znalezieniu czy te˝ – trzymajàc
si´ wersji autora Antyrosyjskiej nikczemnoÊci – podsun´li Borysowi Jelcynowi
rzekomo odkryty we wrzeÊniu 1992 r. w Archiwum Prezydenta Federacji Rosyj-
skiej pakiet nr 1. Ten szybko podjà∏ decyzj´ o ujawnieniu dokumentów, a nawet
wys∏a∏ do Warszawy Pichoj´, który przekaza∏ 14 paêdziernika 1992 r. dokumen-
ty Polakom (s. 677). W ten sposób Pichoja i spó∏ka, jak ich okreÊla Muchin, spro-
kurowali kolejny odcinek trwajàcego a˝ do dnia dzisiejszego, a ciàgnàcego si´ od
1943 r. serialu oskar˝ania Rosjan o niezawinionà zbrodni´. 

Ten ciàg pomówieƒ paƒstwa sowieckiego o rzekomy mord polskich oficerów
w 1940 r. podsumowuje jeszcze Muchin w pos∏owiu, najwyraêniej po to, by zo-
stawiç czytelnika w silnym przekonaniu o przewrotnoÊci tych, którzy wykorzy-
stujà niemieckà zbrodni´ z 1941 r. do szkodzenia Rosji. Nas pozostawia nato-

13 Katyƒ. Dokumenty..., s. 7–8. W chwili gdy Borys Jelcyn przekaza∏ stronie polskiej ich potwier-
dzone kopie, znajdowa∏y si´ one w Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej, które utworzono
31 XII 1991 r.
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miast z pytaniem, jak podsumowaç ten horrendalny wykwit fa∏szu, jakim jest je-
go ksià˝ka. O jej szczególnym miejscu w dziejach k∏amstwa katyƒskiego stanowi
to, ˝e pojawi∏a si´ w momencie, gdy coraz wi´cej wiemy o okolicznoÊciach
i szczegó∏ach zbrodni na wi´êniach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Wyda-
waç by si´ mog∏o, ˝e kiedy nawet w∏adze rosyjskie przyzna∏y, kto jest rzeczywi-
stym sprawcà tego mordu, wyst´powanie z podobnymi tezami jest nie tylko pod-
∏oÊcià, ale równie˝ g∏upotà. Nie wystarczy jednak, moim zdaniem, stwierdziç, ˝e
ksià˝ka Muchina to stek bzdur. Jest to, niestety, coÊ wi´cej – zestaw bzdur nie-
bezpiecznych. WÊród ewentualnych polskich czytelników ksià˝ka ta spotka si´
zapewne z oburzeniem bàdê lekcewa˝eniem, ale ju˝ wÊród odbiorców rosyjskich
mo˝e narobiç wielkich szkód. By∏oby êle, gdyby czytelnik z postsowieckiej Rosji,
który o Katyniu ledwo s∏ysza∏ albo w ogóle nic nie wie (ewentualnie myli go
z Chatyniem), wyrobi∏ sobie opini´ o tej jednej z najstraszniejszych w dziejach
zbrodni na podstawie Antyrosyjskiej nikczemnoÊci. Szczególnie ˝e Autor nada∏
swemu dzie∏u wszelkie pozory naukowoÊci, opatrzy∏ je kilkuset odsy∏aczami do
licznych êróde∏ i wieloj´zycznej literatury przedmiotu. WczeÊniejszy, b´dàcy bar-
dziej broszurà ni˝ ksià˝kà Katyƒski krymina∏ pozbawiony by∏ tej naukowej obu-
dowy. Zdajàc sobie spraw´ ze swoistego sukcesu, Muchin wr´cz naigrywa si´
z potencjalnych polskich oponentów, którzy mogliby suponowaç, ˝e lepsze po-
znanie archiwaliów czy opracowaƒ mo˝e podwa˝yç jego sàdy (s. 737). Bo prze-
cie˝ nie o dochodzenie do prawdy tu chodzi, lecz o z góry za∏o˝onà tez´, do któ-
rej mo˝na dopasowaç ka˝de êród∏o, choçby jako ilustracj´ fa∏szerstwa wrogów.
Nast´puje zaprzeczenie metody naukowej – to nie prawdziwe przes∏anki s∏u˝à
dojÊciu do prawdy, ale k∏amstwo dezawuuje fakty. Wraz z ignorowaniem logiki
pojawia si´ coÊ najbardziej z∏owieszczego – absolutna destrukcja osàdu moralne-
go. Muchin nie tylko k∏amie na temat sprawców zbrodni, zrzucajàc win´ z Ro-
sjan na Niemców, ale te˝ odmawia Polakom wyst´powania w roli ofiar. Stawia
w tym miejscu Rosjan – uznaje ich za ofiary potwarzy Niemców i Polaków,
przede wszystkim Polaków. Elementarny porzàdek moralny zostaje wywrócony.
To zaprzeczenie wszelkiej moralnoÊci, to nieomylny znak, ˝e nie tylko k∏amstwo
katyƒskie mo˝e trwaç, ale i takie zbrodnie, jak ta sowiecka z 1940 r., mogà si´
powtórzyç.

Witold Wasilewski

Tomasz Strzembosz, Antysowiecka partyzantka i konspiracja
nad Biebrzà X 1939 – VI 1941, Neriton, Warszawa 2004,
ss. 238, mapy 

Profesor Tomasz Strzembosz (1930–2004) by∏ pionierem badaƒ nad wyjàt-
kowym zjawiskiem, jakie stanowi∏a antysowiecka konspiracja i partyzantka na
zaj´tych po 17 wrzeÊnia 1939 r. przez ZSRR pó∏nocno-wschodnich ziemiach
II Rzeczypospolitej Polskiej. Efektem jego pracy, prowadzonej od 1982 r. i wy-
kraczajàcej poza oficjalne ramy historiografii PRL, pozosta∏y liczne artyku∏y
i rozprawy, opublikowane m.in. w „Kwartalniku Historycznym”, „Przeglàdzie
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Historycznym”, „Karcie” oraz w zbiorach studiów1. „Partyzantkà powrzeÊnio-
wà”, na której bazie powsta∏a wi´kszoÊç zbrojnych oddzia∏ów prowadzàcych dy-
wersj´ przeciwko najeêdêcom ze wschodu, Strzembosz zajà∏ si´ równie˝ w Rzecz-
pospolitej podziemnej2. Recenzowane opracowanie pozostanie podsumowaniem
jego studiów nad antysowieckim ruchem oporu.

Monografia wprowadza czytelnika na specyficzny obszar rozlewisk Biebrzy,
które ju˝ we wrzeÊniu–paêdzierniku 1939 r. sta∏y si´ schronieniem dla ˝o∏nierzy
z rozbitych jednostek Wojska Polskiego, zdecydowanych prowadziç dzia∏ania
partyzanckie przeciwko sowieckiemu okupantowi. Warunkiem powstania tutej-
szej konspiracji by∏ równie˝, wed∏ug Strzembosza, g∏´boko zakorzeniony patrio-
tyzm mieszkaƒców okolicznych miejscowoÊci. Dominowa∏ tu – w Êwietle obli-
czeƒ Autora – ˝ywio∏ polski (g∏ównie na wsi), natomiast spo∏ecznoÊç ˝ydowska
stanowi∏a blisko czterdzieÊci procent mieszkaƒców miast. Wyjàtkiem by∏o
Trzcianne, niemal w ca∏oÊci zamieszkane przez ˚ydów. Nale˝y zaznaczyç, ˝e
Strzembosz, piszàc o patriotyzmie, nie faworyzowa∏ ˝adnej z narodowoÊci
i uznawa∏ ich równà lojalnoÊç wobec paƒstwa polskiego, zarówno przed wojnà,
jak i po zakoƒczeniu kampanii wrzeÊniowej. Wskaza∏ jednak tak˝e na nieliczne
jednostki zwiàzane do 1939 r. z ideologià komunizmu, legitymujàce si´ cz∏onko-
stwem w Komunistycznej Partii Polski, afiszujàce swoje polityczne przekonania,
które po 17 wrzeÊnia 1939 r. zaanga˝owa∏y si´ we wspó∏prac´ z Sowietami. 

èróde∏ antysowieckiej postawy przewa˝ajàcej cz´Êci miejscowej ludnoÊci do-
szukiwa∏ si´ Strzembosz w doÊwiadczeniach z najazdu bolszewickiego w 1920 r.
Okolica, o której mowa w ksià˝ce, znalaz∏a si´ wówczas na krótko pod okupa-
cjà bolszewików oraz wp∏ywami Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski.
Rzàdy lokalnych komitetów rewolucyjnych, pobyt „rewolucyjnych” oddzia∏ów
wojskowych, próby wprowadzenia komunistycznych przeobra˝eƒ w odbudowy-
wanej z wojennych zniszczeƒ infrastrukturze ekonomicznej oraz represje wobec
w∏aÊcicieli ziemskich i przedstawicieli polskiej administracji by∏y po dwudziestu
latach nadal ˝ywe w pami´ci lokalnej spo∏ecznoÊci, wÊród której znajdowali si´
potomkowie szlachty zagrodowej, kontynuujàcy tradycj´ walk z caratem, oraz
weterani wojny polsko-bolszewickiej. Ponowna agresja wschodniego sàsiada, do-
konana w momencie ci´˝kich walk Polski z Niemcami, przyczyni∏a si´ do powro-
tu i ugruntowania zdecydowanie negatywnego obrazu Sowietów, co w konse-
kwencji doprowadzi∏o do wydarzeƒ omawianych przez Strzembosza.

Historyk niezwykle precyzyjnie odtworzy∏ poczàtki konspiracji, jej rozwój
oraz potyczk´ na uroczysku Kobielno, która doprowadzi∏a do likwidacji bazy

1 T. Strzembosz, Partyzantka polska na pó∏nocno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej
1939–1941 (Wileƒszczyzna, Nowogródzkie, Grodzieƒskie), „Kwartalnik Historyczny” 1992, nr 4;
idem, Konspiracja na ziemi augustowskiej pod okupacjà radzieckà (1939–1941), „Przeglàd Histo-
ryczny” 1992, nr 4; idem, Uroczysko Kobielno. Z dziejów konspiracji i partyzantki nad Biebrzà
1939–1940, „Karta” 1991, nr 5; idem, Opór moralny bierny i opór czynny jako forma walki z oku-
pantem na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941 [w:] Spo∏eczeƒstwo bia∏o-
ruskie, litewskie i polskie na ziemiach pó∏nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941,
red. T. Strzembosz, M. Gi˝ejewska, Warszawa 1995; idem, Opór wobec okupacji sowieckiej w Za-
chodniej Bia∏orusi 1939–1941 [w:] Studia z dziejów okupacji sowieckiej, red. T. Strzembosz, War-
szawa 1997; idem, Saga o „¸upaszce” pp∏k. Jerzym Dàmbrowskim 1889–1941, Warszawa 1991.
2 Idem, Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000.
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partyzanckiej – ewenementu w historii Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Powsta-
∏a ona prawdopodobnie jeszcze podczas kampanii wrzeÊniowej i by∏a jednà
z pierwszych tzw. republik partyzanckich. Obszary takie na wi´kszà skal´ two-
rzono w póêniejszym okresie okupacji w rezultacie nasilonych dzia∏aƒ oddzia∏ów
partyzanckich, zmierzajàcych do ochrony ˝ycia oraz mienia ludnoÊci. Na za∏o˝e-
nie oÊrodka partyzanckiego wp∏yn´∏y przede wszystkim warunki geograficzne.
Trudno dost´pne bagna oraz rozlewiska da∏y schronienie ˝o∏nierzom kampanii
wrzeÊniowej, chcàcym kontynuowaç walk´ i oczekiwaç na ofensyw´ zachodnich
sprzymierzeƒców. Nie zwiàzali si´ oni z ˝adnà organizacjà, a niepowodzenie ich
akcji, zdaniem Strzembosza, by∏o rezultatem niezwykle surowej zimy oraz
– w mniejszym stopniu – dzia∏aƒ sowieckiego aparatu represji, którego komórki
instalowa∏y si´ na zaj´tych obszarach paƒstwa polskiego.

W poddanych represjom okupanta i jednoczeÊnie odci´tych od informacji
z Warszawy (centrum rodzàcego si´ Paƒstwa Podziemnego) nadbiebrzaƒskich
osadach i miasteczkach bardzo szybko powsta∏a organizacja konspiracyjna z∏o˝o-
na wy∏àcznie z miejscowej ludnoÊci. Uroczysko Kobielno, którego dotychczaso-
wymi gospodarzami byli ˝o∏nierze WP, zacz´∏o si´ zape∏niaç zaprzysi´˝onymi
cz∏onkami organizacji oraz ludêmi, którzy zmuszeni zostali do przejÊcia na „sto-
p´ nielegalnà”, g∏ównie z obawy przed aresztowaniem. Wp∏yw na rozwój kon-
spiracji i nasilenie dzia∏aƒ odwetowych mia∏ sam okupant. Strzembosz zauwa˝y∏,
˝e to po pierwszej masowej deportacji obywateli polskich na wschód nastàpi∏
najwi´kszy nap∏yw ochotników. Jego ksià˝ka modyfikuje wi´c w pewnym stop-
niu dotychczasowy obraz sowieckiej okupacji. Rozwój organizacji konspiracyj-
nej, kierowanej przez zawodowych podoficerów WP oraz weteranów wojny
1920 r., Êwiadczy∏ o s∏abym rozpoznaniu przez NKWD Êrodowisk przed wojnà
ÊciÊle zwiàzanych z paƒstwem polskim. W tym kontekÊcie za nie do koƒca sku-
tecznà mo˝emy uznaç pierwszà deportacj´, która nie wyeliminowa∏a przywód-
ców podziemia. PewnoÊç cz∏onków organizacji, ich swoboda w poruszaniu si´
w terenie przy jednoczesnym lekcewa˝eniu podstawowych zasad konspiracji zda-
je si´ wzmacniaç teori´ Strzembosza, który uznaje, ˝e pierwsze miesiàce okupa-
cji by∏y najlepszym okresem do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci antysowieckiej.

Przedstawiajàc proces powstawania organizacji oraz stopieƒ jej powiàzania
z Warszawà i Bia∏ymstokiem, Strzembosz postawi∏ tez´, ˝e by∏a to inicjatywa lo-
kalna, która wesz∏a w sk∏ad konspiracji ogólnokrajowej (Zwiàzek Walki Zbroj-
nej Rejonu Kolneƒskiego) dopiero wiosnà 1940 r. Struktury niepodleg∏oÊciowe
jako pierwsi organizowali ksi´˝a: Marian Ryszard Szumowski (proboszcz w Jed-
wabnem) oraz Stanis∏aw Cudnik (proboszcz parafii w Burzynie). Ostatni – co
s∏usznie podkreÊli∏ Autor – legitymowa∏ si´ doÊwiadczeniem wojskowym, wynie-
sionym jeszcze z armii carskiej. Zaufanie, jakim miejscowa ludnoÊç darzy∏a du-
chownych, nie zmala∏o w momencie przekazania dowództwa przyby∏emu praw-
dopodobnie z Warszawy Aleksandrowi Burskiemu, wobec którego wraz
z rozwojem opisywanych przez Strzembosza wydarzeƒ narasta∏y zastrze˝enia.
Burski cieszy∏ si´ poparciem duchowieƒstwa do chwili sowieckiego ataku na uro-
czysko, wi´kszoÊç podw∏adnych nie kwestionowa∏a jego przywódczej roli nawet
po aresztowaniu, a nast´pnie Êmia∏ej ucieczce z wi´zienia NKWD. Wi´kszych
protestów nie wywo∏a∏ równie˝ daleki od wymogów konspiracyjnych proces
werbunku do organizacji oraz prowadzenie ewidencji jej cz∏onków, co nara˝a-
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∏o na powa˝ne represje ze strony NKWD nie tylko ich samych, ale równie˝ ich
rodziny. Ci´˝kie oskar˝enia pod adresem Burskiego pojawi∏y si´ dopiero po jego
niechlubnej ucieczce z miejsca walki z wojskami sowieckimi, jakà jego podko-
mendni stoczyli 23 czerwca 1940 r. na uroczysku Kobielno. Mimo zaawansowa-
nych badaƒ Strzemboszowi nie uda∏o si´ ustaliç pochodzenia Burskiego, jego
stopnia oficerskiego oraz losów powojennych. Wydaje si´ jednak, i˝ odpar∏
wszelkie zarzuty kierowane pod jego adresem, udowadniajàc, ˝e gdyby Burski
wspó∏pracowa∏ z okupantem, móg∏by kilkakrotnie doprowadziç do likwidacji
kierowanej przez siebie organizacji. 

Niewàtpliwym atutem Antysowieckiej partyzantki i konspiracji nad Biebrzà
jest udana rekonstrukcja sk∏adu osobowego bazy partyzanckiej. W du˝ym stop-
niu Autor odtworzy∏ te˝ funkcje pe∏nione przez poszczególnych cz∏onków orga-
nizacji. NakreÊli∏ struktur´ terenowà nadbiebrzaƒskiej konspiracji, opartej
przede wszystkim na lokalnych wi´zach spo∏ecznych, dzi´ki którym mo˝na by∏o
zaprzysiàc wi´kszoÊç mieszkaƒców oraz wybraç komendantów (praktycznie dla
ka˝dej miejscowoÊci obj´tej dzia∏alnoÊcià organizacji) o doÊç szerokich kompe-
tencjach. Uruchomiono równie˝ system alarmowy, dzi´ki czemu osoby bezpo-
Êrednio nara˝one na sowieckie represje mog∏y w wypadku zagro˝enia szybko
i sprawnie opuÊciç miejsce zamieszkania i znaleêç schronienie m.in. w bazie Ko-
bielno. Konspiratorzy dysponowali równie˝ mundurami funkcjonariuszy
NKWD, które s∏u˝y∏y (lub mia∏y s∏u˝yç) w akcjach dywersyjnych przeciwko oku-
pantowi.

Rozmiar i zasi´g konspiracji sprawi∏, ˝e wystàpienia antysowieckie sta∏y si´
powa˝nym problemem nie tylko dla w∏adz rejonowych, ale równie˝ obwodo-
wych oraz republikaƒskich. Atak sowiecki na uroczysko Kobielno 23 czerwca
1940 r., b´dàcy nast´pstwem zdrady, nie oznacza∏ likwidacji organizacji. Mimo
przej´cia przez NKWD ewidencji, co pociàgn´∏o za sobà aresztowania konspira-
torów, nadal trwa∏y dzia∏ania wymierzone w przedstawicieli administracji, kie-
rowników ko∏chozów oraz funkcjonariuszy partyjnych. Posuni´to si´ nawet do
likwidacji w maju 1941 r. Wasilija Szewielewa, zast´pcy szefa Rejonowego Za-
rzàdu NKWD w Jedwabnem. 

Brak agentury w strukturach konspiracji zmusi∏ w∏adze sowieckie do og∏osze-
nia amnestii, co nastàpi∏o, zdaniem Strzembosza, w poczàtkach listopada 1940 r.
Mia∏a ona prawdopodobnie zapobiec wystàpieniom przeciwko okupantowi
z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci 11 listopada oraz zapewniç spokojny przebieg
kampanii w zwiàzku z wyborami do Rad Delegatów Ludu Pracujàcego, rozpo-
cz´tej ju˝ 15 paêdziernika 1940 r. Nadrz´dnym jej celem by∏a oczywiÊcie likwi-
dacja (a przynajmniej powa˝ne os∏abienie) struktur antysowieckich. Dzieƒ wybo-
rów, 15 grudnia 1940 r. – jak trafnie zauwa˝y∏ Autor – zbieg∏ si´ z prezentacjà
wyników amnestii i by∏ prawdopodobnie jej zakoƒczeniem. Wydaje si´ jednak,
˝e akcja amnestyjna nie przynios∏a po˝àdanego efektu. Wed∏ug Strzembosza
Êwiadczy o tym postulat uzbrojenia miejscowego aktywu partyjnego, jaki pojawi∏
si´ wczeÊniej, wkrótce po zbrojnej konfrontacji z partyzantami z Kobielna. Praw-
dopodobnie chodzi∏o o mo˝liwoÊç obrony przed licznym jeszcze i silnym podzie-
miem. Co istotne, informacje na ten temat pojawiajà si´ w oficjalnej prasie so-
wieckiej, która (ze zrozumia∏ych wzgl´dów) nie komentowa∏a wydarzeƒ
zwiàzanych z atakiem na uroczysko ani te˝ na inne grupy bàdê oddzia∏y przeby-
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wajàce w lasach. Poniewa˝ o koniecznoÊci szkolenia wojskowego kierownictwa
i cz∏onków Towarzystwa Wspó∏dzia∏ania w sprawach Obrony i Budownictwa
Lotniczo-Chemicznego ZSRR (Osoawiachim) donosi∏ miƒski „Sztandar Wolno-
Êci” jeszcze na poczàtku 1941 r., sprawa ta wydawaç si´ mog∏a palàcà i pilnà dla
w∏adz republikaƒskich w Miƒsku3.

Badajàc dzieje antysowieckiej konspiracji na pó∏nocno-wschodnich ziemiach
II RP, Strzembosz niejednokrotnie dotyka∏ towarzyszàcych jej zjawisk. Mowa tu
o ogólnie poj´tym oporze spo∏ecznym, z którego wyrasta∏a partyzantka, oraz ko-
laboracji, obecnej w warunkach ka˝dej okupacji4. Nie inaczej by∏o w przypadku
konspiracji na Biebrzà. O ile zagadnienie oporu spo∏ecznego, jego form, zakresu
czy skutecznoÊci b´dzie jeszcze zapewne rozwijane przez licznych historyków za-
interesowanych drugà wojnà Êwiatowà, dzia∏alnoÊcià antykomunistycznà struktur
wyros∏ych z tradycji i dorobku Paƒstwa Podziemnego czy okresem PRL, o tyle
klasyfikacja kolaboracji opracowana przez Strzembosza ma szanse staç si´ obo-
wiàzujàcà. W wyniku wnikliwych badaƒ Autor wyodr´bni∏ kolaboracj´ ideowà,
wynikajàcà z przes∏anek narodowych, militarnà, opartà na korzyÊciach politycz-
nych, agenturalnà, koniunkturalnà, bandyckà oraz „niezawinionà”5. Nie pomija∏
tego dra˝liwego i wysoce szkodliwego spo∏ecznie zjawiska, które, jak podkreÊla∏,
wyst´powa∏o na wielu p∏aszczyznach ˝ycia. Analizujàc przypadki wspó∏pracy, sta-
ra∏ si´ ukazaç motywy, jakie sk∏ania∏y kolaborantów do s∏u˝by okupantowi. Two-
rzàc „portret psychologiczny” renegatów, dowiód∏ tak˝e, ˝e o tzw. kolaboracji
„niezawinionej” decydowa∏a raczej opinia spo∏eczna, a nie dzia∏alnoÊç „kolabo-
ranta”, np. w strukturach administracyjnych kontrolowanych przez okupanta.

Istotnà cechà historycznego warsztatu Strzembosza by∏a umiej´tna praca ze
specyficznym êród∏em, jakim jest relacja. Wobec niedost´pnych archiwów oraz
ograniczeƒ narzucanych historiografii w PRL jej wartoÊç znacznie ros∏a, zw∏asz-
cza w odniesieniu do zjawisk i wydarzeƒ, których oficjalnie do 1989 r. history-
kowi nie wolno by∏o poruszaç. Podejmujàc badania nad antysowieckà konspira-
cjà, Strzembosz zdany by∏ na wykorzystanie zawodnej ludzkiej pami´ci. Przy
odtwarzaniu krótkich dziejów nadbiebrzaƒskiej partyzantki podda∏ umiej´tnej
krytyce zgromadzony przez ponad dwadzieÊcia lat materia∏, który w wielu przy-
padkach – ku jego zaskoczeniu – okaza∏ si´ bardziej wiarygodny ni˝ oficjalne êró-
d∏a sowieckie. Nie oznacza to jednak, ˝e swojà ostatnià ksià˝k´ opar∏ wy∏àcznie
na relacjach i zrezygnowa∏ z materia∏ów archiwalnych. Przeciwnie, poddane
wspólnej analizie oba rodzaje êróde∏ pozwoli∏y na wyeliminowanie dotychczaso-
wych b∏´dnych interpretacji funkcjonujàcych w obiegu naukowym. Opis potycz-
ki na uroczysku jest efektem wizji lokalnej, przeprowadzonej przez Strzembosza
na podstawie êróde∏ w miejscu zdarzenia. Niewàtpliwà stratà jest jednak to, ˝e

3 B. Bernacki, Okupacja sowiecka pó∏nocno-wschodnich ziem II RP (1939–1941) w Êwietle prasy
polskoj´zycznej, Lublin 2004, s. 96 (praca doktorska, mps w Archiwum Uniwersyteckim KUL).
4 Na temat kolaboracji Êrodowisk artystycznych w czasie drugiej wojny Êwiatowej prof. Strzembosz
wypowiedzia∏ si´ podczas rozmowy w redakcji „Pami´tnika Teatralnego”, zob. Kolaboracja – boj-
kot – weryfikacja, „Pami´tnik Teatralny” 1997, nr 1/4, s. 4–35 (rozmawiali: Tomasz Strzembosz, Ja-
cek Trznadel, Andrzej Krzysztof Kunert, Edward Krasiƒski, Janina Hera).
5 Szczegó∏owe omówienie poszczególnych form wspó∏pracy z okupantem zawar∏ Strzembosz
w Rzeczpospolitej podziemnej..., s. 88–117.
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zrekonstruowany wówczas plan bazy, wysuni´te posterunki partyzanckie, kie-
runki natarcia wojsk sowieckich oraz zasi´g nadbiebrzaƒskiej organizacji konspi-
racyjnej nie zosta∏y zaznaczone na za∏àczonych do ksià˝ki mapach.

Bart∏omiej Bernacki

Kazimierz Litwiejko, Narodowa Organizacja Wojskowa
Okr´g Bia∏ystok 1941–1945, Wydawnictwo Benkowski, Bia∏y-
stok 2002, ss. 247

Nak∏adem Wydawnictwa Benkowski ukaza∏a si´ ksià˝ka ks. Kazimierza Li-
twiejki poÊwi´cona dziejom Okr´gu Narodowej Organizacji Wojskowej Bia∏y-
stok (kryptonim „Cyryl”). Publikacja o tyle cenna, ˝e do chwili obecnej funkcjo-
nowa∏y w obiegu naukowym jedynie dwa artyku∏y dotyczàce tego okr´gu1.
Niewiele do stanu badaƒ wnios∏a wydana ostatnio – ch∏odno przyj´ta przez kry-
tyk´ – ksià˝ka Krzysztofa Komorowskiego, dotyczàca konspiracji wojskowej
obozu narodowego2.

Poczàtki dzia∏alnoÊci NOW na Bia∏ostocczyênie si´gajà okupacji sowieckiej.
Funkcjonujàce wówczas komórki konspiracyjne tworzone by∏y w oparciu o cz∏on-
ków oraz sympatyków Stronnictwa Narodowego, którego wp∏ywy by∏y szczegól-
nie silne w powiatach ∏om˝yƒskim oraz wysokomazowieckim. Powstanie trwa-
∏ych struktur terenowych NOW sta∏o si´ jednak mo˝liwe dopiero po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej, kiedy to utworzono Komend´ Okr´gu oraz siedem
komend powiatowych: Bia∏ystok, Bielsk Podlaski, ¸om˝a, Grodno, Sokó∏ka, Wy-
sokie Mazowieckie i Wo∏kowysk. Latem 1943 r. okr´g „Cyryl” mia∏ oko∏o
8 tys. ˝o∏nierzy; by∏a to wówczas najsilniejsza po Armii Krajowej organizacja kon-
spiracyjna na Bia∏ostocczyênie. W 1943 r. dosz∏o do roz∏amu w NOW, spowodo-
wanego scaleniem z AK. Cz´Êç cz∏onków NOW zasili∏a szeregi Narodowych Si∏
Zbrojnych. Pomimo formalnej umowy podpisanej na szczeblu centralnym akcja
scaleniowa na Bia∏ostocczyênie przebiega∏a powoli i w rzeczywistoÊci a˝ do chwi-
li wkroczenia Armii Czerwonej nie zosta∏a zrealizowana. Jesienià 1944 r., wyko-
rzystujàc struktury NOW, dzia∏acze Stronnictwa Narodowego podj´li prób´ stwo-
rzenia organizacji konspiracyjnej skupiajàcej wszystkich cz∏onków podziemia
narodowego, która doprowadzi∏a do powstania w kwietniu 1945 r. Okr´gu Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego Bia∏ystok (kryptonim „Chrobry”).

Podstaw´ êród∏owà publikacji ks. Litwiejki stanowià dokumenty pochodzàce
z by∏ego Archiwum Delegatury Urz´du Ochrony Paƒstwa w Bia∏ymstoku (znajdu-
jàce si´ obecnie w Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Bia∏ymsto-
ku) oraz ze zbiorów prywatnych. Oprócz materia∏ów archiwalnych Autor wyko-

1 L. ̊ ebrowski, „Cyryl” – Bia∏ostocki Okr´g Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) 1941–1945,
„S∏owo Narodowe” 1989, nr 1, s. 40–55; J. Figura, Z. Gwozdek, Kryptonim „Cyryl”, „Bia∏ostoc-
czyzna” 1990, nr 3, s. 14–17.
2 K. Komorowski, Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945, Warszawa
2000.
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rzysta∏ relacje i wspomnienia dzia∏aczy podziemia niepodleg∏oÊciowego obozu na-
rodowego, pras´ konspiracyjnà oraz literatur´ przedmiotu. Ksià˝ka sk∏ada si´
z trzech rozdzia∏ów oraz aneksu ze 104 dokumentami dotyczàcymi dzia∏alnoÊci
Okr´gu NOW Bia∏ystok. Zawiera ponadto bibliografi´, wykaz skrótów, indeks
geograficzny oraz osobowy. Ok∏adk´ ksià˝ki zdobi piastowski orze∏ zapo˝yczony
z winiety konspiracyjnego pisma Stronnictwa Narodowego „Walka”. Jedynym do-
strze˝onym mankamentem jest brak fotografii przedstawiajàcych ̋ o∏nierzy okr´gu.

Rozdzia∏y publikacji odpowiadajà trzem okresom w dziejach NOW na Bia∏o-
stocczyênie. W rozdziale Okres 1941 – IX 1943 r. Autor opisa∏ powstanie oraz
rozbudow´ struktur organizacyjnych Okr´gu NOW Bia∏ystok, a˝ do chwili roz∏a-
mu wywo∏anego scaleniem z AK. Omówione zosta∏y ponadto struktury SN w wo-
jewództwie bia∏ostockim przed 1939 r., dzia∏alnoÊç konspiracyjnej Narodowo-
-Ludowej Organizacji Wojskowej oraz próby utworzenia NOW podczas okupacji
sowieckiej. W kolejnym rozdziale, Budowanie struktury organizacyjnej po roz∏a-
mie IX 1943 – 1944, opisana zosta∏a reorganizacja okr´gu, a˝ do czasu wkrocze-
nia na Bia∏ostocczyzn´ Armii Czerwonej. Autor przedstawi∏ obsad´ stanowisk
kierowniczych w Komendzie Okr´gu oraz w poszczególnych komendach
powiatowych. Przybli˝y∏ Pomocniczà S∏u˝b´ Kobiet, wojskowe sàdy rejonowe,
opisa∏ ró˝ne aspekty dzia∏alnoÊci konspiracyjnej NOW, takie jak dywersja i od-
dzia∏y leÊne, finanse organizacji, wyszkolenie bojowe, wywiad, propaganda, tech-
nika konspiracji, awanse i odznaczenia. Przedstawiony zosta∏ ponadto stosunek
NOW do AK oraz NSZ. Ostatni rozdzia∏, Okres po wkroczeniu wojsk sowieckich
VII 1944 – IV 1945 r., poÊwi´cony jest dzia∏alnoÊci NOW do chwili powstania na
Bia∏ostocczyênie NZW. Zaprezentowano tu stosunek do w∏adz sowieckich i Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, scalenie z NSZ, relacje z AK oraz ob-
sad´ stanowisk kierowniczych struktur okr´gowych i terenowych.

W aneksie znalaz∏y si´ dokumenty konspiracyjne ró˝nej proweniencji, m.in.
Komendy G∏ównej NOW – przede wszystkim dotyczàce akcji scaleniowej z AK;
Komendy Okr´gu NOW Bia∏ystok – rozkazy i pisma z okresu lipiec 1943 – kwie-
cieƒ 1945 r.; komend powiatowych NOW ¸om˝a (kryptonim „¸ukasz”) i Bielsk
Podlaski (kryptonim „Bia∏y”) – meldunki i rozkazy z lat 1943–1944.

Ksià˝ka zawiera pewne nieÊcis∏oÊci. Nie majà one wp∏ywu na ogólnà ocen´
wartoÊci dzie∏a – co nale˝y podkreÊliç, jednak z obowiàzku recenzenta chcia∏bym
je wyjaÊniç.

Przywo∏ywany wielokrotnie W∏odzimierz Awramienko „Brat”, „Gwiazda”,
„Dunajewski” w rzeczywistoÊci mia∏ na imi´ W∏adys∏aw3. Warto wyjaÊniç, ˝e
funkcjonujàce do dziÊ w literaturze przedmiotu b∏´dne imi´ wprowadzone zosta-
∏o do historiografii za sprawà wydanego w 1964 r. opracowania wewn´trznego
Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewn´trznych4.

W∏adys∏aw ˚waƒski „Iskra” nie by∏ od kwietnia 1943 r. szefem Wydzia∏u III
(operacyjno-szkoleniowego) Komendy Okr´gu „Cyryl”, w co s∏usznie powàtpie-
wa Autor, umieszczajàc zaczerpni´tà od Krzysztofa Komorowskiego informacj´

3 AIPN Gd, 0046/54, t. 2, OÊwiadczenie ujawnienia W∏adys∏awa Awramienki, 14 IV 1947 r.,
k. 11–12.
4 Informator o nielegalnych antypaƒstwowych organizacjach i bandach zbrojnych dzia∏ajàcych
w Polsce Ludowej w latach 1944–1956, Warszawa 1964, s. 196.
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w przypisie (s. 21). Podczas okupacji hitlerowskiej ˚waƒski prowadzi∏ dzia∏al-
noÊç konspiracyjnà w NSZ w powiecie ostrowskim. Pe∏ni∏ m.in. funkcj´ komen-
danta Powiatu NSZ Ostrów Mazowiecka (kryptonim XIII/11), od kwietnia 1944 r.
podporzàdkowanego Komendzie Okr´gu NSZ Bia∏ystok (kryptonim XIII); po-
s∏ugiwa∏ si´ wówczas pseudonimem „Butrym”5.

Awansowany do stopnia starszego strzelca rozkazem Komendy Okregu NOW
Bia∏ystok z 5 lipca 1944 r. N.N. „Wiarus” (s. 131) to najprawdopodobniej Stani-
s∏aw Grabowski, póêniejszy s∏ynny dowódca oddzia∏u partyzanckiego Komendy
Powiatu NZW Wysokie Mazowieckie (kryptonim „Mazur”). Ustalenie pierwot-
nej przynale˝noÊci organizacyjnej „Wiarusa” pozwala na zweryfikowanie prezen-
towanych w literaturze stwierdzeƒ, nieznajdujàcych dotàd potwierdzenia w do-
st´pnych dokumentach, i˝ od 1944 r. by∏ on cz∏onkiem NSZ6.

Wàtpliwe natomiast, czy mianowany kapralem od 5 lipca 1944 r. starszy
strzelec „Kniaê” to faktycznie Fabian Olszewski, jak poda∏ Autor (s. 131). Ol-
szewski uzyska∏ taki stopieƒ jeszcze przed wybuchem wojny, podczas s∏u˝by woj-
skowej w 14. dywizjonie artylerii konnej w Bia∏ymstoku, a pseudonimem
„Kniaê” zaczà∏ si´ pos∏ugiwaç dopiero od 1945 r. w szeregach NZW. Od 1942 r.
by∏ ˝o∏nierzem Komendy Powiatu NSZ Bia∏ystok-powiat (kryptonim XIII/7p)
i mia∏ wówczas pseudonimy „Burza” oraz „K∏os”7.

Z kolei wyró˝niony pochwa∏à w rozkazie Komendy Powiatu NOW Bielsk
Podlaski z 9 lutego 1945 r. N.N. „Or∏owski” (s. 216) to ponad wszelkà wàtpli-
woÊç Zbigniew Zalewski, by∏y oficer Komendy Powiatu NSZ Bielsk Podlaski
(kryptonim XIII/1), pos∏ugujàcy si´ wówczas pseudonimem „Drzyma∏a”. Od
jesieni 1944 r., kiedy w czasie rozpadu miejscowych struktur NSZ podporzàdko-
wa∏ si´ NOW, Zalewski nosi∏ pseudonim „Or∏owski”, a póêniej u˝ywa∏ go rów-
nie˝ w NZW8. 21 marca 1945 r., po mianowaniu N.N. „˚ubra” zast´pcà komen-
danta powiatu, „Or∏owski” objà∏ dowództwo oddzia∏u partyzanckiego Komendy
Powiatu NOW Bielsk Podlaski.

Pozostajàc przy kwestiach personalnych, warto poruszyç niezwykle istotny
dla historiografii problem identyfikacji to˝samoÊci cz∏onków NOW. W nast´p-
stwie licznych uwarunkowaƒ, zw∏aszcza natury konspiracyjnej, trudno jest
w chwili obecnej rozszyfrowaç wszystkie pseudonimy ˝o∏nierzy, dlatego tak wie-
lu z nich wyst´puje w indeksie osobowym jako N.N. Jest to problem, z którym
na co dzieƒ styka si´ ka˝dy badacz dziejów podziemia niepodleg∏oÊciowego,
szczególnie konspiracji antykomunistycznej. Pomocnym w tej materii êród∏em
mogà byç materia∏y wytworzone przez funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa
i S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, zw∏aszcza tzw. charakterystyki opracowane przez agen-
dy Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewn´trznych. Zasadne wydaje si´ wymienie-

5 Narodowe Si∏y Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1, oprac. L. ˚ebrowski, Warszawa
1994, s. 307 i uzupe∏nienia.
6 ˚o∏nierze wykl´ci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, oprac. K. Krajewski
[i in.], Warszawa 2002, s. 301.
7 AP Bia∏ystok, Akta ujawnieƒ, t. 50, OÊwiadczenie ujawnienia Fabiana Olszewskiego, 15 IV
1947 r., k. 221–222.
8 K. Litwiejko, Uwagi do artyku∏u Jerzego Ku∏aka „Powstanie Narodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego na Bia∏ostocczyênie (jesieƒ 1944 – jesieƒ 1945)”, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 1992,
nr 6, s. 161.
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nie, choçby tytu∏em przyk∏adu, kilku nazwisk osób figurujàcych jako N.N.
w brzmieniu ustalonym przez funkcjonariuszy bezpieczeƒstwa9. Komendant Ob-
wodu „Zacisze” Komendy Powiatu NOW „¸ukasz” N.N. „Orawiec” (s. 28 i 115)
to Micha∏ Erdeli. Mianowany 1 stycznia 1944 r. do stopnia ogniomistrza N.N.
„Pocisk” (s. 85) to Pawe∏ Gronostajski. „Piast” wyst´pujàcy raz jako N.N. awan-
sowany do stopnia sier˝anta (s. 85), innym razem jako Franciszek Koz∏owski,
mianowany komendantem Obwodu „Gryl” Komendy Powiatu NOW „¸ukasz”
(s. 88), to Franciszek Kotowski. Komendantka oddzia∏ów kobiecych Komendy
Powiatu NOW Wysokie Mazowieckie (kryptonim „Tomasz”) N.N. „Maria”
(s. 29, 31 i 88) to Ró˝a Kostro-Czarnohorska. Przywo∏ywany wielokrotnie N.N.
„Niemen”, m.in. od lutego 1945 r. szef Wydzia∏u IV (gospodarczego) Komendy
Powiatu NOW „Tomasz”, to Franciszek ¸apiƒski.

Jednak nie mo˝na te˝ mieç pewnoÊci, ˝e zak∏adana przez komunistyczne or-
gana bezpieczeƒstwa identyfikacja cz∏onków NOW jest prawid∏owa. Nawet po-
bie˝na analiza materia∏ów wytworzonych przez funkcjonariuszy bezpieczeƒstwa
pozwala stwierdziç ich sprzecznoÊç w wielu przypadkach z ustaleniami Autora.
Na przyk∏ad wed∏ug materia∏ów Biura „C” MSW jeden z czo∏owych dzia∏aczy
Okr´gu NOW Bia∏ystok W∏adys∏aw Szwarc „Czarny”, „Lot” nazywa∏ si´ W∏ady-
s∏aw Czarnohorski; zdaniem ks. Litwiejki natomiast by∏o to fa∏szywe nazwisko,
którym pos∏ugiwa∏ si´ W∏adys∏aw Szwarc. Nale˝y mieç nadziej´, i˝ dalsze bada-
nia pozwolà na weryfikacj´ zebranych informacji.

Pomimo z∏o˝onych we wst´pie deklaracji Autora, ˝e ksià˝ka powsta∏a „na
marginesie” jego zainteresowaƒ Narodowymi Si∏ami Zbrojnymi (s. 5), bez wàt-
pienia historiografia polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego na Bia∏ostoc-
czyênie lat 1939–1956 wzbogaci∏a si´ o niezwykle cennà publikacj´.

Piotr ¸apiƒski

Zygmunt Woêniczka, Katowice 1945–1950. Pierwsze powo-
jenne lata. Polityka – spo∏eczeƒstwo – kultura, Muzeum Histo-
rii Katowic, Katowice 2004, ss. 512

Na pierwszy rzut oka ksià˝ka Katowice 1945–1950. Pierwsze powojenne lata.
Polityka – spo∏eczeƒstwo – kultura autorstwa dr. hab. Zygmunta Woêniczki robi
imponujàce wra˝enie. Wydawca – Muzeum Historii Katowic – postara∏ si´ o od-
powiednià opraw´ – rewelacyjna ok∏adka zach´ca do lektury. Niestety, to pierw-
sze wra˝enie jest mylàce. Autor zaznacza, ˝e praca jest próbà ukazania ˝ycia spo-
∏eczno-politycznego Katowic na tle dziejów regionu z perspektywy centralnych
w∏adz wojewódzkich i miejskich. Jednak przy lekturze ksià˝ki wielokrotnie
pojawia si´ pytanie, czy to aby raczej nie jest próba monografii województwa
Êlàskiego. OczywiÊcie, szerszy kontekst (w tym przypadku – wojewódzki) jest

9 AIPN Bi, 019/102/1, Komenda Okr´gu Narodowej Organizacji Wojskowej krypt. „Cyryl”, woje-
wództwo bia∏ostockie, oprac. A. Paƒkowski, W. Bielski, Bia∏ystok 1983, mps.
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niezb´dny, ale Katowice jawià si´ w tej ksià˝ce przede wszystkim jako stolica wo-
jewództwa Êlàskiego, a nie miasto, które ˝y∏o równie˝ swoimi sprawami. Co wi´-
cej, pokazanie wojewódzkiej skali problemów w∏aÊciwie nie prowadzi do porów-
naƒ Katowic z innymi miastami górnoÊlàskimi. Wydaje si´, ˝e ksià˝ka ta mog∏a
byç zdecydowanie krótsza. Autor koƒczy jà na roku 1950, ale nie podaje prze-
konujàcych powodów uzasadniajàcych wybór tej daty (jedynym jest to, ˝e
w 1950 r. Katowice przesta∏y byç stolicà województwa Êlàskiego, a sta∏y si´ sto-
licà województwa katowickiego). Tym bardziej zastanawia to w kontekÊcie zapo-
wiadanej monografii Stalinogrodu (czyli Katowic w latach 1953–1956).

Praca sk∏ada si´ z oÊmiu rozdzia∏ów omawiajàcych ró˝ne aspekty ˝ycia spo-
∏ecznego, politycznego i kulturalnego Katowic w pierwszych latach po wojnie.
Niezr´cznie sformu∏owano tytu∏ rozdzia∏u drugiego Wyglàd miasta, obszar i lud-
noÊç, który, jak pisze Autor we wst´pie (s. 10), poÊwi´cony jest g∏ównie temu, jak
po wojnie przywracano miastu polski charakter oraz zmuszano do wyjazdu lud-
noÊç niemieckà. WÊród przedstawionych problemów zauwa˝alny jest brak od-
niesienia si´ do specyfiki miasta przemys∏owego. 

Bana∏em b´dzie stwierdzenie, ˝e nie mo˝na napisaç rzetelnej historii okresu po-
wojennego bez dokumentów z archiwów Instytutu Pami´ci Narodowej. Zygmunt
Woêniczka jako jeden z pierwszych historyków na Âlàsku korzysta∏ z materia∏ów
Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego, zgromadzonych jeszcze
w Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych oraz Archiwum De-
legatury Urz´du Ochrony Paƒstwa w Katowicach; mo˝na wi´c zgodziç si´ na to,
˝e powo∏uje si´ na stare sygnatury i wskazuje dawne miejsca przechowywania do-
kumentów, choç ju˝ od kilku lat znajdujà si´ one w archiwach IPN. Czy w mono-
grafii wykorzystano jednak szans´, jakà dajà otwarte archiwa by∏ej bezpieki? Wy-
daje si´, ˝e Autor w znacznej mierze poprzesta∏ na swojej dawnej kwerendzie
archiwalnej, kiedy zbada∏ zaledwie kilka jednostek archiwalnych. Takie podejÊcie
do materia∏ów, które mog∏y stanowiç podstaw´ publikacji, znajduje wyraz choçby
w tym, ˝e archiwum IPN zosta∏o w bibliografii przypisane do Archiwum Paƒstwo-
wego w Katowicach – do zespo∏u: Okr´gowy Zwiàzek Pi∏ki No˝nej (s. 495)! 

Kolejnym powa˝nym mankamentem ksià˝ki jest wykorzystanie g∏ównie opra-
cowaƒ wydanych przed 1989 r. i rzadkie dostrzeganie najnowszych publikacji.
Autor nader ch´tnie si´ga do swoich wczeÊniejszych publikacji (nawet przytacza
ich obszerne fragmenty), choç sporo ju˝ straci∏y na swojej aktualnoÊci. Jednym
z istotniejszych êróde∏ dla opisu dzia∏alnoÊci podziemia by∏ dla Zygmunta Woê-
niczki Informator o nielegalnych antypaƒstwowych organizacjach i bandach
zbrojnych dzia∏ajàcych w Polsce Ludowej w latach 1944–1956 (opracowany
przez MSW w 1964 r.). Wymaga on jednak starannej krytyki i porównania z in-
nymi dost´pnymi êród∏ami i opracowaniami, gdy˝ zawiera sporo b∏´dów i prze-
inaczeƒ. Autor tego nie uczyni∏, a jakby tego by∏o ma∏o, do b∏´dów w Informa-
torze doda∏ w∏asne – przekr´cone pseudonimy i nazwiska osób. Równie˝
wykorzystanie prasy jako jedynego êród∏a przy opisie procesów przeciwko ˝o∏-
nierzom podziemia antykomunistycznego nie jest najszcz´Êliwszym pomys∏em
– roi si´ w tych fragmentach od b∏´dów w nazwiskach, nazwach organizacji i sà-
dów. Mo˝na mieç te˝ zastrze˝enia do celowoÊci powo∏ywania si´ na raporty Wo-
jewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Katowicach, gdy˝ niewiele
z nich tak naprawd´ dotyczy samych Katowic.
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Jednym z najcz´Êciej przywo∏ywanych êróde∏ w pracy Woêniczki jest relacja
S∏awomira Bachowskiego. Choç jest ona cennym êród∏em, to nie mo˝e byç osta-
tecznym, gdy˝ nie zawsze jest precyzyjna i wiarygodna. Woêniczka jednak przy-
wo∏uje Bachowskiego nawet w sytuacjach, gdy istniejà ju˝ opracowania na dany
temat, które pokazujà problem w sposób bardziej wiarygodny i wielostronny
(np. sprawa Specjalnego Sàdu Karnego w Katowicach). Relacja Bachowskiego
zosta∏a ju˝ przez Woêniczk´ opublikowana w 1995 r. w osobnej ksià˝eczce – Ka-
towice. Wiosna 1945 r., a i tym razem jest wykorzystana niemal w ca∏oÊci – po-
nad dwadzieÊcia razy zacytowano jej obszerne fragmenty. Poza tym Autor nie-
konsekwentnie opisuje to êród∏o w przypisach – podaje: „Instytut Sikorskiego
w Londynie, Kol. 138/264” (s. 25), „Instytut Sikorskiego, Londyn, Kol.
135/264, Zeznanie S∏awomira Bachowskiego, sierpieƒ 1945 r.” (s. 52, 53, 454,
459; w wersji skróconej na s. 67, z numerami stron – na s. 85), „Instytut Sikor-
skiego, Londyn, Kol. 135/264, Przes∏uchanie S∏awomira Bachowskiego, sierpieƒ
1945 r.” (s. 52, 53, 238, 376, 379), „Ten˝e [Z. Woêniczka], Katowice 1945, Ka-
towice 1995, dokument, s. 11” (s. 210), „Instytut Sikorskiego w Londynie, Kol.
138/264, Relacja S∏awomira Bachowskiego z sierpnia 1945 r., s. 3; zobacz rów-
nie˝ Z. Woêniczka, Katowice. Wiosna 1945, Katowice 1995” (s. 236), „Z. Woê-
niczka, Katowice. Wiosna 1945...” (s. 241, 271), „Instytut Sikorskiego w Londy-
nie, Kol. 135/264, Relacja uciekiniera z kraju S∏awomira Bachowskiego
z sierpnia 1945 r.; tak˝e w: Z. Woêniczka, Katowice. Wiosna 1945...” (s. 244),
„Instytut Sikorskiego w Londynie, Kol. 135/264, Relacja S∏awomira Bachow-
skiego, sierpieƒ 1945 r.” (s. 447, 460), „Instytut Sikorskiego w Londynie, Kol.
135/264, Sprawozdanie S∏awomira Bachowskiego z sierpnia 1945 r.” (s. 458,
469). Pojawia si´ wi´c kilka ró˝nych wersji tytu∏u tego dokumentu: zeznanie,
przes∏uchanie, relacja, sprawozdanie (w kolekcji Bàkiewicza w Instytucie Polskim
i Muzeum Gen. Sikorskiego wyst´pujà „Sprawy krajowe – zeznania przybyszów
z kraju”) oraz dwie ró˝ne sygnatury (powinno byç Kol. 138/264).

Istotnym brakiem jest to, ˝e publikacja, liczàca a˝ 512 stron, nie zawiera in-
deksu nazwisk! Nie tylko u∏atwi∏oby to lektur´ ksià˝ki, ale przede wszystkim po-
mog∏oby Autorowi w wychwyceniu licznych b∏´dów w pisowni nazwisk.

Uwagi szczegó∏owe:

Wst´p

s. 5 – Katowice sta∏y si´ stolicà prowincji górnoÊlàskiej w styczniu 1941 r.,
a nie, jak podaje Autor, w 1940 r.

s. 7–8 – Znajduje si´ tutaj zdanie: „Nie ma do tej pory monografii powojen-
nych dziejów Katowic, chocia˝ wiele aspektów ˝ycia spo∏ecznego, politycznego
i kulturalnego miasta oraz regionu zosta∏o opracowanych”. Jako autorzy takich
opracowaƒ wymienieni sà Janusz Go∏´biowski, Henryk Rechowicz i Jan Kanty-
ka. Problem w tym, ˝e ich prace przywo∏ane w przypisie dotyczà niemal wy∏àcz-
nie dzia∏alnoÊci Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Urz´du
Bezpieczeƒstwa oraz rozbijania „band reakcyjnego podziemia” w skali ca∏ego
województwa (Woêniczka nie powo∏uje si´ na ˝adnà prac´ dotyczàcà samych Ka-
towic). Za nieporozumienie nale˝y uznaç przywo∏anie ksià˝ek Jana Kantyki, któ-
re nie dotyczà prawie wcale Katowic (np. Na tropie „Bartka”, „MÊciciela” i „Ze-
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msty”. Z dziejów walki o utrwalenie w∏adzy ludowej, Katowice 1984 – pozycji
tej Woêniczka w dalszej cz´Êci swej pracy nigdzie nie wykorzysta∏; jest to skrom-
na publikacja o charakterze popularyzatorskim, która w zamierzeniu Kantyki
mia∏a „sk∏oniç do refleksji nad tym, do czego prowadziç mo˝e Êlepa nienawiÊç,
nawo∏ywanie do walk bratobójczych w imi´ hase∏ obcych interesom narodo-
wym”).

s. 10 – Autor pisze o represjach wobec ludnoÊci niemieckiej i autochtonicz-
nej. Uznaje tym samym, ˝e Niemcy ˝yjàcy na Górnym Âlàsku nie byli ludnoÊcià
autochtonicznà, a za autochtonów uznaje jedynie polskà ludnoÊç rodzimà; na
s. 475 wymienia „Polaków (Âlàzaków), Niemców i ˚ydów”. Zdaje si´ te˝ suge-
rowaç w tym zdaniu, ˝e represje nie dotkn´∏y przesiedleƒców i tzw. repatriantów
na Górnym Âlàsku.

s. 10 – Podano, ˝e materia∏y by∏ego CA MSW znajdujà si´ obecnie w Archi-
wum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, co nie jest prawdà,
gdy˝ jedynymi materia∏ami z CA MSW, z których korzysta∏ Woêniczka, sà spra-
wozdania WUBP, które znajdujà si´ w archiwach IPN.

s. 11 – Autor pisze: „zarówno w Katowicach, jak i w innych regionach kraju
komuniÊci, wykorzystujàc silne tutaj nastroje lewicowe, zdobyli i utrzymali w∏a-
dz´ przy u˝yciu si∏y, spychajàc w cieƒ opozycj´”. Nie wiem, o jakie silne nastro-
je lewicowe w Katowicach chodzi.

Rozdzia∏ pierwszy – Wyzwolenie Katowic

s. 15 – Woêniczka pisze o naradzie w styczniu 1945 r. z udzia∏em Adolfa Hi-
tlera, na której mia∏a zostaç podj´ta decyzja o zniszczeniu zak∏adów przemys∏o-
wych Górnego Âlàska na wypadek odwrotu Niemców. Taka decyzja podczas tej
narady jednak nie zapad∏a. Autor b∏´dnie poda∏ imi´ Alberta Speera jako Al-
berth, a ministra komunikacji Dorpmüllera uczyni∏ jedynie zast´pcà ministra;
brakuje równie˝ jego imienia. Nazwisko gen. Friedricha Schulza zosta∏o znie-
kszta∏cone na Schultz (dalej jest ju˝ poprawnie), zaÊ z 8. Dywizji Pancernej uczy-
niono 18.

s. 17–18, 22 – Autor powo∏uje si´ kilkakrotnie na ksià˝k´ Davida Irvinga
Wojna Hiltera, która z pewnoÊcià nie jest kluczowà publikacjà dotyczàcà „wy-
zwolenia” Katowic. Dopuszcza si´ nadu˝ycia, przytaczajàc meldunek s∏u˝b wy-
wiadowczych Reinharda Gehlena (szefa wywiadu na front wschodni), który mia∏
potwierdzaç przera˝ajàce doniesienia z Górnego Âlàska. Problem w tym, ˝e dra-
matyczny meldunek („Sowieckie czo∏gi, Êcigajàce kolumny uchodêców, cz´sto
ostrzeliwujà je z broni maszynowej, a potem mia˝d˝à czo∏gami”) w ksià˝ce Irvin-
ga odnosi si´ do milionów Niemców z terenów od Gdaƒska przez Poznaƒ na po-
∏udnie, którzy uciekajàc na zachód, zablokowali wszystkie drogi „do Berlina,
Drezna i na zachód” (zob. D. Irving, Wojna Hitlera, Warszawa 1996, s. 659).

s. 19 – Autor podaje dwie relacje dotyczàce „wyzwolenia” Katowic. Z pierw-
szej (autorstwa gen. Korownikowa) wynika, ˝e prowadzono gwa∏towne ataki
i ci´˝kie walki uliczne w Katowicach, z drugiej (doktora Gabszewicza), ˝e ˝ad-
nych d∏ugotrwa∏ych i zaciek∏ych walk nie by∏o. Sprzeczne relacje o walkach
w Katowicach nast´pujà jedna po drugiej, bez s∏owa komentarza i oceny ich wia-
rygodnoÊci. 
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s. 26 – Przywo∏any jako kierownik ty∏ów 1. Frontu Ukraiƒskiego P. Mieszni-
kow by∏ faktycznie pe∏nomocnikiem NKWD i nazywa∏ si´ Pawe∏ Mieszik. Komi-
sjà pe∏nomocnà rzàdu ZSRR mia∏ kierowaç, wspólnie z gen. Mieszikiem, niejaki
Zaburow – chodzi prawdopodobnie o zast´pc´ Mieszika, gen. Niko∏aja Zubarie-
wa. (Zaburow i Miesznikow wyst´pujà tak˝e na s. 208).

s. 27–28 – Autor u˝ywa terminu Rosjanie na okreÊlenie ˝o∏nierzy Armii Czer-
wonej (podobnie dalej – s. 67 i n.).

Rozdzia∏ drugi – Wyglàd miasta, obszar, ludnoÊç

s. 33 – Znajdujemy tu informacj´: „po wyzwoleniu powierzchnia Katowic
wynosi∏a 42 016 778 ha”. Oznacza to, ˝e Katowice by∏y wi´ksze ni˝ ca∏e paƒ-
stwo polskie (obecnie powierzchnia Katowic to zaledwie 16 454 ha). Dane te da-
jà do myÊlenia, tym bardziej ˝e poni˝ej znajduje si´ informacja o w∏àczeniu do
Katowic m.in. Piotrowic, Panewnik i We∏nowca, przez co powierzchnia miasta
wzros∏a o 6600 ha.

s. 35 – Autor podaje tabel´ z liczbà Polaków i obywateli polskich (na nast´p-
nej stronie Niemców i obywateli niemieckich) z Katowic wpisanych na volkslist´
oraz tzw. zapoÊredniczonych. Uznaje, ˝e termin „zapoÊredniczeni” oznacza
prawdopodobnie osoby zmuszone do przyj´cia volkslisty (ciekawe, kto stwier-
dza∏, ˝e wpis danej osoby odbywa∏ si´ pod przymusem!). Na s. 255 termin ten
jednak pojawia si´ w kontekÊcie „zapoÊredniczenia [niepracujàcych Niemców
z I i II grupà volkslisty – A.D.] do pracy przymusowej”. Liczba „zapoÊredniczo-
nych” m´˝czyzn (194) i kobiet (284) w tabeli nie sumuje si´ do podanej liczby
442 osób (powinno byç 478). W przypisie b∏´dnie podano zarówno nazwisko Je-
rzego Marczewskiego (jako Marczeski), jak i tytu∏ publikacji Ryszarda Kaczmar-
ka Pod rzàdami gauleitereów (zamiast gauleiterów).

s. 39 – Trudno mówiç o zaliczeniu kogoÊ do II grupy volkslisty w 1946 r. Ta-
kiego zaszeregowania dokonano przecie˝ w czasie wojny.

s. 40 – Woêniczka napisa∏, ˝e wi´kszoÊç osób, które „postawiono w stan
oskar˝enia za odst´pstwo od narodowoÊci polskiej, przed sàdami stara∏a si´ do-
wodziç swojej polskoÊci”. I dalej: „Sàdy, cz´sto nie majàc dowodów na podwa-
˝enie tych twierdzeƒ, zleca∏y w∏adzom bezpieczeƒstwa wniesienie wniosku o po-
zbawienie obywatelstwa polskiego”. Chodzi jednak o sytuacje, w których
oskar˝eni o odst´pstwo od narodowoÊci polskiej, aby uniknàç kary, przyznawali
si´ do narodowoÊci niemieckiej. Gdy w konsekwencji dochodzi∏o do wszcz´cia
procedury pozbawienia obywatelstwa polskiego, te same osoby twierdzi∏y, ˝e sà
narodowoÊci polskiej.

s. 47–60 – Autor wielokrotnie powo∏uje si´ na raporty dekadowe lub mie-
si´czne WUBP. Oddajà one ogólnà atmosfer´ panujàcà w województwie, ale nie
mówià prawie wcale o konkretnej sytuacji w Katowicach. Autor jednak obficie
korzysta z d∏ugich cytatów. Pope∏nia przy tym b∏´dy w przypisach (s. 47 – raport
miesi´czny 31 sierpnia – 31 [!] wrzeÊnia 1947 r.; s. 49 – CA NSW zamiast
CA MSW; s. 60 – raport dekadowy 1 grudnia – 1 stycznia 1949 r. [!]).

s. 51 – Woêniczka twierdzi, ˝e „od lipca do wrzeÊnia 1945 r. w Sàdzie Okr´-
gowym w Katowicach z∏o˝ono oko∏o 23 tys. wniosków weryfikacyjnych z ca∏e-
go powiatu katowickiego, spoÊród nich rozpatrzono pozytywnie 50%”. Chodzi
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jednak o wnioski rehabilitacyjne (a nie weryfikacyjne), rozpatrywane przez sàdy
grodzkie (a nie Sàd Okr´gowy). Do koƒca 1945 r. Sàd Grodzki w Katowicach
rozpatrzy∏ tylko 519 takich spraw; Autor pisze o tym zresztà na s. 39.

s. 59 – Autor przejmuje j´zyk dokumentów wytworzonych przez UB, nie dystan-
sujàc si´ od tych twierdzeƒ. Pisze np.: „W powiatach, gdzie propagandziÊci wybor-
czy prowadzili akcj´ na odpowiednim poziomie, szeptana propaganda ucich∏a”. 

s. 63 – Fragment o sytuacji aprowizacyjnej w Katowicach pasuje bardziej do
rozdzia∏u poÊwi´conego warunkom bytu.

s. 64 – Przekr´cone nazwisko prezydenta Katowic – zapisano Willnar, powin-
no byç Willner.

s. 65 – Dr Szczyg∏owski nie zginà∏ w czerwcu 1946 r., lecz 22 maja 1946 r.

Rozdzia∏ trzeci – Administracja

s. 67 – Autor pisze: „na zajmowanych terenach przed 1939 r. nale˝àcych do
Niemiec tworzono komendantury wojenne”, a dalej: „w Katowicach sowiecka
komendantura wojenna urz´dowa∏a od pierwszych dni w Grand Hotelu...” (to
samo na s. 75). Gdzie wi´c le˝a∏y Katowice przed 1939 r.?

s. 69 – W przypisie jest informacja, ˝e artyku∏ Ryszarda Nazarewicza Rapor-
ty genera∏ów pojawi∏ si´ w „Polityce” w 1998 r. (to samo w bibliografii, s. 502),
choç tak naprawd´ chodzi o artyku∏ z 1988 r.

s. 73 – D∏ugi cytat ze wspomnieƒ Jadwigi Gabszewicz na s. 406 przybiera nie-
co innà postaç – z naczelnika wydzia∏u zdrowia staje si´ ona naczelnikiem zdrowia!

s. 80 – Wspomina si´ tutaj, ˝e manifestacja z okazji po∏àczenia Górnego Âlà-
ska i Zag∏´bia Dàbrowskiego odby∏a si´ 18 marca 1945 r., jednak podpisy pod
zdj´ciami w aneksie wskazujà b∏´dnie, ˝e by∏o to 11 marca.

s. 85 – Szkoda, ˝e Autor tylko w jednym zdaniu wspomnia∏ o Zenonie Toma-
szewskim, prezydencie Katowic od wrzeÊnia 1945 r. do maja 1946 r. Nie pisze
o tym, ˝e prawdziwe jego nazwisko to Sobota i ˝e w 1945 r. „jako cz∏owiek zni-
kàd, zapewne dzi´ki poparciu i odpowiednim rekomendacjom wystawionym
przez funkcjonariuszy sowieckiego kontrwywiadu, objà∏ jedno z najwy˝szych sta-
nowisk politycznych na Górnym Âlàsku” (T. Balbus, „Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏-
pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty „Âwidy” – czyli o poplàtanych ˝yciory-
sach ludzi podziemia, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2004, nr 1 (5), s. 305). Od
kwietnia 1945 r. Tomaszewski by∏ ju˝ majorem, wi´c jesienià tego roku nie móg∏
byç kapitanem, jak pisze Woêniczka.

s. 93 – Naczelnikiem Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego Urz´du Wojewódz-
kiego Âlàskiego nie by∏ Edward, a Edmund Duda. Pawe∏ Nantke-Namirski nazy-
wa∏ si´ Nantka-Namirski (na s. 172 Woêniczka pisze o usuni´ciu z Wojewódzkie-
go Komitetu PPS Namirskiego Nantka).

s. 94 – Niemo˝liwe, by we wrzeÊniu 1946 r. PPS mia∏a w sumie we wszyst-
kich radach narodowych (wojewódzkiej, powiatowych, miejskich i gminnych)
1331 radnych, zaÊ PPR tylko 319.

s. 99 – III Plenum Komitetu Centralnego PZPR obradowa∏o wed∏ug Woênicz-
ki od 11 do 13 listopada 1948 r. – czyli jeszcze przed powstaniem PZPR.

s. 101 – Przesadne jest stwierdzenie, ˝e Henryk Rechowicz ustali∏ udzia∏ Âlà-
zaków w strukturach w∏adzy w województwie. Ustalenia Rechowicza polega∏y
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na wykorzystaniu gotowej statystyki sporzàdzonej w „Âlàsko-Dàbrowskim Prze-
glàdzie Administracyjnym”. Zresztà ca∏y ten akapit w niemal niezmienionej for-
mie znajduje si´ na s. 484 (tam tylko znikn´∏a liczba Âlàzaków na stanowiskach
dyrektorskich). WàtpliwoÊci budzi zbie˝noÊç, ˝e na stanowiska kierownicze wy-
suni´to 2994 robotników Âlàzaków, a tyle samo osób zatrudnionych by∏o
w „urz´dach administracji ogólnej I i II instancji oraz zak∏adach wojewódzkich
Urz´du Wojewódzkiego”.

Rozdzia∏ czwarty – ˚ycie polityczne

Autor bardzo szczegó∏owo i zupe∏nie niepotrzebnie podaje sk∏ady komitetów
partyjnych, rad zak∏adowych, delegatów na I zjazd PPR itp. Rozdzia∏ ten to
w du˝ej mierze historia PPR i PZPR.

s. 105–106 – Marian Bary∏a i Eugeniusz Szyr wymienieni sà wÊród cz∏onków
Êlàskiej grupy operacyjnej, jednak na nast´pnej stronie Autor pisze, ˝e w struktu-
rach PPR na Âlàsku znaleêli si´ ludzie przybyli z zewnàtrz: „Byli to zarówno dzia-
∏acze przybyli do Katowic w koƒcu stycznia 1945 r. razem z gen. Aleksandrem
Zawadzkim w Êlàskiej grupie operacyjnej, jak i przybyli z poczàtkiem lutego:
Marian Bary∏a, [...] i Eugeniusz Szyr”.

s. 106 – Autor podaje, ˝e w sierpniu 1945 r. miejska organizacja PPR liczy∏a
989 cz∏onków. Piszàc o tym samym na s. 121, wymienia ju˝ poprawnà liczb´ 962
cz∏onków (w obu przypadkach powo∏uje si´ na t´ samà publikacj´).

s. 107 – B∏´dnie podano nazwisko szefa WUBP w Katowicach Józefa Jurkow-
skiego – jako Jurgowski, to samo na s. 237 i 239; w bibliografii na s. 491 – Jór-
kowski. Na s. 112 b∏´dnie, ˝e by∏ on szefem katowickiego UB – a kierowa∏ on UB
na szczeblu województwa, czyli WUBP, a nie miasta (MUBP) czy powiatu (PUBP).

s. 107 – Sekretarzem Komitetu Okr´gowego PPR nr 3 by∏ Edward ˚abiƒski,
a nie Babiƒski.

s. 107 – Wspomniano, ˝e aresztowany zosta∏ Adam Muzyka; na s. 301 ta sama
postaç wyst´puje jako Adam Muzyczka – w rzeczywistoÊci by∏ to Adam Muzyk.

s. 108 – Chodzi z pewnoÊcià o prokuratora Pennera, a nie Penczera.
s. 108 – KKP-owcy to zapewne KPP-owcy.
s. 116 – Organizatorem ruchu zwiàzkowego na Âlàsku by∏ Alfred Piecha; na

tej samej stronie napisano te˝ o dzia∏aniach inicjowanych przez Alfreda Piecha,
a poni˝ej pojawia si´ ju˝ Alfred Piechta.

s. 117 – Autorem pozycji Mi´dzy utopià a ideologià. Ruch zawodowy w wo-
jewództwie Êlàsko-dàbrowskim 1945–1949 jest Zbigniew Kantyka (tak te˝ w bi-
bliografii, s. 499), a nie Jan.

s. 119 – Zdanie o „wspó∏pracy PPR z partiami tzw. bloku demokratycznego”
mylnie sugeruje, ˝e PPR nie nale˝a∏a do bloku.

s. 121 – Woêniczka pisze, ˝e „partia coraz bardziej ros∏a w si∏´, tak, ˝e w li-
stopadzie tego˝ roku [1945] liczy∏a ju˝ 1354 cz∏onków”. Jak to si´ ma do infor-
macji ze s. 105, ˝e w maju 1945 r. Komitet Miejski PPR mia∏ 1550 zarejestrowa-
nych cz∏onków?

s. 123 – Liczba robotników, pracowników umys∏owych i ch∏opów nie sumu-
je si´ do podanej wczeÊniej liczby 1568 cz∏onków PPR. Autor b∏´dnie poda∏ licz-
b´ ch∏opów – pi´ciu zamiast trzech (tak w przywo∏ywanej publikacji).
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s. 123 – Niekonsekwentne i b∏´dne zapisy tych samych sygnatur: IPN Ka
0103/18, t. 1 – a na s. 127 i 341: IPN Katowice 0103/1871; CA MSW sygn.
17/IX/4, t. 1 – na s. 130, przypis 108, a poni˝ej w przypisie 109 – CA MSW,
sygn. 17/IX/4/1.

s. 123 – Dzia∏acz PPS Staszko na nast´pnej stronie nazywa si´ ju˝ Stasko.
s. 124–125 – Powtórzenia ze s. 116–117 dotyczàce zwiàzków zawodowych

i decyzji Komitetu Wojewódzkiego PPS o wystawieniu odr´bnych list.
s. 130 – Piszàc o PSL, Autor nie wspomina o prezesie Zarzàdu Wojewódzkie-

go tego stronnictwa prof. Hubercie Uramowiczu – zatrzymanym podczas de-
monstracji 3 maja 1946 r.

s. 131 – Wyst´puje tu niejaki Maksymilian Gediga – chodzi z pewnoÊcià
o Maksymiliana Gedyg´ (tak np. na s. 192), który z kolei na s. 133 i 139 wyst´-
puje jako Giedyga.

s. 135 – Wbrew temu, co pisze Autor, Boles∏aw Kominek nigdy nie by∏ bisku-
pem katowickim – w tym czasie by∏ administratorem apostolskim w Opolu.

s. 137–138 – B∏´dny zapis nazwisk: Erwin Krostek (poprawnie Krzosek), Teo-
fil Golas (poprawnie Golus), Artur Klonowski to w∏aÊciwie Antoni Klonowski.
PPR zamierza∏a wykorzystaç prawdopodobnie antagonizm mi´dzy Gawrychem
(a nie Gaworczykiem) i Lewandowiczem.

s. 139 – Autor przedstawia nowe Prezydium Zarzàdu Wojewódzkiego Stron-
nictwa Pracy – powtarza to samo na s. 156, gdzie jednak nie wymienia ju˝ wice-
prezesa Eugeniusza Str´ciocha. Pisze ponadto, ˝e na czele Zarzàdu Wojewódz-
kiego SP stanà∏ Maksymilian Giedyga – poprawne dane podaje w akapicie wy˝ej
i na s. 156, gdzie jako prezes figuruje Józef Gawrych.

s. 140 – Oddzia∏y partii Ichud to snify, a nie sinfudy.
s. 141 – W Katowicach dzia∏a∏a Syjonistyczno-Socjalistyczna Partia Pracy Hi-

tachduth, a nie Hitachduch, zaÊ I sekretarzem Wojewódzkiej Frakcji ˚ydowskiej
PPR by∏ Chaim (a nie Cham) Cieszyƒski (poprawnie na s. 199).

s. 144 – Ko∏a PPR sta∏y si´ tutaj ko∏ami PPP.
s. 145–149 – Omawiajàc kampani´ przed referendum, Woêniczka skupia si´

na akcji propagandowej, a nie wspomina o ró˝nych formach zastraszania spo∏e-
czeƒstwa oraz dzia∏aniach aparatu bezpieczeƒstwa, które mia∏y wp∏yw na prze-
bieg g∏osowania.

s. 151 – Autor pisze o oficjalnych wynikach referendum, ale nigdzie nie po-
daje – mo˝e zbyt oczywistej – daty g∏osowania ludowego. 

s. 152 – Powo∏ujàc si´ na rzeczywiste wyniki referendum w Katowicach, Autor
podaje za prof. Andrzejem Paczkowskim liczb´ g∏osów oraz procent, jaki one sta-
nowi∏y. Có˝ z tego, skoro w ca∏ej tabeli procenty nie pasujà do podanych wczeÊniej
liczb – np. napisano, ˝e na pierwsze pytanie „tak” odpowiedzia∏o 13 279 osób, co
stanowi∏o 76,2 proc. g∏osów, zaÊ odpowiedzi negatywnej udzieli∏o 41 832 osoby
(czyli 23,8 proc.)! Warto zaznaczyç, ˝e w przywo∏anej publikacji Paczkowskiego
wszystko jest w nale˝ytym porzàdku i liczby odpowiadajà przyporzàdkowanym im
procentom. Akurat w tym miejscu ciekawe by∏oby porównanie wyników referen-
dum w Katowicach z wynikami w innych miastach czy w ca∏ym województwie.

s. 155 – Ta sama informacja o uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ka-
towicach z 28 listopada 1946 r. o pomini´ciu cz∏onków PSL przy obsadzaniu ko-
misji wyborczych zosta∏a powtórzona na s. 162.
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s. 160 – Kuriozalnie brzmi zdanie: „Dyskutowano, czy dopuÊciç do g∏osowa-
nia [tj. wyborów w styczniu 1947 r. – A.D.] wszystkich posiadaczy II grupy volks-
listy, czy tylko tych, przeciwko którym toczy∏y si´ dochodzenia prokuratorskie”.

s. 161 – Autor konsekwentnie pisze tu o cz∏onku PPS Tadeuszu Cwiku; na
s. 164 nosi on ju˝ nazwisko åwik. Czy cz∏onek Wojewódzkiego Komitetu PPS
Jan Mleczko to nie ten sam Mleczko – tym razem Emanuel, II sekretarz WK PPS
– ze s. 173?

s. 163–164, 168 – Woêniczka podaje, ˝e w wyborach do Sejmu Ustawodaw-
czego w 1947 r. Katowice wesz∏y w sk∏ad okr´gu nr 40, który obejmowa∏ 48 ob-
wodów. Nieco dalej wspomina, ˝e PPS mia∏a 249 przewodniczàcych komisji ob-
wodowych na 948 obwodów, najliczniej zaÊ by∏a reprezentowana w Katowicach
(63 przewodniczàcych komisji obwodowych i 92 zast´pców). W okr´gu nr 40,
który obejmowa∏, jak podaje Autor, tak˝e powiat katowicki, rybnicki oraz Cho-
rzów, nie mog∏o byç 48 obwodów, skoro jedynie PPS mia∏a w samych Katowi-
cach 63 przewodniczàcych komisji. Województwo Êlàskie by∏o podzielone na
szeÊç okr´gów i 948 obwodów wyborczych, zaÊ okr´g nr 40 – Katowice mia∏ 245
obwodów wyborczych. 

Na s. 168 znajduje si´ informacja, ˝e w okr´gu wyborczym nr 40 uprawnio-
ne do g∏osowania by∏y 91 463 osoby. Tak naprawd´ by∏o ich 502 728, gdy˝ – jak
wczeÊniej napisano – okr´g ten obejmowa∏ poza samymi Katowicami równie˝
m.in. powiat katowicki, Chorzów oraz powiat rybnicki. Wymieniona przez Woê-
niczk´ liczba odnosi si´ jedynie do Katowic, a nie do ca∏ego okr´gu nr 40 – Ka-
towice. Podobnie podane poni˝ej wyniki wyborów, o czym Autor nie wspomina,
dotyczà samych Katowic, a nie okr´gu. Autor wymienia dwunastu pos∏ów „wy-
branych” z okr´gu nr 40 – mo˝e warto by∏oby dodaç, poza ich przynale˝noÊcià
partyjnà, ˝e wszyscy byli kandydatami Bloku Stronnictw Demokratycznych.

s. 166 – Na dzieƒ przed wyborami 1947 r. nie móg∏ istnieç Komitet Miejski
PZPR, co najwy˝ej Komitet Miejski PPR.

s. 167 – Mówiàc o manifestacji w przeddzieƒ wyborów z udzia∏em 60
tys. osób, Autor znów pos∏uguje si´ j´zykiem dokumentu partyjnego („Nastrój
by∏ dobry. W godzinach popo∏udniowych miasto przybra∏o odÊwi´tny wystrój”),
nie u˝ywa jednak cudzys∏owu.

s. 169 – W jednym zdaniu Woêniczka pisze o fali szykan i terroru, a potem
sfa∏szowaniu wyborów przez PPR. WczeÊniej jednak, omawiajàc kampani´ wy-
borczà i przebieg wyborów, o tym nie wspomina, koncentrujàc si´ na opisie dzia-
∏aƒ propagandowych podejmowanych g∏ównie przez PPR. Nie poruszono roli
wojska i Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w czasie kampanii oraz UB
w zastraszaniu i werbowaniu cz∏onków komisji.

s. 173 – W∏adys∏aw Bosowski wczeÊniej (s. 157) wyst´puje poprawnie jako
Bossowski.

s. 183 – Autor pisze o tym, ˝e szeroko komentowano odchylenie prawicowo-
-nacjonalistyczne na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu, oraz zamieszcza obszerne cy-
taty z raportu miesi´cznego WUBP w Katowicach za wrzesieƒ 1948 r. Nie poda-
je jednak, ˝e ˝adna z tych wypowiedzi nie zosta∏a odnotowana w Katowicach,
a np. w B´dzinie. Poza tym pisze: „niektórzy dzia∏acze partyjni...” – gdy napraw-
d´ chodzi o cz∏onka PPS majstra Tokarskiego; „inny dzia∏acz...” w tym raporcie
to s´dzia Sàdu Okr´gowego.
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s. 187 – Napisano, ˝e szefem katowickiego Urz´du Bezpieczeƒstwa by∏ Ma-
rek Finn. Z pewnoÊcià chodzi o szefa WUBP w Katowicach Marka Finka.

s. 188 – Nie wiadomo, po co Autor zamieszcza szczegó∏owà tabel´ osób wy-
kluczonych z PSL – dane te dotyczà ca∏ego województwa, a nie Katowic.

s. 192 – Dzia∏acz Stronnictwa Pracy i wiceprezydent Katowic Teodor Soból
wyst´puje jako Teodor Sobola.

s. 194–196 – Obszerny opis dzia∏alnoÊci Towarzystwa Przyjaêni Polsko-Ra-
dzieckiej dotyczy ca∏ego województwa, nie odnosi si´ do samych Katowic.

s. 201 – Do „czo∏owego aktywu” Organizacji M∏odzie˝y Towarzystwa Uni-
wersytetu Robotniczego nale˝a∏a Rachwa∏ówna, a nie Rochwalówna.

Rozdzia∏ piàty – Podziemie i aparat represji

s. 207 – Autor pisze, ˝e na temat podziemia antykomunistycznego na tym te-
renie powsta∏a doÊç obszerna literatura. Jednak pierwszych pi´ç wymienionych
przez niego w przypisie pozycji dotyczy walki z „reakcyjnym podziemiem”.

s. 207 – Wspomniano tu o tym, ˝e w województwie Êlàsko-dàbrowskim dzia-
∏a∏o – „wed∏ug danych policyjnych” – 130 nielegalnych organizacji i zwiàzków
antykomunistycznych. Dane te jednak podawa∏ UB, a nie policja (czyli ówczesna
milicja).

s. 211–214 – Trudno uznaç za dzia∏alnoÊç podziemia (tym bardziej aparatu
represji) wielkà demonstracj´ 3 maja 1946 r. – mo˝e tytu∏ rozdzia∏u powinien
byç poszerzony o opór spo∏eczny.

s. 216 – Autor wspomina, ˝e specyfikà Górnego Âlàska by∏o istnienie obok
podziemia rodzimego tak˝e silnego podziemia niemieckiego, utrudniajàcego
procesy polonizacji. Jest to teza nieco ryzykowna, tym bardziej ˝e w dalszej cz´-
Êci ksià˝ki wymieniono tylko dwie takie organizacje dzia∏ajàce w Katowicach
w latach 1945–1950.

s. 216 – W podziale podziemia na trzy g∏ówne nurty (poakowski, narodowy
i socjalistyczny) brakuje zaszeregowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
choç dalej (s. 221) Woêniczka pisze, ˝e by∏a to organizacja powsta∏a na podwa-
linach AK, silniejsza na tym terenie ni˝ Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”.
Zaproponowany podzia∏ mo˝na uzupe∏niç o klasyfikacj´ na podziemie zbrojne
i polityczne. Nie mieszczà si´ w tym podziale tak˝e wspomniane póêniej orga-
nizacje m∏odzie˝owe. Woêniczka pisze, ˝e uzupe∏nieniem struktur terenowych
podziemia poakowskiego (Delegatura Si∏ Zbrojnych, WiN) oraz narodowego
by∏y oddzia∏y zbrojne, jednak WiN na Górnym Âlàsku (a wi´c tak˝e w Katowi-
cach) nie mia∏ ˝adnych oddzia∏ów zbrojnych. WàtpliwoÊci budzi równie˝ uto˝-
samianie nurtu socjalistycznego (PPS-WRN) z sanacyjnym. Autor nie wspomina
s∏owem o poprzedniczce Delegatury Si∏ Zbrojnych – organizacji „Nie” („Nie-
podleg∏oÊç”).

s. 217 – Mo˝na dodaç, ˝e wymienione inspektoraty Okr´gu GórnoÊlàskiego
DSZ: po∏udniowy i pó∏nocny nazywane by∏y tak˝e bielskim i tarnogórskim.
Trudno mówiç o Zygmuncie Jankem, ˝e by∏ w sierpniu i wrzeÊniu 1945 r. ko-
mendantem Okr´gu Âlàskiego AK – mo˝e lepiej nazywaç go by∏ym komendan-
tem tego okr´gu albo (w sierpniu) komendantem Okr´gu GórnoÊlàskiego Dele-
gatury Si∏ Zbrojnych (o czym Autor pisze w akapicie wczeÊniejszym).
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s. 218 – WiN w Obszarze Po∏udniowym nie by∏, wbrew temu, co pisze Autor,
organizacjà wojskowà. Poza tym Okr´g Âlàsko-Dàbrowski WiN dzieli∏ si´ nie na
trzy, ale pi´ç rejonów. Szefem Rejonu I by∏ oczywiÊcie Stefan Rutkowski (podano
b∏´dnie jego pseudonim – „Haszyn”, powinno byç „Haszysz”), a nie Stefan Mu-
sia∏ek, który by∏ komendantem okr´gu. ˚aden z oÊmiu wymienionych oddzia∏ów
(„Bielca”, „Groma” itd.) nie podlega∏ Okr´gowi Âlàsko-Dàbrowskiemu WiN.

s. 219 – Wymieniony Zenon Krzekutowski nazywa∏ si´ Krzekotowski, zaÊ ak-
cja propagandowa w szeregach WP mia∏a kryptonim „˚”, a nie „Z”. Nale˝y mó-
wiç o kolejnych zarzàdach g∏ównych WiN, a nie komendach. Nieporozumieniem
jest zaliczenie oddzia∏u Henryka Gawrona „Groma” do sieci WiN, skoro nie by∏
on powiàzany organizacyjnie z WiN, a jedynie podszywa∏ si´ pod t´ nazw´.

s. 221 – Nieprawdà jest, ˝e „lwowskie” okr´gi WiN (czyli podleg∏e Ekstery-
torialnemu Obszarowi Lwowskiemu WiN Okr´gi: Lwowski i Tarnopolski) s∏a-
bo dociera∏y na Górny Âlàsk. Eksterytorialny Okr´g Tarnopolski mia∏ tu mocno
rozbudowanà siatk´. W latach 1945–1948 nie istnia∏o województwo cz´sto-
chowskie.

s. 222 – Przekr´cone nazwiska i pseudonimy: Stefan Gerther pseudonim „Ise”
– powinno byç Gürtler (lub Guertler) „Tse” (na s. 269 ta sama osoba przybiera
nazwisko Guert, a na s. 267 pseudonim „Stefan”); Pawe∏ Cierpia∏ „Hakpol”
– powinno byç Cierpio∏ „Makopol”; Edmund Stawsta „Pautera” – powinno byç
Starosta „Pantera”. Pawe∏ Cierpio∏ nie by∏ ponadto szefem propagandy Okr´gu
Âlàskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego – uznawa∏ jà przecie˝ za konkuren-
cyjnà organizacj´ na swoim terenie. Przypisano do Komendy Wojewódzkiej KWP
„Klimczok” dwa bataliony, które w rzeczywistoÊci nigdy nie istnia∏y. Rzekomy
dowódca jednego z nich Waldemar Karwot (a nie Karwat, jak podaje Autor;
b∏´dnie zapisa∏ te˝ jego pseudonim „Marek” – powinno byç „Manek”) w rzeczy-
wistoÊci sta∏ na czele grupy rabunkowej grasujàcej w powiecie rybnickim, nato-
miast Lotna Grupa „B∏yskawica” poszukiwa∏a kontaktu z KWP, lecz nie zosta∏a
do niego wcielona.

s. 225 – Delegat rzàdu RP na emigracji W∏adys∏aw Piotrowski rzeczywiÊcie
w 1947 r. zagro˝ony aresztowaniem wyjecha∏ za granic´, choç warto mo˝e dodaç,
˝e by∏ ju˝ wczeÊniej aresztowany, ale uda∏o mu si´ uciec (w niejasnych okoliczno-
Êciach). W naradzie czo∏owych dzia∏aczy Stronnictwa Narodowego w grudniu
1945 r. w Katowicach wzi´li udzia∏ m.in. Lech Haydukiewicz (a nie Leon Hajdu-
kiewicz) oraz W∏odzimierz Bilan (a nie W∏adys∏aw). Nie wiadomo dlaczego Au-
tor, wymieniajàc uczestników narady, pominà∏ Stanis∏awa Kozickiego.

s. 226 – Poczàtki M∏odzie˝y Wszechpolskiej si´gajà 1918 r. – trudno wi´c
mówiç, ˝e to ugrupowanie powsta∏o w 1926 r. Stefan Stec by∏ prezesem M∏o-
dzie˝y Wszechpolskiej na Politechnice Gliwickiej, a nie w Katowicach, a kierow-
nik organizacyjny nazywa∏ si´ Edward Cwykiel (lub åwykiel), a nie åwikiel.

s. 227 – „Ojczyzna” nie by∏a oddzia∏em wywodzàcym si´ z ruchu narodowe-
go, ale organizacjà politycznà. Okr´g VII Âlàsko-Cieszyƒski Narodowych Si∏
Zbrojnych zorganizowany zosta∏ w maju 1945 r. (wtedy powsta∏ sztab), a nie
w kwietniu. We wrzeÊniu 1945 r. rzeczywiÊcie dosz∏o do reorganizacji NSZ, ale
nie powsta∏ Obszar Âlàski (Po∏udniowy) z∏o˝ony z okr´gów GórnoÊlàskiego
i DolnoÊlàskiego, tylko Inspektorat Ziem Po∏udniowo-Zachodnich, sk∏adajàcy
si´ z trzech okr´gów: Górny Âlàsk, Âlàsk Opolski i Dolny Âlàsk.
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s. 228 – Âlàskà Radà Politycznà NSZ kierowa∏ Aleksander Âwiszcz „Âmigiel-
ski”, a dwaj przedwojenni narodowcy Êlàscy to nie Adolf S∏owik i Stanis∏aw S∏a-
nina, lecz Marian S∏awik i Stefan S∏anina. Schemat organizacyjny administracji
na Âlàsku opracowali podczas okupacji, a nie „ju˝ w maju 1945 r.” (prace studyj-
ne nad przej´ciem administracji na Âlàsku po drugiej wojnie Êwiatowej prowadzi-
li dzia∏acze S∏u˝by Cywilnej Narodu pochodzàcy ze Âlàska, a przebywajàcy pod-
czas okupacji w Krakowie). Fragment poÊwi´cony Âlàskim Si∏om Zbrojnym
zawiera wiele b∏´dów. Autor nie poda∏ podstawowych informacji, ˝e „Borowski”
by∏ agentem UB, który przyczyni∏ si´ do rozbicia podziemia narodowego w wo-
jewództwie Êlàskim, a stworzone przez niego Âlàskie Si∏y Zbrojne by∏y prowoka-
cyjnà organizacjà sterowanà przez aparat bezpieczeƒstwa. Zast´pcà „Borowskie-
go” w ÂSZ nie by∏ Zygmunt Garda, ale Henryk Wendrowski „Lawina”, a póêniej
inny agent UB. Andrzej Zotyka nie by∏ ∏àcznikiem w ÂSZ. Antoni Baszyn (po-
prawnie Basztoƒ) ani Franciszek Dziuba nie dowodzili ˝adnymi grupami Âlàskiej
Rady Politycznej NSZ. Organizacji nie rozbito wiosnà 1945 r. – istnia∏a ona de
facto do sierpnia 1948 r.

s. 229 – Samodzielny Pluton Operacyjny „Huragan” nie by∏ z pewnoÊcià od-
dzia∏em Akcji Specjalnej NSZ, a wiarygodnoÊç êród∏a, jakim jest „Wyciàg z dzien-
nika bojowego samodzielnego Plutonu Operacyjnego »Huragan« za lata
1946–1948”, jest doÊç wàtpliwa. Trudno jednoznacznie stwierdziç, czy wÊród
ujawnionych na Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim 2817 osób by∏o 191 cz∏onków
grup bojowych NSZ, skoro cz∏onkowie NSZ z obawy przed represjami bardzo
niech´tnie wyjawiali swojà przynale˝noÊç organizacyjnà i podawali cz´sto, ˝e
dzia∏ali w AK.

s. 232 – Dziwnie brzmi sformu∏owanie, ˝e dla Urz´du Bezpieczeƒstwa „mili-
cyjne dokumenty nie by∏y [...] tajemnicà”.

s. 233 – Autorowi chodzi∏o z pewnoÊcià o Stefana Musia∏ka, a nie Micha∏ka,
oraz o Wydzia∏ Propagandy Komitetu Miejskiego PPR, a nie PZPR (1946 r.).

s. 235 – Powo∏ujàc si´ na artyku∏ Andrzeja Paczkowskiego zamieszczony
w Czarnej ksi´dze komunizmu, Woêniczka przywo∏uje jego przedruk w dzienni-
ku „Rzeczpospolita”, choç sama ksià˝ka zosta∏a wydana jeszcze w 1999 r. (w bi-
bliografii, s. 502, Autor ju˝ jà wymienia). Ponownie pisze o SB, choç wówczas
funkcjonowa∏ Urzàd Bezpieczeƒstwa.

s. 236 – Za „element sk∏adowy” aparatu represji w Polsce uznano m.in.
NKWD, WUBP oraz sàdownictwo i prokuratur´. Czy w takim razie MBP oraz
miejskie i powiatowe urz´dy bezpieczeƒstwa nie nale˝a∏y ju˝ do aparatu represji,
a jedynie szczebel wojewódzki? Sàdownictwo i prokuratura mogà byç w ca∏oÊci
uznane za organy represyjne, je˝eli przyjmie si´, ˝e spe∏niajà one z zasady funk-
cje represyjne, a represyjnoÊç zawsze towarzyszy prawu karnemu.

s. 236 – Redaktorami jednej z „najbardziej znanych” prac na temat zbrodni-
czego systemu sàdownictwa i prokuratury (Przest´pstwa s´dziów i prokuratorów
w Polsce lat 1944–1956, Warszawa 2001) nie sà W. Klesza i A. Rzepiƒski, lecz
Witold Kulesza i Andrzej Rzepliƒski.

s. 237 – Czytamy tutaj, ˝e kierownikiem Resortu Bezpieczeƒstwa Publiczne-
go by∏ poczàtkowo Roman Romkowski (Natan Gruszpan-Kikiel). W rzeczywi-
stoÊci jednak na czele tego resortu (a póêniej MBP) sta∏ przez ca∏y czas Stanis∏aw
Radkiewicz, a wczeÊniejsze nazwisko Romkowskiego brzmi Grunspan, Grünspan
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lub Grinszpan. Nie jest te˝ prawdà, ˝e spod kompetencji RBP wy∏àczono najwa˝-
niejsze kwestie, m.in. kontrwywiad – gdy˝ w∏aÊnie Romkowski by∏ kierownikiem
kontrwywiadu RBP.

s. 237 – Nieuzasadnione wydaje si´ przywo∏ywanie nazwiska W´gierowa jako
zast´pcy „komendanta” WUBP – êród∏o emigracyjne wydaje si´ w tym miejscu
niewiarygodne, co potwierdzajà najnowsze ustalenia. Woêniczka zastanawia si´
nad rolà, jakà w tworzeniu struktur katowickiego UB odegra∏ znany dziÊ krytyk
literacki Marceli Reich-Ranicki – jego nazwisko w tym czasie brzmia∏o Reich. 

s. 238 – Korespondent „Die Welt” piszàcy o Marcelim Reichu nazywa si´
Gerhard Gnauck, a nie Ganuk! (przypis 104). 12 sierpnia 2002 r. w „Die Welt”
ukaza∏y si´ jego dwa artyku∏y, a nie jeden, jak sugeruje Woêniczka (pope∏nia te˝
b∏´dy w ich tytu∏ach – powinno byç: Kennt die Psyche des Agenten i Im Mai 1945
waren die Kämpfe noch nicht vorbei).

s. 238 – Autor pisze, ˝e du˝à cz´Êç kadr WUBP tworzyli ludzie pochodzenia
˝ydowskiego z okolic B´dzina i Miechowa. Wymienia przyk∏adowo Józefa Jur-
kowskiego, pochodzàcego z lubelskiej rodziny ortodoksyjnych ˚ydów. W na-
st´pnym zdaniu czytamy: „Z B´dzina pochodzi∏a ˝ona Aleksandra Zawadzkiego
Gloria Furstenberg”. ˚ona Zawadzkiego nazywa∏a si´ Firstenberg (Fürstenberg,
niekiedy tylko u˝ywa∏a spolszczonej wersji: Furstenberg) i nie pracowa∏a w UB.
Przywo∏ane w przypisie strony publikacji Henryka Rechowicza Aleksander Za-
wadzki. ˚ycie i dzia∏alnoÊç (Warszawa – Kraków 1975) nie zawierajà informacji
o pochodzeniu ˝ony Zawadzkiego; co wi´cej, wyst´puje tam ona pod imieniem
Stanis∏awa.

s. 239 – W 1945 r. swoich cz∏onków do pracy w UB mog∏a skierowaç co naj-
wy˝ej PPR, a nie PZPR, jak pisze Woêniczka.

s. 239 – Mo˝e warto dodaç, ˝e J. Wargin-S∏omiƒski mia∏ na imi´ Józef, zaÊ mjr
Marek to po prostu Marek Fink. Stefan Antosiewicz by∏ szefem WUBP do wrze-
Ênia 1948 r. (a nie do grudnia 1947 r.). Nie wiadomo, po co Autor wymienia ko-
lejnych szefów WUBP a˝ do 1955 r. – i to b∏´dnie, np. szefem WUBP w 1951 r.
(od marca do grudnia, a nie do po∏owy 1952 r.) by∏ nie Antoni Punto, lecz Anto-
ni Punda. Z kolei Józef Jurkowski zosta∏ ponownie szefem WUBP w grudniu
1951 r., a nie w po∏owie 1952 r. Franciszek Szlachcic nie objà∏ tego samego sta-
nowiska (nie by∏o ju˝ wówczas WUBP, a WUdsBP) z poczàtkiem 1955 r., ale
20 maja tego roku. Woêniczka pomija w ogóle fakt funkcjonowania w latach
1945–1946 Miejskiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Katowicach. 

s. 240 – Nie wiadomo, o jakà to „kilkuosobowà brygad´” dzia∏ajàcà w komi-
sariatach MO chodzi (niejasne te˝, o jakà pozycj´ Autorowi chodzi∏o w przypi-
sie, gdy˝ poda∏ tylko: Aparat bezpieczeƒstwa wobec podziemia niepodleg∏oÊcio-
wego... – wczeÊniej nie powo∏uje si´ na takà publikacj´).

s. 241 – Podano tu nazwiska komendantów MO w Katowicach – chodzi oczy-
wiÊcie o komendantów wojewódzkich MO w Katowicach; jednym z nich by∏
Bruno Gutman-Skuteli, a nie Gutman-Skutel. 

s. 243 – Autor wymienia nazwiska dziesi´ciu osób, które „najprawdopodob-
niej” by∏y funkcjonariuszami Informacji Wojskowej 6. Pu∏ku KBW w Katowi-
cach. W rzeczywistoÊci funkcjonariuszami Informacji by∏y tylko dwie pierwsze
osoby (w tym Feliks Berus, a nie BeruÊ), pozostali to ˝o∏nierze KBW, a jeden
z wymienionych, Joachim Kowalski, to naprawd´ ks. Joachim Kowalski – kape-
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lan 6. Pu∏ku, który zresztà zosta∏ aresztowany przez w∏adze komunistyczne i ska-
zany na 3 lata wi´zienia! B∏àd wynika z tego, ˝e Woêniczka zaczerpnà∏ informa-
cje z jednego dokumentu, w którym wymieniono dane personalne ˝o∏nierzy
i funkcjonariuszy Informacji Wojskowej 6. Pu∏ku KBW bez rozró˝nienia na te ka-
tegorie. Jednak z dokumentu znajdujàcego si´ kilka kart wczeÊniej wynika, kto
by∏ funkcjonariuszem informacji. Poza tym Autor podaje z∏à sygnatur´ akt ów-
czesnej Okr´gowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Katowicach (powinno byç S. 4/94, a nie S. 4/9). 

s. 243 – Nieco ryzykowne jest uznanie Prokuratury Sàdu Apelacyjnego w Ka-
towicach za „wa˝ny element aparatu represji”. Co ciekawe, Woêniczka nie wspo-
mina o Sàdzie Apelacyjnym w Katowicach (czy˝by on nie by∏ „wa˝nym elemen-
tem aparatu represji”?), a przede wszystkim o faktycznym narz´dziu represyjnym
w sàdownictwie – Wojskowym Sàdzie Rejonowym w Katowicach i Wojskowej
Prokuraturze Rejonowej, choç póêniej wielokrotnie opisuje wyroki WSR. Autor
nie zna nazwy ani specyfiki dzia∏ania Specjalnego Sàdu Karnego w Katowicach
(nazywa go Sàdem Specjalnym – êród∏em jest relacja Bachowskiego). Sàd ten nie
musia∏ si´ udawaç na sesje wyjazdowe do Sosnowca, bo tam mia∏ jeden z czte-
rech swoich wydzia∏ów zamiejscowych. Orzeka∏ w sk∏adzie: jeden s´dzia zawo-
dowy i dwóch ∏awników (art. 3 dekretu PKWN z 12 wrzeÊnia 1944 r. o specjal-
nych sàdach karnych) – choç zdaniem Woêniczki sk∏ada∏ si´ z „prokuratora,
s´dziego orzekajàcego i obroƒcy”. Woêniczka pisze, ˝e materia∏ów do rozpraw
dostarcza∏ „Wydzia∏ Bezpieczeƒstwa” (za relacjà Bachowskiego) – chodzi z pew-
noÊcià o UB. Na nast´pnej stronie podaje, ˝e prokuratury sàdów specjalnych zli-
kwidowano w 1947 r. Nie tylko prokuratury specjalnych sàdów karnych, ale
równie˝ i same te sàdy zosta∏y zniesione ju˝ w listopadzie 1946 r. Na czele Pro-
kuratury Specjalnego Sàdu Karnego w Katowicach sta∏ dr Mieczys∏aw Dobrom´-
ski (a nie Dobrom´cki), a wiceprokuratorem Prokuratury Wojewódzkiej w Kato-
wicach by∏ Roman Barszak (a nie Barszczyk).

s. 244 – Autor pisze: „Dope∏nienie agend aparatu bezpieczeƒstwa w Polsce
stanowi∏a Komisja Specjalna do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym”. Czy wi´c jego zdaniem wymieniona wczeÊniej prokuratura Sàdu Apela-
cyjnego oraz specjalne sàdy karne i ich prokuratury stanowi∏y „agendy aparatu
bezpieczeƒstwa”?!

s. 245 – Dyrektorem Departamentu Wi´ziennictwa i Obozów (a nie Wi´zieƒ
i Obozów) by∏ Teodor (a nie Tadeusz) Duda.

s. 248 – Znajduje si´ tutaj fragment: „Niekiedy w aresztowaniach brali udzia∏
polscy milicjanci i pracownicy urz´dów bezpieczeƒstwa. Jednym z nich by∏ aresz-
towany w lutym 1945 r. 61-letni in˝ynier Erwin Ledr, zam´czony nast´pnie
w obozie w Âwi´toch∏owicach-Zgodzie”. Czy˝by Ledr by∏ milicjantem lub funk-
cjonariuszem UB, który bra∏ udzia∏ w swoim aresztowaniu?

s. 249 – DAF to skrót od Deutsche Arbeitsfront, a nie Deutsche Arbeiterfront
(b∏àd wyst´puje w cytacie, ale nale˝a∏o obok podaç poprawnà nazw´).

s. 250 – Autor nie podaje, skàd zaczerpnà∏ informacj´ o aresztowaniu w lu-
tym 1945 r. w Katowicach 2 tys. m´˝czyzn. Mo˝na przypuszczaç, ˝e êród∏em sà
wspomnienia córki jednego z wi´êniów obozu w Âwi´toch∏owicach, gdy˝ o ta-
kiej samej liczbie aresztowanych wspomina na s. 24 (przypis 29). WiarygodnoÊç
tych danych jest jednak wàtpliwa.
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s. 251 – Woêniczka pisze, ˝e „tak jak w ca∏ym kraju, w województwie Êlàsko-
-dàbrowskim obowiàzywa∏ dekret PKWN z 13 XI 1944 r.” Rzecz w tym, ˝e prze-
pisy dekretu PKWN z 4 listopada 1944 r. (a nie 13 listopada – z tà datà zosta∏
wydany Dziennik Ustaw) „o Êrodkach zabezpieczajàcych w stosunku do zdraj-
ców Narodu” formalnie nie obejmowa∏y Górnego Âlàska, gdy˝ dotyczy∏y volks-
deutschów z Generalnego Gubernatorstwa (art. 1 tego dekretu przewidywa∏:
„Obywatel polski, który w okresie okupacji niemieckiej na terytorium tzw. Ge-
neralgouvernement i województwa bia∏ostockiego [...] zadeklarowa∏ przynale˝-
noÊç do narodowoÊci niemieckiej [...], podlega, niezale˝nie od odpowiedzialno-
Êci karnej, przytrzymaniu, umieszczeniu na czas nieoznaczony w miejscu
odosobnienia (obozie) i poddaniu przymusowej pracy”). 

s. 252 – Ustawa z 6 maja 1945 r. nie by∏a uzupe∏nieniem dekretu z 28 lutego
1945 r., ale go zast´powa∏a. Nie wiem, o jakà ustaw´ z 25 maja 1945 r. w spra-
wie rehabilitacji Zygmuntowi Woêniczce chodzi. Prawdopodobnie o wspomnia-
nà wczeÊniej ustaw´ z 6 maja 1945 r. 

s. 256 – Autor ponownie mówi o dekrecie z 13 listopada 1944 r. (chodzi
o dekret z 4 listopada 1944 r.), na mocy którego „urz´dy bezpieczeƒstwa pu-
blicznego przy pomocy sàdów i prokuratury prefabrykowa∏y wcià˝ nowych
»zdrajców« i »wrogów ludu«”. Chodzi mu zapewne o fabrykowanie (a nie prefa-
brykowanie) „zdrajców”.

s. 259 – Powo∏ujàc si´ na ustalenia Bogus∏awa Pyki, Autor podaje, ˝e w obo-
zie w Âwi´toch∏owicach zmar∏o 354 mieszkaƒców Katowic. Ze statystyki na s. 24
wynika jednak, ˝e by∏o ich 355. Z przeprowadzonych przeze mnie badaƒ aktów
zgonów wi´êniów obozu Êwi´toch∏owickiego wynika, ˝e zmar∏o tam co najmniej
324 mieszkaƒców Katowic.

s. 264 – Woêniczka wspomina, ˝e latem 1945 r. ujawni∏ si´ w Katowicach ko-
mendant obwodu AK Józef Grzywoc, jednak nie znajdujemy nigdzie w opraco-
waniach tego nazwiska. Na pewno nie by∏ on komendantem Obwodu Katowice-
-miasto, gdy˝ t´ funkcj´ pe∏ni∏ por. Józef Bujar. Rozumiem, ˝e stwierdzenie
„S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa by∏a organizacjà zbrodniczà” odnosi si´ do okresu po
1956 r., gdy˝ wówczas funkcjonowa∏a SB – wczeÊniej UB (o SB tak˝e na s. 465).

s. 266 – Opisywana tu rozprawa odby∏a si´ przed Wojskowym Sàdem Rejo-
nowym (a nie Sàdem Rejonowym) i dotyczy∏a grupy Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego lub Narodowej Organizacji Wojskowej – a nie NSZ.

s. 267 – Autor pisze o skazaniu na kar´ Êmierci szeÊciu cz∏onków oddzia∏u
„Âmiertelni” z grupy „Bartka”. Cz´Êç wymienionych przez niego osób nie nale-
˝a∏a do tego oddzia∏u, ale do oddzia∏u „Burza”. Poza tym b∏´dnie zapisano na-
zwiska: Franciszek Geller – zamiast Gelner, Zdzis∏aw Karuso – zamiast Kraus,
W∏adys∏aw Waras – zamiast Waryas. Zorganizowany przerzut ˝o∏nierzy oddzia-
∏u „Bartka” na ziemie zachodnie nie odbywa∏ si´ w czasie tzw. akcji „Wis∏a”! Pro-
ces KWP toczy∏ si´ przed Wojskowym Sàdem Rejonowym, a nie Rejonowym Sà-
dem Wojskowym (ten sam b∏àd na s. 269).

s. 269 – Chodzi o Komend´ Wojewódzkà KWP „Klimczok”, a nie Wojewódzkà
Komend´ „Klimczok”. Warto zaznaczyç, ˝e od kilku lat Woêniczka konsekwent-
nie zmienia pseudonim jednej z najwa˝niejszych postaci podziemia antykomuni-
stycznego Stanis∏awa Sojczyƒskiego „Warszyca”, nazywajàc go „Warszczycem”
(poprawnie na s. 221).
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s. 272 – Nazwisko Henryka Wendrowskiego zapisano b∏´dnie jako W´drow-
ski. Woêniczka podaje, ˝e w wyniku prowokacji zamordowano oko∏o dwustu
˝o∏nierzy oddzia∏u „Bartka” – wczeÊniej zaÊ (s. 267) wspomina∏ o ponad stu za-
mordowanych ˝o∏nierzach.

s. 274 – Na odprawie w paêdzierniku 1947 r. Józef Kratko nie wyst´powa∏
jako komendant wojewódzki MO i szef WUBP w Katowicach (nie pe∏ni∏ zresz-
tà tych funkcji jednoczeÊnie), ale jako Êwie˝o mianowany dyrektor Departamen-
tu IV MBP.

s. 274–275 – Autor piszàc o sieci informatorów UB, podaje kilkakrotnie da-
ne dotyczàce Katowic, nie zaznacza jednak, ˝e chodzi o województwo Êlàskie
(a nie katowickie, jak pisze dalej). 

Rozdzia∏ szósty – Instytucje spo∏eczno-kulturalne

s. 299–304 – Kilkakrotnie podawane informacje o nak∏adach gazet cz´sto si´
nie zgadzajà, np. w koƒcu 1945 r. „Gazeta Robotnicza” mia∏a wychodziç w na-
k∏adzie 24 tys. (s. 304), ale wczeÊniej (s. 302) jest informacja, ˝e jej nak∏ad wy-
nosi∏ 30 tys., a nast´pnie 100 tys. Podobnie nak∏ad „Trybuny Robotniczej”
w grudniu 1945 r. wynosi∏ 85 tys. (s. 299) lub 83 tys. (s. 304). „Sport” ukazywa∏
si´ dwa razy w tygodniu, wi´c nie mo˝e byç zaliczany do tygodników (s. 305).

s. 317–318 – Czy rzeczywiÊcie W∏odzimierz Stahl w lutym 1945 r. awanso-
wa∏ w ciàgu kilku dni z podpu∏kownika (s. 317) na majora (s. 318)?

s. 329 – Wyst´pujàcy tutaj W∏adys∏aw Woêniak (tak˝e na s. 331 i 332) nazy-
wa∏ si´ Woênik (tak zresztà na s. 332, choç ju˝ trzy wersy ni˝ej jest Woêniak).

s. 332 – Wyst´puje tutaj dyrektor teatru lalkowego Juliusz Glatty; zastosowa-
no dziwnà odmian´ tego nazwiska – Glatty’ego, Glatty, Glatcie, a w koƒcu sam
Glatty nazwany zosta∏ Glatta (s. 333).

s. 334 – Organizacja M∏odzie˝y Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych
zosta∏a nazwana Organizacjà M∏odzie˝owà TUR.

s. 338 – Autor wspomnia∏, ˝e 21 lutego 1946 r. w Filharmonii Âlàskiej odby∏
si´ walny zjazd Stronnictwa Pracy województwa Êlàsko-dàbrowskiego. Piszàc
wczeÊniej o tym samym wydarzeniu, poda∏ poprawnà dat´ 24 lutego (s. 135).

s. 340 – W przedstawieniu Halki mieli wziàç udzia∏ Wiktor Calma i Les∏aw
Finze. Na s. 350 czytamy jednak, ˝e w przedstawieniu tym Êpiewali m.in. Wik-
toria Calma – jako Halka (wi´c jednak nie Wiktor; ta sama Wiktoria na s. 466)
oraz Leszek Finze.

s. 341 – W przypisie 249 wspomina si´ o usuni´ciu wiosnà 1947 r. Zygmun-
ta Alfusa z Zarzàdu Kin. Na s. 343 to samo wydarzenie jest datowane na lipiec
1947 r. Autor raz pisze o Okr´gowym Zarzàdzie Kin, innym zaÊ razem o Okr´-
gowym Zarzàdzie Kinematografów Âlàskich (s. 341–343).

s. 345 – Recenzentem jednego z filmów na ∏amach „Dziennika Zachodniego”
by∏ Stanis∏aw Ziemba (przywo∏ywany wczeÊniej wielokrotnie jako redaktor na-
czelny tej gazety), a nie Zi´ba (tak te˝ w przypisie s. 346); na s. 390 Stanis∏aw
Ziemba zmieni∏ si´ z kolei w Ziemnego.

s. 353 – Je˝eli w kolejnych przypisach przywo∏ujemy pozycje tego samego
autora, to przed tytu∏em publikacji mo˝emy stosowaç zaimek „ten˝e”, a w przy-
padku kobiet „ta˝”. Woêniczka jednak w przypisach 289 i 290 da∏ „Ten˝e”, mi-
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mo ˝e chodzi o kolejne artyku∏y dziennikarki „Dziennika Zachodniego” Gra˝y-
ny Kuênik.

s. 356 – Zdaniem Autora ministrem oÊwiaty by∏ Czes∏aw Wydech! Chodzi
oczywiÊcie o Czes∏awa Wycecha.

s. 360 – Wydaje si´, ˝e istotne b∏´dy w cytacie nale˝y wyjaÊniaç w nawiasie
kwadratowym. Tak si´ jednak nie dzieje i w przypisie 310 wyst´puje Zbyszko
Bednarz [czyli Bednorz] i Wies∏aw Kuczewski – dyrektor [w∏aÊciwie: rektor] Po-
litechniki Âlàskiej. 

s. 361 – Wyst´pujàcy tutaj prof. Faustyn Kulczyƒski naprawd´ nazywa∏ si´
Kulczycki (tak zresztà na s. 368).

s. 366 – I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR Marian Bary∏a przybra∏ na
tej stronie nowe imi´ i nazwisko: Maran Bare∏a.

s. 382 – Nie istnia∏a ONTUR, ale OM TUR. Nie mog∏o dochodziç do „starç
mi´dzy cz∏onkami ZMW i »Wici«”, gdy˝ by∏a to jedna organizacja – Zwiàzek
M∏odzie˝y Wiejskiej RP „Wici”. W ca∏ym akapicie Autor mylnie pos∏uguje si´
skrótem ZMW zamiast ZWM (Zwiàzek Walki M∏odych).

s. 384 – Autor pisze o Robotniczym Towarzystwie Pomocy Dzieciom i Ch∏op-
skim TPD jako o organizacjach zajmujàcych si´ wychowywaniem dzieci i m∏o-
dzie˝y (dalej dodaje, ˝e w duchu Êwieckim). Pisze, ˝e TPD otwiera∏o szko∏y,
przedszkola itd., wspomina o jego strukturze. Mo˝e warto jednak dodaç wyraê-
nie, ˝e placówki TPD mia∏y daç dzieciom i m∏odzie˝y „naukowy, marksistowski
poglàd na Êwiat” i stosowaç „metod´ socjalistycznego wychowania w szko∏ach”
(o przejmowaniu szkó∏ przez TPD Woêniczka pisze dopiero na s. 407). TPD nie
zaprzesta∏o swojej dzia∏alnoÊci w latach 1954–1957, ale kontynuowa∏o jà
w ograniczonym zakresie. Zespó∏ TPD w Archiwum Paƒstwowym w Katowicach
opracowa∏ Roland Banduch, a nie Bandach.

s. 396 – Bokser Maksymilian Grzywocz na nast´pnej stronie jest ju˝ Grzywa-
czem (poprawnie Grzywocz). Tam te˝ Feliks Sztam (zamiast Stamm).

s. 401 – W po∏owie 1948 r. nikt nie móg∏ byç protegowanym Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR, a jedynie PPR.

Rozdzia∏ siódmy – KoÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe

W rozdziale o bardzo skromnej obj´toÊci wykorzystano przede wszystkim Histo-
ri´ diecezji katowickiej ks. prof. Jerzego Myszora (Katowice 1999), a nie przepro-
wadzono podstawowej kwerendy materia∏ów dotyczàcych parafii katowickich
w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Wielokrotnie Woêniczka przywo∏u-
je wydarzenia dotyczàce ca∏ej diecezji, nie analizujàc sytuacji w samych Katowicach. 

s. 403 – Autor pisze: „29 I 1945 r. przyjecha∏ z Krakowa do Katowic bp Ju-
liusz Bieniek, a 6 II – bp Stanis∏aw Adamski” – bp Adamski przyjecha∏ jednak nie
z Krakowa, ale z Jasnej Góry.

s. 404 – Nie by∏o Rosyjskiej Komendy w Katowicach, lecz – tak jak to zapi-
sa∏ Autor wczeÊniej – Komendantura Wojenna.

s. 404 – „Sk∏ad personalny Kurii Diecezjalnej sprzed wojny nie zmieni∏ si´
w okresie okupacji. Wprowadzono tylko w jej sk∏ad powracajàcych z wygnania
bp. Stanis∏awa Adamskiego i bp. Juliusza Bieƒka” – pisze Woêniczka. Zdanie nie-
zrozumia∏e, gdy˝ w∏aÊnie w czasie okupacji w zwiàzku z wysiedleniem biskupów
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zmieni∏ si´ sk∏ad personalny kurii. Autorowi chodzi∏o zapewne o porównanie sy-
tuacji z okresu przedwojennego z powojennà, a nie okupacyjnà.

s. 405 – Autor wymienia osiem parafii katowickich funkcjonujàcych wiosnà
1945 r. – pomija jednak kuracj´ Êw. Cyryla i Metodego w Katowicach Za∏´skiej
Ha∏dzie i lokali´ w Katowicach Koszutce. Parafia mariacka nazywa∏a si´ napraw-
d´ Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny (a nie NajÊwi´tszej Maryi
Panny), nie by∏o parafii „Bogucie-Za∏´˝e” (by∏a parafia Êw. Józefa w Katowicach
Za∏´˝u). Mo˝e lepiej nie pisaç o „parafii Katowice Zawodzie” – raczej o parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej w Katowicach Zawodziu, ani o „parafii Katowice Bogucice”
– by∏a to parafia Êw. Szczepana w Katowicach Bogucicach.

s. 405 – Jest tu zdanie: „Dnia 11 II 1945 r. wyszed∏ pierwszy numer tygodni-
ka »GoÊç Niedzielny«. Pierwszym redaktorem pisma zosta∏ ks. Klemens Kosyr-
czyk”. Autor zapomnia∏ dodaç, ˝e chodzi o pierwszy powojenny numer „GoÊcia
Niedzielnego” (pisma wydawanego od 1923 r.), a ks. Kosyrczyk by∏ pierwszym
powojennym redaktorem naczelnym. Znanym publicystà piszàcym do „GoÊcia
Niedzielnego” by∏ wed∏ug Woêniczki Pawe∏ Jasienia – chodzi o Jasienic´.

s. 406 – „Przedstawiciel duchowieƒstwa wszed∏ tak˝e do Powiatowej Rady
Narodowej” – pytanie tylko, o rad´ jakiego powiatu chodzi∏o. No i o jakiego ka-
p∏ana. W pracach PRN w Katowicach bra∏ udzia∏ ks. Stanis∏aw MaÊliƒski.

s. 408 – Autor, wspominajàc o rozwiàzaniu problemu listy narodowoÊciowej
z pewnoÊcià niemieckiej), pisze o „koncepcji administracji wojewódzkiej radykal-
nego rozwiàzania tego problemu – wysiedlenia wszystkich, którzy dobrowolnie
zapisali si´ do I, II i III grupy volkslisty”. Poruszajàc wczeÊniej sprawy narodo-
woÊciowe, o tym nie wspomina – takiego projektu nigdy nie by∏o.

s. 408 – Zaskakujàcy jest sposób przywo∏ywania informacji z Leksykonu du-
chowieƒstwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, pod redakcjà ks. Je-
rzego Myszora (t. 1–2, Warszawa 2002–2003). Ka˝dy biogram w nim ma swojego
autora, wi´c powinien byç traktowany jako osobny artyku∏. Zygmunt Woênicz-
ka jednak konsekwentnie (s. 413, 416–418) powo∏uje si´ jedynie na okreÊlone
stronice Leksykonu.

s. 410 – Woêniczka wspomina o naradzie mi´dzypartyjnej w gmachu Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR 27 lipca 1948 r. z udzia∏em przedstawicieli PZPR
– w tym czasie jednak taka partia jeszcze nie istnia∏a (pomy∏ka w dacie, tak samo
zresztà na nast´pnej stronie).

s. 412 – Kuriozalnie wyglàda sprawa odczytania listu bp. Adamskiego
z 17 stycznia 1949 r.: wed∏ug Woêniczki „Mimo zakazu UB list biskupa zosta∏
odczytany w szko∏ach [podkr. A.D.]”. Brzmi to zaskakujàco, tym bardziej ˝e bi-
skup zakaza∏ odczytywania tego listu nawet na nabo˝eƒstwach szkolnych (zob.
Represje wobec duchowieƒstwa górnoÊlàskiego w latach 1939–1956 w dokumen-
tach, wybór, wst´p i oprac. K. BanaÊ, A. Dziurok, Katowice 2003, s. 162–169).
Autor pisze o aresztowaniu za odczytanie listu „co najmniej 5 proboszczów”. Po-
nownie pisze o tym wydarzeniu na s. 418 i nie ma ju˝ wàtpliwoÊci, ˝e areszto-
wano wówczas szeÊciu ksi´˝y.

s. 414 – Ks. Karol Mathea zosta∏ tutaj nazwany ks. Janem Matejà (o „probosz-
czu Matei” tak˝e na s. 415; na s. 406 jest poprawnie).

s. 415 – Autor wspomina o parafii przy ulicy Sokolskiej oraz o obecnoÊci
sióstr zakonnych przy dwóch innych parafiach – nie dodaje przy tym, o jakà pa-
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rafi´ chodzi, a obecnoÊç sióstr kwituje êród∏owà bezradnoÊcià – „nie ustalono ich
liczby”. Wàtek obecnoÊci zakonów w Katowicach nie pojawi∏ si´ zresztà w ogó-
le w tym rozdziale.

s. 415 – Przytoczono tu fragment dokumentu o „przytrzymaniu” przez UB
proboszcza Górnika „w styczniu br.” Woêniczka b∏´dnie poda∏ w nawiasie dat´
– 1948 r.; dzia∏o si´ to w roku nast´pnym (o czym zresztà pisze na s. 418),
a ks. Górnik by∏ administratorem parafii, a nie proboszczem. 

s. 417 – B∏´dna pisownia nazwisk: jest „Wysiedlono tak˝e m.in. ks. Wilhelma
Lizura” – powinno byç Lizur´; ks. Józef Bàk – powinno byç Bak (tak zresztà jest
na s. 419).

s. 417 – W tekÊcie znajduje si´ uwaga, ˝e w koƒcu lat czterdziestych donosy
na bp. Adamskiego pisa∏ m.in. „p∏k Wac∏aw Pyszkowski, póêniejszy ksiàdz pa-
triota”. W tym czasie p∏k Pyszkowski by∏ ju˝ i ksi´dzem (od 1920 r.), i ksi´dzem
patriotà.

s. 418 – Autor wymienia ksi´˝y przebywajàcych w 1950 r. w katowickim wi´-
zieniu, wÊród nich znaleêli si´: Józef Piatkowski (powinno byç Piàtkowski), Ka-
rol Pinawa (powinno byç Pilawa), Leon Pakula (powinno byç Paku∏a), Julian Pu-
stelnik (powinno byç Juliusz), Wojciech So∏tysik (powinno byç Szo∏tysik), Alojzy
Wala (powinno byç Walla). Na trzynastu wymienionych kap∏anów szeÊciu ma
„zmienione” nazwiska lub imiona.

s. 419 – W okresie, który opisano w ksià˝ce, nie istnia∏a S∏u˝ba Bezpieczeƒ-
stwa, lecz Urz´dy Bezpieczeƒstwa.

s. 421 – Autor pisze: „Na dwa dni przed wyzwoleniem Katowic (24
I 1945 r.)” – wynika z tego, ˝e Katowice zosta∏y „wyzwolone” 26 stycznia
1945 r. By∏o to 28 stycznia.

Rozdzia∏ ósmy – Warunki bytu

s. 431–433 – Trzy pierwsze strony rozdzia∏u to niemal same cytaty. Monstru-
alnych rozmiarów cytaty tak˝e np. na s. 379.

s. 434 – Napisano tu o godzinie „policyjnej”, która by∏a utrzymywana przez
pierwsze pó∏rocze 1945 r. (o godzinie policyjnej tak˝e na s. 465). Dalej jednak
znajdujemy informacj´, ˝e w Katowicach obowiàzywa∏a godzina milicyjna (a nie
policyjna) i zosta∏a zniesiona dopiero w marcu 1946 r. (s. 474).

s. 441 – Autor powo∏uje si´ na artyku∏ Kazimierza Sarny Rozwój przestrzen-
ny i demograficzny Katowic zamieszczony w „Roczniku Katowickim” (1994, t.
12), lecz dokonuje dziwnych zmian (nie przywo∏uje zresztà s. 50 tego artyku∏u,
choç z niej równie˝ zaczerpnà∏ informacje). Znaczàco podwy˝sza wspó∏czynnik
ÊmiertelnoÊci w Katowicach, gdy˝ wszystkie dane podane przez Sarn´ w promi-
lach podaje w procentach (tak np. wspó∏czynnik ÊmiertelnoÊci w Katowicach
w 1945 r. wynosiç mia∏ 18,5 proc.)! Sarna pisze o 275 nowych przypadkach cho-
robowych w Katowicach w dwóch ostatnich miesiàcach 1948 r., Woêniczka zaÊ
o 275 chorych w tym czasie.

s. 442 – B∏´dne jest zdanie, ˝e „dyrektorami katowickiego »Caritasu« byli:
ks. Adam Bie˝anowski [...], s. Boles∏awa Borda [...], a póêniej [...] ks. Józef Ga-
wor”. Siostra Boles∏awa Broda (a nie Borda – tutaj Autora mo˝e t∏umaczyç b∏àd
wyst´pujàcy w ksià˝ce Myszora Historia diecezji katowickiej..., s. 570) by∏a
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dyrektorem Katowickiego Okr´gu Caritas, a dwaj wymienieni ksi´˝a to dyrekto-
rzy Diecezjalnego Zwiàzku Caritas. WczeÊniejszym dyrektorem Caritasu by∏
ks. Fryderyk Lipiƒski (a nie Lipieƒski).

s. 446 – Konferencja Êw. Wincentego ∫ Paulo zosta∏a tutaj nazwana Konfede-
racjà. B∏´dnie te˝ podano nazwisko Janiny Bülow jako Bulow.

s. 472 – Pojawi∏o si´ tu stwierdzenie: „przest´pczoÊç na terenie Katowic
w ciàgu 1945 r. ciàgle wzrasta∏a”. Na s. 474 czytamy jednak: „od wrzeÊnia
1945 r. przest´pczoÊç spad∏a o 40%”.

s. 500 (tak˝e s. 14) – Autor przywo∏uje w przypisie pozycj´: J. Koniew, Wspo-
mnienia dowódcy frontu, Warszawa 1988. Chodzi prawdopodobnie o ksià˝k´
Iwana Koniewa Notatki dowódcy frontu 1943–1945, Warszawa 1986.

s. 507 – Autorem biografii W∏adys∏awa Gomu∏ki ma byç niejaki A. Werdan
– chodzi o Andrzeja Werblana.

s. 508 – Wielokrotnie przywo∏ywanemu Kazimierzowi Miroszewskiemu
zmieniono nazwisko na Minoszewski.

W recenzji skoncentrowa∏em si´ na mankamentach publikacji, choç oczywi-
Êcie ksià˝ka zawiera interesujàce fragmenty ukazujàce ma∏o znane oblicze powo-
jennych dziejów miasta (Zygmunt Woêniczka pisze m.in. o roli Katowic w ˝yciu
kulturalnym Polski w 1945 r. i póêniejszej degradacji kulturalnej miasta oraz je-
go „kresowoÊci”). Ksià˝ka pokazuje, jak Katowice, w 1945 r. uwa˝ane za swo-
iste Eldorado (bogate i niezniszczone miasto), tracà stopniowo swoje znaczenie,
stajàc si´ punktem etapowym w drodze na „Dziki Zachód”. Interesujàcy by∏ te˝
pomys∏ opisania – poza kwestiami spo∏eczno-politycznymi – ˝ycia kulturalnego
i codziennoÊci mieszkaƒców tego miasta. 

Nie mo˝na jednak uznaç, ˝e Katowice doczeka∏y si´ rzetelnej monografii,
a bioràc pod uwag´ powy˝sze uwagi, nale˝y mieç nadziej´, ˝e wbrew temu, to pi-
sze Autor we wst´pie (s. 11), jego ksià˝ka nie trafi do m∏odego czytelnika. Chyba
˝e jej drugie, poprawione wydanie, bo w obecnej wersji mo˝e byç niebezpieczna
dla czytelnika wierzàcego nadmiernie w rzetelnoÊç wszystkich prac historycznych.

Adam Dziurok

David Morgan, Konflikt pami´ci. Narracje radomskiego Czerw-
ca 1976, Instytut Pami´ci Narodowej, seria „Monografie” t. 12,
Warszawa 2004, ss. 184

Postulat podejmowania studiów interdyscyplinarnych od lat powraca w Êro-
dowiskowych dyskusjach. Jego praktyczna realizacja jest trudna, pozostawia∏a
i w dalszym ciàgu pozostawia wiele do ˝yczenia, choç mo˝na liczyç na to, ˝e wy-
korzystanie w badaniach na okreÊlony temat odmiennego spojrzenia, doÊwiad-
czenia i warsztatu badawczego ró˝nych dziedzin nauki przyniesie inspirujàce re-
zultaty. Dlatego ka˝dà – zw∏aszcza udanà – prób´ takiego spojrzenia warto
przyjàç z ˝yczliwym zainteresowaniem. Takà próbà jest studium Davida Morga-
na, sytuujàce si´ na pograniczu socjologii, historii i politologii. Jest to przet∏uma-
czona na j´zyk polski wersja rozprawy doktorskiej The Transformation of Memo-

Recenzje

404



ry: Narrating the 1976 Radom Protest, obronionej w 2003 r. w Instytucie Stu-
diów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Praca ta (a raczej perypetie towarzy-
szàce jej powstawaniu) jest zarazem dowodem na to, ˝e opracowanie si´gajàce do
ró˝nych dyscyplin naukowych jest du˝ym wyzwaniem dla polskiego systemu na-
ukowego. Jej Autor, zanim ostatecznie – dodajmy, szcz´Êliwie – trafi∏ do ISP
PAN, by∏ przez d∏u˝szy czas odsy∏any od instytutu do instytutu, co argumento-
wano w∏aÊnie tym, ˝e temat nie mieÊci si´ w ramach danej dziedziny badawczej.

Najbardziej znanym historykiem cudzoziemcem piszàcym o Polsce jest Nor-
man Davies. O ile jednak obcokrajowcy zajmujà si´ z regu∏y polskà historià
w skali makro – jak w∏aÊnie Davies, o tyle do rzeczy absolutnie wyjàtkowych
mo˝na zaliczyç przypadek, w którym cudzoziemiec podejmuje temat tak ÊciÊle
zakreÊlony czasowo i terytorialnie – jak w przypadku Morgana. David Morgan
jest Amerykaninem, badaczem Êredniego pokolenia, zajmujàcym si´ historià Ro-
sji, ZSRR i Europy Ârodkowo-Wschodniej. Ze wzgl´dów rodzinnych w 1996 r.
zamieszka∏ w Radomiu. Tam te˝ zainteresowa∏ si´ protestem z czerwca 1976 r.
i zbiorowà pami´cià o tym kluczowym dla historii miasta wydarzeniu1. Polski
czytelnik b´dzie z pewnoÊcià zainteresowany rezultatem tego zainteresowania
i spojrzenia na naszà histori´ z innej perspektywy. Tym bardziej ˝e Morgan – mi-
mo zdarzajàcych si´ drobnych potkni´ç i nieÊcis∏oÊci – dobrze orientuje si´ w hi-
storii i spo∏eczno-politycznych realiach zarówno Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej, jak i III Rzeczypospolitej Polskiej.

Sàdz´, ˝e wielu Polaków chcia∏oby pos∏ugiwaç si´ obcym j´zykiem w takim
stopniu, w jakim Morgan pos∏uguje si´ j´zykiem polskim w mowie i rozumieniu
czytanego tekstu. Woli on wszak˝e pisaç w j´zyku ojczystym, co mia∏o swoje
– wynik∏e w jakimÊ stopniu z t∏umaczenia – konsekwencje dla kszta∏tu polskiego
wydania pracy. Wskutek obowiàzujàcych przepisów jako cudzoziemiec mia∏ on
równie˝ ograniczony dost´p do polskich archiwów i musia∏ liczyç na ˝yczliwoÊç
kolegów historyków i archiwistów. 

Mimo wspomnianej na wst´pie interdyscyplinarnoÊci praca Morgana wydaje
si´ w pewnym stopniu zmierzaç w kierunku uj´cia socjologicznego. Autor za-
uwa˝a, ˝e o ile protest z czerwca 1976 r. nadal odgrywa istotnà rol´ w pami´ci
zbiorowej radomskiego spo∏eczeƒstwa, o tyle jego symbolika bynajmniej nie jest
jednoznaczna i ciàgle rodzi kontrowersje. Jest to – stwierdza Morgan, przytacza-
jàc tez´ Paula Brassa – spowodowane tym, ˝e rzeczywista bitwa rozpoczyna si´
po zakoƒczeniu zamieszek, kiedy to zainteresowane strony starajà si´ przejàç
symboliczne znaczenie protestu (s. 14)2. Autor szuka wi´c odpowiedzi na pyta-
nie, w jakim stopniu brak spójnej narracji nadajàcej jednoznacznà wymow´ ra-

1 Por. D. Morgan, „We Don’t Make Heroes From Lumpenproletariat”: Remembering the 1976 Pro-
test in Radom, „Polish Sociological Review” 1997, nr 2; idem, Rywalizujàce narracje: pami´ç zbio-
rowa o wydarzeniach radomskich z 25 czerwca 1976 roku [w:] Czerwiec 1976. Spory i refleksje po
25 latach, red. P. Sasanka, R. Spa∏ek, Warszawa 2003.
2 Skàdinàd w tym kontekÊcie znamiennie brzmià s∏owa Edwarda Gierka, wypowiedziane w czasie
telekonferencji z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich 26 VI 1976 r.: „To nie by∏a
kl´ska. Wydaje mi si´, ˝e myÊmy kl´ski unikn´li w samà por´. Ale nie móg∏bym tak˝e powiedzieç,
˝e by∏o to nasze zwyci´stwo. Musimy dopiero przekuç ten wczorajszy dzieƒ, tà przegranà bitw´, to-
warzysze, w nasze zwyci´stwo” (Mnie to jest potrzebne jak s∏oƒce, woda i powietrze [w:] A. Garlic-
ki, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993, s. 395–406; pierwodruk: „Polityka” 1990, nr 19).
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domskiemu protestowi jest spowodowany przez istnienie kilku odmiennych
wersji opowiadaƒ, wp∏ywajàcych na kszta∏t pami´ci zbiorowej i odpowiedzial-
nych za marginalizowanie znaczenia samego protestu. Ukazana przez niego hi-
storia konkurujàcych o legitymizacj´ spo∏ecznà narracji radomskiego Czerwca
jest dobrym punktem wyjÊcia do rozwa˝aƒ na temat zmian w pami´ci zbiorowej
ogó∏u Polaków. Morgan stwierdzi∏ trafnie w innym miejscu, ˝e Czerwiec ’76 sta∏
si´ „cz´Êcià wi´kszej, ogólnopolskiej narracji o sprzeciwie wobec PRL, która
obejmuje protesty lat 1956, 1968, 1970 oraz solidarnoÊciowy zryw 1980 r.”,
a zatem wpisa∏ si´ w „wielkà narodowà narracj´, która da∏a legitymizacj´ za-
równo protestom wobec PRL, jak i stworzeniu nowej, demokratycznej III Rze-
czypospolitej Polskiej”3. 

Autor opar∏ si´ na ró˝norodnej podstawie êród∏owej: materia∏ach archiwal-
nych (przede wszystkim zespo∏y akt Komitetu Wojewódzkiego i Komitetu Miej-
skiego PZPR w Radomiu, przechowywane w tamtejszym Archiwum Paƒstwo-
wym), opracowaniach historycznych, prasie oficjalnej oraz drugoobiegowej z lat
1977–1989 (w tym drugim przypadku z Archiwum Peerelu w OÊrodku KARTA
w Warszawie), memuarystyce, wreszcie wywiadach z uczestnikami bàdê Êwiadka-
mi protestu. Zawaha∏em si´, czy nie u˝yç tu raczej okreÊlenia „relacje”. Nie jest
to bez znaczenia, gdy˝ wskazuje metod´ w∏aÊciwà albo dla socjologii – gdzie
„wywiad” jest typowym êród∏em socjologicznym, albo dla historii, w której ope-
ruje si´ poj´ciem „relacja historyczna”. O tym, ˝e mowa jest raczej o warsztacie
socjologicznym, mo˝e Êwiadczyç metoda prowadzenia wywiadów: autor rozma-
wia∏ z „by∏ymi funkcjonariuszami PZPR”, „cz∏onkami ruchu opozycyjnego”
i „zwyk∏ymi ludêmi” – uczestnikami albo Êwiadkami protestu. Jego zamiarem
poczàtkowo by∏o „spisanie mówionej, oddolnej historii na podstawie wspo-
mnieƒ losowo dobranych osób” (s. 15). 

Przed przystàpieniem do zasadniczych rozwa˝aƒ Morgan scharakteryzowa∏
metodologiczne podstawy pracy, omawiajàc literatur´ poÊwi´conà teorii badaƒ
nad pami´cià zbiorowà oraz konstrukcjà narracji historycznej jako podstawowej
metody ujawniania pami´ci zbiorowej. S∏usznie zdecydowa∏ si´ na uj´cie tematu
w uk∏adzie problemowo-chronologicznym, w którym przedstawi∏ dzieje i rozwój
odmiennych narracji wydarzeƒ z Radomia. Na rozpraw´ sk∏ada si´ dziesi´ç roz-
dzia∏ów. Pierwszy z nich poÊwi´cony jest charakterystyce Polski Gierka, genezie
protestu oraz okreÊleniu kluczowych i spornych elementów narracji. W kolej-
nych rozdzia∏ach Autor opisuje ewolucj´ wyró˝nionych przez siebie czterech
g∏ównych narracji od 1976 r. do czasów wspó∏czesnych.

Wywód rozpoczyna si´ od – niewàtpliwie trafnego – okreÊlenia znaczenia
Czerwca jako punktu prze∏omowego dekady, w którym za∏ama∏y si´ rozbudzane
od poczàtku lat siedemdziesiàtych nadzieje. Wtedy przed du˝à cz´Êcià spo∏eczeƒ-
stwa zosta∏a obna˝ona jaskrawa rozbie˝noÊç pomi´dzy epatujàcà sukcesami pro-
pagandà a rzeczywistoÊcià, zwiastujàcà kryzys gospodarczy. Tym bardziej ˝e cho-
cia˝ od koƒca 1970 r. w Polsce zmieni∏o si´ wiele, to zmiany nie dotyczy∏y istoty
funkcjonowania systemu w∏adzy, a po kilku latach „odwil˝y” w wielu dziedzi-
nach da∏o si´ odczuç ponowne „przykr´canie Êruby”. Szukajàc odpowiedzi na

3 D. Morgan, Rywalizujàce narracje..., s. 83.
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pytanie, dlaczego protest mia∏ najgwa∏towniejszy przebieg w∏aÊnie w Radomiu,
Morgan zarysowa∏ sytuacj´ spo∏ecznà-ekonomicznà miasta. Wskaza∏ na jego ro-
botniczy charakter, silne tradycje pepeesowskie, szczególnà pozycj´ Zak∏adów
Metalowych „¸ucznik” im. gen. „Waltera”. Zwróci∏ równie˝ uwag´ na nadzieje
(i póêniejsze rozczarowanie), jakie radomianie wiàzali z awansem na stolic´ wo-
jewództwa ich miasta, które by∏o zaniedbane i przegrywa∏o z pozosta∏ymi mia-
stami wojewódzkimi we wszystkich statystykach. Czy jednak wymienione w roz-
prawie czynniki niejako zdeterminowa∏y tak gwa∏towny wybuch w∏aÊnie
w Radomiu, czy te˝ nie – w dalszym ciàgu pozostaje pytaniem, na które praw-
dopodobnie nie b´dziemy w stanie udzieliç jednoznacznej odpowiedzi.

Poniewa˝ od d∏u˝szego czasu pracuj´ nad rozprawà doktorskà poÊwi´conà
przyczynom, przebiegowi i konsekwencjom Czerwca ’76, moje po∏o˝enie ze zro-
zumia∏ych wzgl´dów staje si´ tym bardziej niezr´czne, im bardziej do przedsta-
wienia przebiegu wydarzeƒ na prze∏omie czerwca i lipca 1976 r. zbli˝a si´ Mor-
gan, dla którego wydarzenia te sà punktem wyjÊcia do dalszych rozwa˝aƒ. Pewne
nieÊcis∏oÊci i zbytnie uproszczenia, których przecie˝ nikt si´ nie ustrze˝e, w tym
przypadku by∏y szczególnie widoczne; nie wp∏yn´∏y one jednak zasadniczo na
ocen´ pracy. Chcia∏bym natomiast podzieliç si´ refleksjà na temat „historyczne-
go uj´cia” problemu. Morgan zauwa˝y∏, ˝e dla badaƒ nad pami´cià zbiorowà
o danym wydarzeniu niezmiernie wa˝ne jest stworzenie „podstawy rzeczywisto-
Êci historycznej” i w∏aÊnie tu szczególnie dotkliwie odczuwa brak rzetelnego, mo-
nograficznego opracowania Czerwca ’76, z którego móg∏by skorzystaç. Taka pu-
blikacja, b´dàca odzwierciedleniem aktualnego stanu badaƒ i naszej wiedzy na
temat Czerwca, pozwoli∏aby na unikni´cie pewnych potkni´ç, wàtpliwoÊci i py-
taƒ stawianych przez Autora w rozwa˝aniach o charakterze historycznym. 

Co oczywiste, nie zamierza∏ on szczegó∏owo analizowaç ani procesu przygo-
towaƒ w∏adz do podwy˝ki cen, ani przebiegu protestu. Jego uwaga koncentro-
wa∏a si´ na powsta∏ych post factum licznych kalendariach, opisach i zestawie-
niach chronologicznych. Przedstawiajàc na tej podstawie bieg wydarzeƒ, Morgan
analizuje ich punkty wspólne oraz rozbie˝noÊci w opisie wydarzeƒ majàcych zna-
czenie dla póêniejszych narracji. Jednak z uwagi na to, ˝e wspomniane kalenda-
ria powsta∏y ju˝ w ramach „bitwy o pami´ç”, mo˝na mieç wàtpliwoÊci, czy sà
one wiarygodnà podstawà do obiektywnej rekonstrukcji przebiegu wypadków.
Sprzeciw budzi – mimo zrozumienia intencji Autora – konstatacja, i˝ „spornà
kwestià sà twierdzenia, ˝e wielu aresztowanych podczas t∏umienia protestu by∏o
fizycznie maltretowanych przez milicj´”. Wydaje si´, ˝e jest to punkt wyjÊcia do
dyskusji na temat wiarygodnoÊci i równorz´dnoÊci poszczególnych narracji i te-
go, w jaki sposób traktowaç narracj´, która – wbrew dziesiàtkom relacji i zeznaƒ
– zaprzecza istnieniu „Êcie˝ek zdrowia” i faktów brutalnego bicia zatrzymanych.

Autor wskaza∏ na kilka g∏ównych narracji radomskiego Czerwca. Szczególnà
uwag´ poÊwi´ci∏ pierwszej z nich, koncentrujàcej si´ na samym proteÊcie tzw.
ukrytej narracji. Zosta∏a ona stworzona przez manifestantów przez symboliczne
czyny, nadajàce spontanicznej demonstracji wymow´ jednoznacznego sprzeciwu
wobec w∏adz PRL: odwo∏ywanie si´ do symboli narodowych (Êpiewanie hymnu
i trzymanie bia∏o-czerwonych flag), niszczenie znienawidzonych symboli w∏adzy
komunistycznej (spalenie siedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR, zerwanie
czerwonej flagi powiewajàcej nad budynkiem, zniszczenie portretu Lenina w ga-
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binecie I sekretarza), wyraêne poczucie satysfakcji i zwyci´stwa. Na marginesie
warto zaznaczyç, ˝e w∏aÊnie Êwiadome i symboliczne upokorzenie znienawidzo-
nej w∏adzy Êwiadczy∏o o tym, ˝e nie by∏ to protest o wy∏àcznie ekonomicznym
tle, nazywany pogardliwie „walkà o kie∏bas´”. 

Druga narracja zosta∏a wykreowana przez PZPR w odpowiedzi na zagro˝enie
dla jej legitymizacji, jakie protest stworzy∏. Narracja ta sprowadza∏a dramatycz-
ny bunt robotników do zamieszek i grabie˝y sprowokowanych przez pijanych,
m∏odocianych chuliganów i „warcho∏ów”. Kolejnà narracj´ uformowa∏y Êrodo-
wiska opozycyjne (g∏ównie Komitet Obrony Robotników) zaanga˝owane w nie-
sienie pomocy osobom uwi´zionym i represjonowanym oraz ich rodzinom. W tej
wersji, koncentrujàc si´ na represjach i akcji pomocy, osoby represjonowane uka-
zywano jako zastraszone ofiary, uwypuklano dzia∏ania opozycji, przez co mimo-
wolnie spychano sam protest na dalszy plan. Morgan przekonujàco pisze rów-
nie˝ o wp∏ywie konsekwencji Sierpnia ’80 i porozumieƒ „okràg∏ego sto∏u” na
kszta∏t i kolejne podzia∏y poszczególnych narracji (tak pezetpeerowskiej, jak i so-
lidarnoÊciowej).

Marginalizowanie symbolicznego znaczenia Czerwca ’76 przez odmienne
narracje jest g∏ównà tezà rozprawy. Trzeba przyznaç, ˝e przytaczane na jej popar-
cie argumenty majà niezbyt przyjemnà wymow´ dla zainteresowanych Êrodo-
wisk, tak˝e tych na ró˝ne sposoby odwo∏ujàcych si´ do Czerwca, i z pewnoÊcià
wzbudzà kontrowersje. Âwiadczà one o tym, ˝e odpowiedzialnoÊç za minimali-
zowanie znaczenia czerwcowego protestu czy te˝ próby jego zaw∏aszczenia spo-
czywa nie tylko na narracjach kreowanych przez PRL i reprezentantów aparatu
w∏adzy, ale tak˝e demokratycznej opozycji i „SolidarnoÊci”, czego bynajmniej nie
zmieni∏ prze∏om 1989 r. 

Dobrym symbolem zderzenia narracji jest kamieƒ w´gielny umieszczony
w miejscu przysz∏ego pomnika Czerwca ’76 w Radomiu. Widniejàcy na nim na-
pis jest owocem negocjacji pomi´dzy „SolidarnoÊcià” a w∏adzami PRL. W efek-
cie jednak zdanie „Ludziom skrzywdzonym w zwiàzku z protestem robotniczym
25 czerwca 1976 r.” równie dobrze mog∏o odnosiç si´ do rannych funkcjonariu-
szy aparatu bezpieczeƒstwa. Morgan interesujàco przedstawi∏ próby zaw∏aszcze-
nia tego symbolu przez w∏adze w stanie wojennym (oficjalne obchody zorga-
nizowane w 1982 r. pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia
Narodowego) i znaczenie tego miejsca dla opozycji (wi´kszoÊç zgromadzeƒ
i dzia∏aƒ rocznicowych koƒczy∏a si´ przemarszem pod pomnik i z∏o˝eniem tam
kwiatów). Wielkà zas∏ugà amerykaƒskiego badacza jest równie˝ to, ˝e wydoby∏
z niepami´ci dramatyczny protest m∏odego mieszkaƒca Radomia Dariusza Toma-
szewskiego, który podpali∏ si´ w lipcu 1984 r. przed pomnikiem Czerwca.

Co wi´cej, ów pomnik i jego otoczenie równie˝ po 1989 r. by∏y miejscem,
w którym skupia∏y si´ ró˝ne zabiegi interpretacyjne, co wp∏yn´∏o na zmiany w je-
go charakterze. Coroczne obchody Czerwca ’76 – jak przekonujàco dowodzi
Morgan – sta∏y si´ okazjà do sporów i konfrontacji ideowej pomi´dzy rzecznika-
mi poszczególnych narracji (strona koÊcielna, radomska „SolidarnoÊç”, byli dzia-
∏acze KOR). By∏y równie˝ pretekstem do zaprezentowania si´ pragnàcych zdo-
byç popularnoÊç osób, ruchów politycznych, partii, organizujàcych w tym dniu
„niezale˝ne” i „nieoficjalne” obchody. Efektem owego przedstawianego w kolej-
nych rozdzia∏ach starcia narracji mia∏ byç wszak˝e brak jednoznacznego – trafia-
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jàcego do ÊwiadomoÊci mieszkaƒców Radomia – przes∏ania, jakie legitymizowa-
∏oby podstawy ustrojowe III RP i nowà rzeczywistoÊci, w której du˝a cz´Êç miej-
scowej spo∏ecznoÊci czuje si´ wyobcowana. 

W koƒcowych rozdzia∏ach wywód Autora nabiera charakteru politologiczne-
go. Dowodzi on, ˝e brak jednoznacznego rozliczenia z peerelowskà przesz∏oÊcià,
bezradnoÊç sàdów wobec doskonale zaadaptowanych w nowej rzeczywistoÊci lu-
dzi aparatu w∏adzy PRL, odpowiedzialnych za brutalnà pacyfikacj´ Radomia, by∏
tym czynnikiem, który – obok problemów socjalnych (m.in. bezrobocia) – przy-
niós∏ spo∏ecznoÊci radomskiej poczucie frustracji i rozgoryczenia zmianami
w Polsce po 1989 r. Mo˝na nie zgadzaç si´ z niektórymi ocenami czy interpreta-
cjami Autora, ale faktem pozostaje, ˝e zaproponowane przez niego spojrzenie na
losy pami´ci o radomskim proteÊcie z pewnoÊcià sk∏oni czytelnika do szerszej re-
fleksji. 

Morgan nie ustrzeg∏ si´ wszak˝e pewnych niedociàgni´ç. Oprócz dostrze˝o-
nych przeze mnie oczywistych literówek i drobnych potkni´ç czasem jest to kwe-
stia nieprecyzyjnego wyra˝enia bàdê powierzchownego uj´cia problemu. Kilka
przyk∏adów. Dzia∏aniom MSW w ramach „operacji cenowej” nadano kryptonim
„Lato-76”, a nie „åwiczenia ’76” (s. 27). 8 i 9 czerwca 1976 r. w KC PZPR od-
by∏y si´ spotkania z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich, na któ-
rych omawiano za∏o˝enia podwy˝ki, a nie posiedzenie Biura Politycznego (s. 28).
Âmierç dwóch demonstrantów nastàpi∏a oko∏o godziny 17.00, nie zaÊ o 14.30,
o której dopiero rozpoczyna∏y si´ starcia manifestantów z milicjà (s. 32). Autor
wymieni∏ tylko Jana Olszewskiego i W∏adys∏awa Si∏´-Nowickiego jako adwoka-
tów zaanga˝owanych w obron´ represjonowanych, pominà∏ zaÊ co najmniej An-
drzeja Grabiƒskiego, Witolda Lisa-Olszewskiego i Stanis∏awa Szczuk´ (s. 80).
Mieczys∏aw Moczar nie zosta∏ usuni´ty z PZPR „w poczàtkach kariery Gierka”,
a jedynie skierowany na boczny tor – do Najwy˝szej Izby Kontroli (s. 137). 

Sprzeciw budzà nast´pujàce uproszczenia: „Partyjni rewizjoniÊci, którzy mie-
li nadziej´, ˝e postalinowska odwil˝ 1956 r. doprowadzi do odgórnych reform
w PZPR, utracili z∏udzenia pod pa∏kami milicji w 1968 r., kiedy to re˝im st∏umi∏
protesty studentów domagajàcych si´ wi´kszej wolnoÊci intelektualnej” lub okre-
Êlenie Leszka Ko∏akowskiego jako „dawnego zwolennika rewolucji stalinowskiej
w Polsce, który zra˝ony jawnymi niedomogami systemu wyjecha∏ wreszcie za
granic´ po wydarzeniach 1968 r.” (s. 78–79). Zdarza si´, ˝e Autor wyciàga wnio-
ski na podstawie wàtpliwych przes∏anek lub opiera si´ na niewystarczajàcej pod-
stawie êród∏owej. Trudno traktowaç jako wiarygodne przytaczane przez niego
– w kontekÊcie niewyjaÊnionych okolicznoÊci Czerwca – pog∏oski, jakoby Stani-
s∏aw Kania „nadzorowa∏ jednak t∏umienie protestu, pozostajàc w kontakcie
w pracownikami MSW przebywajàcymi w tajnej placówce znajdujàcej si´ w miej-
scowoÊci Turno pod Radomiem” (s. 140), choç jest przecie˝ oczywiste, ˝e Kania
– jako sekretarz KC PZPR odpowiedzialny za nadzór nad resortami si∏owymi
– pozostawa∏ w tych dniach w Êcis∏ym kontakcie z kierownictwem sztabu MSW.
Trzeba te˝ wspomnieç o zdarzajàcych si´ potkni´ciach redakcyjnych, takich jak
np. okreÊlenie Tadeusza Karwickiego mianem burmistrza Radomia (s. 65; Autor
w wersji oryginalnej rozprawy u˝y∏ zwrotu „The mayor of Radom”), stwierdze-
nie, ˝e obraz Matki Boskiej z B∏otnicy „ukoronowa∏ papie˝ Jan Pawe∏ II
w 1977 r., kiedy jeszcze by∏ biskupem krakowskim” (s. 105), a Marian Mozgawa
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zosta∏ przeniesiony na „stanowisko szefa Milicji Obywatelskiej odpowiedzialne-
go za lokalny aparat bezpieczeƒstwa” (s. 24). Brak jest konsekwencji w rozszy-
frowywaniu skrótów przy ich pierwszym pojawieniu si´ (np. ZOMO – s. 29,
SLD – s. 122). 

Na zakoƒczenie pragn´ podkreÊliç, ˝e rozprawa Davida Morgana stanowi in-
teresujàcà, sk∏aniajàcà do refleksji i godnà polecenia analiz´, ukazujàcà – na przy-
k∏adzie Radomia – z∏o˝onoÊç procesu powstawania pami´ci zbiorowej. Mo˝e byç
wi´c ona dobrym punktem wyjÊcia do dyskusji na temat zmian dokonujàcych si´
w zbiorowej ÊwiadomoÊci Polaków, stanowi zarazem udany przyk∏ad studiów na
pograniczu ró˝nych dziedzin nauki – tym ciekawszy, ˝e podj´ty przez amerykaƒ-
skiego badacza zajmujàcego si´ polskà historià.

Pawe∏ Sasanka
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Wykaz skrótów archiwalnych
AAN – Archiwum Akt Nowych
AIPN – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie
AIPN By – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Delegatura

w Bydgoszczy
AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Gdaƒsku
AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Krakowie
AIPN Lu – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Lublinie
AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Rzeszowie
AP – Archwum Paƒstwowe (miasto)
APP – Archiwum Prymasa Polski
ASEP – Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski
BJ – Biblioteka Jagielloƒska
DATO – Der˝awnyj Archiw Ternopilskoji Ob∏asty (Archiwum

Paƒstwowe Obwodu Tarnopolskiego)
IPMS – Instytut Polski i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie
OBUiAD IPN – Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów

Instytutu Pami´ci Narodowej
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Informacja dla autorów
„Pami´ci i SprawiedliwoÊci”

Redakcja zwraca si´ do wszystkich autorów o stosowanie nast´pujàcych za-
sad, dotyczàcych formy tekstów nadsy∏anych do druku w naszym piÊmie.

1. Wszystkie teksty nale˝y przesy∏aç w wersji elektronicznej na adres poczto-
wy lub e-mailowy.

2. OdnoÊniki do przypisów powinny byç umieszczone w tekÊcie przed znaka-
mi interpunkcyjnymi: kropkà koƒczàcà zdanie (z wyjàtkiem gdy koƒczy je skrót
r. – rok lub podobny) lub przecinkiem, Êrednikiem wewnàtrz zdania (z wyjàt-
kiem, gdy muszà byç umieszczone mi´dzy s∏owami, których nie oddziela znak in-
terpunkcyjny).

3. W bibliografii i przypisach powinien byç zachowany nast´pujàcy schemat
opisu:

a. przypis archiwalny: nazwa archiwum, po przecinku nazwa zespo∏u, sygna-
tura, ewentualnie tom, tytu∏ dokumentu, data, karta.

b. druki zwarte: inicja∏ imienia, nazwisko autora, po przecinku tytu∏ (kursy-
wà), po przecinku ewentualnie tom, po przecinku miejsce i rok wydania, po
przecinku strony; po tytule publikacji zamieszczonej w pracy zbiorowej piszemy:
[w:] tytu∏ pracy i j.w.

c. artyku∏y w czasopismach: inicja∏ imienia, nazwisko autora, po przecinku ty-
tu∏ (kursywà), po przecinku tytu∏ czasopisma w cudzys∏owie, dalej – bez przecin-
ka – rok wydania, po przecinku tom (zeszyt, numer, cz´Êç), po przecinku strony.
W opisach stosujemy cyfry arabskie.

d. stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), passim, op. cit., loc. cit. (kur-
sywà).

4. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyj´te skróty (np., itp.,
m.in., rkps, mps, t., z., etc.), a tak˝e z regu∏y: r. (rok) i w. (wiek), dopuszczalne
sà tak˝e inne skróty, przyj´te w historycznych opracowaniach specjalistycznych,
jednak z wyjaÊnieniem ich znaczenia. W tekÊcie g∏ównym zapis daty: 3 lipca
1969 r.; w przypisach nazw´ miesi´cy podajemy cyfrà rzymskà, wówczas gdy
wyst´pujà wraz z dniem i rokiem (bez oddzielajàcych je kropek), w innych przy-
padkach s∏ownie.

5. W recenzji ponad tekstem nale˝y umieÊciç kolejno: imi´ (w formie rozwi-
ni´tej) i nazwisko autora recenzowanej pracy, jej tytu∏ i ewentualnie podtytu∏
(wed∏ug strony tytu∏owej); jeÊli recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po
tytule nale˝y podaç imi´ i nazwisko redaktora; nast´pnie – w przypadku pracy
wielotomowej – liczb´ tomów lub cz´Êci (np. t. 1–2) cyframi arabskimi i dalej:
nazw´ wydawcy, miejsce i rok wydania, na ostatnim miejscu liczb´ stron. Imi´
i nazwisko autora recenzji – na koƒcu tekstu z prawej strony.

6. Redakcja zastrzega sobie mo˝liwoÊç odes∏ania tekstu autorowi do w∏aÊci-
wego przygotowania i ponownego przepisania w wypadku, gdy b´dzie on odbie-
ga∏ swojà zewn´trznà formà od powy˝szych zasad.
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7. Tekst powinien liczyç nie wi´cej ni˝ 50 tys. znaków (wraz ze spacjami). Re-
dakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w porozumieniu z auto-
rem.

8. Redakcja prosi o do∏àczenie do artyku∏ów:
a. streszczeƒ o obj´toÊci jednej strony maszynopisu;
b. notki o autorze, zawierajàcej podstawowe informacje: rok urodzenia, za-

wód lub tytu∏ naukowy, miejsce pracy, tematyka zainteresowaƒ historycznych
oraz najwa˝niejsze pozycje w dorobku naukowym.
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Jacek Wo∏oszyn
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