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Wstęp

Po II woj nie świa to wej Ko ściół ka to lic ki sta nął wo bec no wych wy zwań. Wła -
dze ko mu ni stycz ne pod ję ły nie uda ną pró bę li kwi da cji lub przy naj mniej ogra ni cze -
nia je go wpły wu na mło dzież. Ko ściół, chcąc przy cią gnąć mło dych lu dzi, nie po zo -
sta wał wo bec tych dzia łań obo jęt ny. In ten sy fi ka cja pra cy z mło dzie żą, na fa li ru chu
po so bo ro we go, szcze gól nie wy raź nie za zna czy ła się w la tach sie dem dzie sią tych. Re -
ko lek cje, piel grzym ki czy Ruch Świa tło -Ż ycie, zwa ny ru chem oa zo wym, to tyl ko
nie któ re z pro po zy cji skie ro wa nych do mło dych. Ko ściół ka to lic ki w la tach po wo -
jen nych stał się na tu ral ną en kla wą dla opo zy cji, a uży wa jąc okre śle nia Ada ma Mich -
ni ka – „oa zą au to no mii spo łecz nej”1. Szcze gól nym za in te re so wa niem mło dzie ży cie -
szy ły się zwłasz cza dusz pa ster stwa aka de mic kie, któ re, choć po wsta ły w celu jej
ewan ge li za cji, z cza sem sta ły się rów nież „kuź nią” przy szłych opo zy cjo ni stów.

Tra dy cja dusz pa sterstw stu denc kich się ga XIV w., kie dy w Kra ko wie po wstał
pierw szy uni wer sy tet. Roz wój te go ru chu na stą pił w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen -
nym. 4 stycz nia 1928 r. abp Alek san der Ka kow ski ery go wał Dusz pa ster stwo Aka de -
mic kie w War sza wie przy ko ście le św. An ny. Pierw szym dusz pa ste rzem zo stał
ks. Edward Szwej nic. Ko lej ne po wsta ły w Po zna niu, Wil nie, Kra ko wie i Lu bli nie.
W cza sie II woj ny świa to wej dusz pa ster stwa dzia ła ły w kon spi ra cji. Ich ce lem by ło
ob ję cie po słu gą dusz pa ster ską nie tyl ko stu den tów i pra cow ni ków wyż szych uczel -
ni. Już w 1945 r. w Po zna niu od był się pierw szy zjazd dusz pa ste rzy aka de mic kich,
w 1946 r. zaś Epi sko pat Pol ski pod jął de cy zję, że dusz pa ster stwa bę dą funk cjo no -
wać ja ko od ręb na in sty tu cja ko ściel na2. W 1953 r. po wsta ła Ko mi sja Kra jo wa Dusz -
pa ster stwa Aka de mic kie go, któ rej za da niem by ło ko or dy no wa nie pra cy dusz pa ster -
skiej w śro do wi sku aka de mic kim na ob sza rze ca łej Pol ski. W ma ju 1953 r.
Kon fe ren cja Epi sko pa tu Pol ski za twier dzi ła Wytyczne pracy Duszpasterstwa Aka de -
mickiego, w których stwierdzano, że duszpasterstwo akademickie jest urzędem
kościelnym, powoływanym przez ordynariusza. Wytyczne zostały uzupełnione
w 1967 r. – powstał wówczas Regulamin Duszpasterstwa Akademickiego, w 1971 r.
zaś Statut Duszpasterstwa Akademickiego3.

1 A. Mich nik, Ko ściół, le wi ca, dia log, [przedm. S. Ki sie lew ski], Pa ryż 1977.
2 R. Rak, K. Żar no wiec ki, Aka de mic kie dusz pa ster stwo [w:] En cy klo pe dia ka to lic ka, t. 1, red. F. Gry -

gle wicz i in., Lu blin 1985, s. 221–224; zob. też ks. K. Pod staw ka, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie [w:]
Dusz pa ster stwo spe cjal ne, red. R. Ka miń ski, ks. B. Dróżdż, Lu blin 1998.

3 Ks. M. Szu mow ski, Dusz pa ster stwo aka de mic kie w Ar chi die ce zji War szaw skiej w la tach 1928–1992,
War sza wa 2000, s. 94–95; A. Przy bec ki, Urze czy wist nia nie się Ko ścio ła w śro do wi sku aka de mic kim.
W po szu ki wa niu kon cep cji dusz pa ster stwa stu den tów w Pol sce, Po znań 1986, s. 61.
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Dusz pa ster stwa aka de mic kie ma ją już swo ją li te ra tu rę, jed nak w do tych cza so -
wych ba da niach ogra ni cza no się nie mal wy łącz nie do ich ro li re li gij nej, so cjo lo gicz -
nej czy pe da go gicz nej. Wśród szcze gól nie waż nych po zy cji na le ży wy mie nić opu bli -
ko wa ną w 2000 r. roz pra wę dok tor ską ks. Mar ka Szu mow skie go, któ ry opi sał
hi sto rię dusz pa ster stwa aka de mic kie go w ar chi die ce zji war szaw skie j4, wy da ną
w 2007 r. roz pra wę dok tor ską wie lo let nie go dusz pa ste rza aka de mic kie go, ks. Sta ni -
sła wa Pu cha ły5, pu bli ka cję ks. Ada ma Przy bec kie go6, któ ry pod jął pró bę ana li zy po -
wo jen ne go dusz pa ster stwa aka de mic kie go, czy pra cę Do mi ni ki Bła sia k7. War to
wspo mnieć o se sji na uko wej, któ ra od by ła się w li sto pa dzie 2003 r. w Ka to wi cach.
Choć po świę co na wy łącz nie Dusz pa ster stwom Na uczy cie li Aka de mic kich, jej po -
kło siem by ły ma te ria ły nie wąt pli wie wy peł nia ją ce lu kę ba daw czą8. Cen ne są rów -
nież pu bli ka cje po świę co ne po szcze gól nym dusz pa ste rzo m9. Na le ży jed nak pa mię -
tać, że w PRL for ma dzia łal no ści wie lu DA ule gła pew nej mo dy fi ka cji. Oprócz
for ma cji du cho wej uczest ni ków, kon tekst hi sto rycz ny spo wo do wał zmia nę cha rak -
te ru spo tkań. Dusz pa ster stwa nie by ły wy łącz nie miej scem po głę bia nia re li gij no ści,
ale też ob sza rem swo bod nej wy mia ny my śli i roz wo ju in te lek tu al ne go. Po nie waż
przy cho dzą cym na spo tka nia mło dym lu dziom pro po no wa no po sta wę in ną od ofi -
cjal nie uzna wa nej, dla ów cze snej wła dzy DA sta wa ły się „po li tycz ne”. Do pie ro
w ostat nim cza sie uka za ły się pu bli ka cje uka zu ją ce in ną niż do tych czas ich ro lę 10.
Ro lę, któ rą po przed ni ustrój nie ja ko na nich wy mu sił. 

*  *  *
Ni niej sze ma te ria ły są owo cem se sji po pu lar no nau ko wej „Oa za wol no ści –

dusz pa ster stwa aka de mic kie w la tach sie dem dzie sią tych”, któ ra od by ła się 19 li sto -

4 M. Szu mow ski, Dusz pa ster stwo aka de mic kie w Ar chi die ce zji War szaw skiej...
5 Ks. S. Pu cha ła, Dusz pa ster stwo aka de mic kie w die ce zji ka to wic kiej w la tach 1947–1992, Ka to wi ce

2007.
6 A. Przy bec ki, Urze czy wist nia nie się Ko ścio ła...
7 D. Bła siak, Dusz pa ster stwo aka de mic kie ja ko śro do wi sko spo łecz no -ku lt ur owe. Pro ces sta wa nia się

człon kiem gru py od „oni” do „my”, Ka to wi ce 2003 (Stu dia i Ma te ria ły Wy dzia łu Teo lo gicz ne go Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, nr 13).

8 Na uczy ciel aka de mic ki. Ma te ria ły z se sji zor ga ni zo wa nej z oka zji XX-l ecia Dusz pa sterstw Na uczy cie li
Aka de mic kich 22 li sto pa da 2003 r., red. M. Spy ra, Ka to wi ce 2003 (Ze szy ty Dusz pa ster stwa Aka de -
mic kie go, nr 2).

9 Mię dzy in ny mi: W. An drze jew ski, Od de ski do de ski, Go rzów Wiel ko pol ski 1999; Dusz Pa sterz. Oj ciec
Ho no riusz Sta ni sław Ko wal czyk OP (1935–1983), red. S. Bo row czyk, Po znań 2000; Orzech!, red. ks.
A. Ra dec ki, Wro cław 2000; Ksiądz Alek san der Zien kie wicz. Ka płan i wy cho waw ca. Sym po zjum w pią -
tą rocz ni cę śmier ci Wro cław 18–19 li sto pa da 2000 r., Wro cław 2001; H. Gal lus, E. Mi ko łaj czak, Oj -
ciec Mar cin Chro stow ski, Po znań 2001; Śla dy obec no ści oj ca Wła dy sła wa Wo ło szy na w na szym ży ciu,
ze bra ne przez B. Sło miń ską, To ruń 2003; M. Wy rwich, Ka pe la ni „So li dar no ści” 1980–1989, t. 1–3,
War sza wa 2005–2009; zob. też bio gra my dusz pa ste rzy w: Opo zy cja w PRL. Słow nik bio gra ficz ny
1956–1989, red. J. Skó rzyń ski, P. So wiń ski, M. Strasz, War sza wa 2000; En cy klo pe dia wie dzy o je zu -
itach na zie miach Pol ski i Li twy 1564–1995, oprac. L. Grze bień SJ, Kra ków 1996; En cy klo pe dia So li -
dar no ści. Opo zy cja w PRL 1976–1989, t. 1, red. M. Łąt kow ska i in., War sza wa 2010 (wię cej bio gra -
mów do stęp nych jest na sta le ak tu ali zo wa nej stro nie in ter ne to wej: www.en cy klo pe dia -s ol ida rn osci.pl).

10 S.A. Bo ga cze wicz, K. Jar kie wicz, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Pol sce po dru giej woj nie świa to wej,
„Biu le tyn IPN” 2001, nr 10, s. 43–46; K. Jar kie wicz, Dusz pa ster stwa aka de mic kie Kra ko wa po II woj -
nie świa to wej, Kra ków 2004; M. Przy bysz, Wy spy wol no ści. Dusz pa ster stwo aka de mic kie w Ło dzi
1945–1989, Łódź 2008.
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pa da 2008 r. w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do wej w Go rzo wie Wiel ko pol -
skim. By ła wspól nym przed się wzię ciem Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Szcze ci nie, Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej
w Go rzo wie Wiel ko pol skim, Ar chi wum Pań stwo we go w Go rzo wie Wiel ko pol skim
oraz Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność” w Go rzo wie Wiel ko pol skim.

Spo tka li się na niej zarówno uczest ni cy duszpasterstw aka de mic kich z lat sie -
dem dzie sią tych XX w., jak rów nież ci, któ rzy by li te go ru chu ani ma to ra mi. Nie ste -
ty, nie uda ło się zgro ma dzić w jed nym miej scu wszyst kich ów cze snych dusz pa ste rzy
aka de mic kich, jed nak w spon ta nicz nym dia lo gu, ja ki wy wią zał się mię dzy za pro szo -
ny mi du chow ny mi a zgro ma dzo ny mi na sa li by ły mi dzia ła cza mi DA, pod ję to pró bę
przy po mnie nia ich wy jąt ko wych po sta ci.

Otwie ra jąc se sję, Mar cin Ste fa niak, dy rek tor Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji
Pu blicz nej, przy po mniał, że za pro sze ni: za rów no ks. Wi told An drze jew ski, jak
i o. Hu bert Czu ma są ho no ro wy mi oby wa te la mi miast (Go rzo wa Wiel ko pol skie go
i Szcze ci na), po dzie lił się tak że re flek sją na te mat sym bo licz ne go my śle nia o DA.
Uznał, że duszpaster stwo aka de mic kie, w szcze gól no ści na Zie miach Za chod nich
i Pół noc nych, two rzy ło wol ną in te li gen cję, któ ra kształ to wa ła toż sa mość tych ziem.
W tym do pa try wał się szcze gól nej ro li DA. Dla te go wła śnie kon fe ren cja od by ła się
w Go rzo wie Wiel ko pol skim (dru gim po wo dem by ła wciąż ak tyw na po słu ga ka płań -
ska ks. An drze jew skie go w tym mie ście). 

Na se sji po ru szo no za le d wie kil ka za gad nień. Jed nym z jej ce lów by ła od po -
wiedź na py ta nie o zna cze nie duszpasterstw aka de mic kich w PRL, ich ro lę w opo rze
spo łecz nym wo bec władz ko mu ni stycz nych oraz okre śle nie za dań, ja kie sta wiał
przed ni mi Ko ściół ka to lic ki. Pod ję to tak że pró bę stwo rze nia swe go ro dza ju por tre -
tu psy cho lo gicz ne go uczest ni ka DA, jak rów nież dusz pa ste rza aka de mic kie go.
Uczest ni ków dusz pa sterstw nie wąt pli wie łą czy ła po dob na wraż li wość, świa to po -
gląd, re li gij ność, za ży łość, po trze ba bez pie czeń stwa czy iden ty fi ka cja ze świa tem
okre ślo nych war to ści. By li to mło dzi lu dzie, nie go dzą cy się z za sta ną rze czy wi sto -
ścią. Pod ję to pró bę od po wie dzi na py ta nia o ich mo ty wa cje, ro lę w po wsta niu „So -
li dar no ści” oraz w cza sie prze ło mu ro ku 1989. Po ru szo no rów nież za gad nie nie sto -
sun ku pań stwa, a ści ślej mó wiąc apa ra tu re pre sji, wo bec dusz pa sterstw, ich
uczest ni ków i dusz pa ste rzy.

Se sja zo sta ła po dzie lo na na dwie czę ści. W pierw szej duszpaster stwo aka de -
mic kie zo sta ło nie ja ko „osa dzo ne” na szer szym tle ów cze snych wy da rzeń po li tycz -
nych. Pierw sze dwa re fe ra ty – Ja na Ża ry na i Ma te usza Wy rwi cha – ma ją cha rak ter
ese jów, któ rych ce lem by ło przed sta wie nie tła spo łecz ne go i hi sto rycz ne go, sto sun -
ków pań stwo – Ko ściół ka to lic ki w PRL oraz syl we tek wy bra nych dusz pa ste rzy aka -
de mic kich. Choć duszpaster stwa aka de mic kie w swym za mie rze niu mia ły cha rak ter
re li gij ny, trze ba mieć na uwa dze, że w PRL wła ści wie każ da po sta wa in na od ofi cjal -
nie uzna wa nej by ła trak to wa na jak opo zy cyj na wo bec władz. Co cie ka we, funk cjo -
na riu sze Służ by Bez pie czeń stwa okre śla li DA ja ko po li tycz ne, cho ciaż sa mi nie do -
strze ga li w ich ak tyw no ści dzia łań po li tycz nych. Dla te go głos za bra li hi sto ry cy
zaj mu ją cy się dzie ja mi opo zy cji, któ rzy przed sta wi li stan ba dań nad po szcze gól ny mi
duszpaster stwa mi aka de mic ki mi (w Gdań sku, Go rzo wie Wiel ko pol skim, Lu bli nie,
Płoc ku i Szcze ci nie). W swych ba da niach wy ko rzy sta li nie tyl ko re la cje po szcze gól -



nych dusz pa ste rzy i uczest ni ków, ale rów nież źró dła ar chi wal ne, wy two rzo ne
przede wszyst kim przez funk cjo na riu szy SB i aparat partyjny. Nie ste ty, or ga ni za to -
rom nie uda ło się za pro sić re fe ren tów, któ rzy przed sta wi li by hi sto rię DA we Wro -
cła wiu czy Kra ko wie. Na ich te mat po wsta ło już jed nak spo ro pu bli ka cji, a na wet
dok to ra tów, choć by o kra kow skiej „Becz ce”.

Dru ga część se sji po świę co na zo sta ła wspo mnie niom dusz pa ste rzy i dzia ła czy
duszpasterstw aka de mic kich w la tach sie dem dzie sią tych XX w. Do udzia łu w pierw -
szym pa ne lu dys ku syj nym, mo de ro wa nym przez Ja na Ża ry na, za pro szo no dusz pa -
ste rzy aka de mic kich: ks. Wi tol da An drze jew skie go i o. Lu dwi ka Wi śniew skie go (ze
wzglę du na stan zdro wia nie przy był o. Hu bert Czu ma, jed nak je go brat, Be ne dykt,
od czy tał list skie ro wa ny przez o. Hu ber ta do uczest ni ków se sji). W drugim pa ne lu
swo imi do świad cze nia mi z dzia łal no ści w DA dzie li li się: Elż bie ta Czu ma, Prze my -
sław Fen rych, Ma rek Ju rek, Gra ży na Py tlak i An na Sa mo liń ska. Znaj du ją cy się
w anek sach za pis dys ku sji zo stał opa trzo ny krót ki mi no ta mi oso bo wy mi, od no szą -
cy mi się głów nie do ak tyw no ści wy mie nia nych tam osób w la tach sie dem dzie sią tych
XX w.

Mar ta Mar cin kie wicz
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Jan Ża ryn

Sto sun ki pań stwo – Ko ściół ka to lic ki 
w la tach sie dem dzie sią tych XX w.

Po pro szo no mnie, abym przed sta wił po krót ce re la cje pań stwo – Ko ściół ka -
to lic ki w la tach sie dem dzie sią tych XX w., a więc w de ka dzie, któ ra czę sto na zy wa -
na jest de ka dą nie do koń czo ną czy też de ka dą Edwar da Gier ka. Te okre śle nia su ge -
ro wa ły by, że la ta sie dem dzie sią te w spo sób jed no znacz ny w re la cjach pań stwo –
Ko ściół ka to lic ki róż nią się od okre sów wcze śniej szych, któ re w ja kiejś mie rze na le -
ża ło by opi sy wać osob no i kon fron to wać z la ta mi sie dem dzie sią ty mi. Eki pa Gier ka,
pro wa dząc dzia ła nia pro pa gan do we wo bec spo łe czeń stwa, bez wąt pie nia chcia ła, by
ta de ka da by ła opi sy wa na w od mien ny spo sób. Trze ba jed nak po wie dzieć, że je śli
cho dzi o re la cje pań stwo – Ko ściół ka to lic ki, la ta sie dem dzie sią te by ły przede
wszyst kim kon ty nu acją po li ty ki wy zna nio wej za po cząt ko wa nej wraz z po ja wie niem
się na zie miach pol skich ko mu ni stów oraz pew ne go po ko le nia i men tal no ści za tym
się kry ją cej, jak rów nież ca łe go two rzą ce go się w la tach czter dzie stych i pięć dzie sią -
tych apa ra tu wła dzy. To dzie dzic two, two rzą ce się przez wszyst kie po wo jen ne la ta,
nie zo sta ło na gle wy rzu co ne po za na wias sys te mu re al ne go so cja li zmu, lecz wpro -
wa dzo ne w opi sy wa ną de ka dę ja ko aport po zy tyw ny. I wła śnie ta świa do mość po -
win na nam to wa rzy szyć przy oce nie lat sie dem dzie sią tych, czę sto wyj mo wa nych
z kon tek stu i w re la cjach pań stwo – Ko ściół ka to lic ki opi sy wa nych ja ko czas tzw.
nor ma li za cji „w od róż nie niu od ...” Te za pierw sza i jed no znacz na brzmi, że by ło
wręcz od wrot nie: la ta sie dem dzie sią te XX w. by ły w re la cjach pań stwo – Ko ściół
kato lic ki przede wszyst kim kon ty nu acją pro ce su, któ ry za po cząt ko wa ły de ka dy
wcze śniej sze.

Oczy wi ście moż na do wo dzić, że po ko le nie, któ re do szło do wła dzy po prze -
mia nach we wnątrz par tyj nych koń ca lat sześć dzie sią tych, by ło po ko le niem bar dziej
prag ma tycz nym niż ide olo gicz nym oraz że Edward Gie rek, Piotr Ja ro sze wicz, Sta -
ni sław Ka nia, Fran ci szek Szlach cic i ca ła gru pa ko lej nych funk cjo na riu szy par tyj -
nych w re la cjach z Ko ścio łem, jak i w in nych prze strze niach na tu ry go spo dar czej,
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kie ro wa ła się bar dziej prag ma ty zmem niż dzie dzic twem ide olo gicz nym, ale wy da je
się, że jest to te za fał szy wa. Za kła da ona bo wiem pew ną nie za leż ność ko lej nych
grup „wład ców ko mu ni stycz nych”, nie tyl ko od wła sne go dzie dzic twa i ży cio ry su,
ale rów nież od ca łej struk tu ry ide olo gicz nej, któ rą by ła Pol ska Rzecz po spo li ta Lu -
do wa. Opie ra ła się ona na mark si zmie nie tyl ko w sen sie teo re tycz nym, ale też
w sen sie prak tycz nym. Co to zna czy? To zna czy przede wszyst kim, że jed nym z naj -
waż niej szych ka no nów ide olo gii mark si stow skiej by ła z jed nej stro ny ko niecz ność
ate iza cji spo łe czeń stwa, z dru giej zaś wi dze nie tej że ate iza cji, sto so wa nej przez in sty -
tu cje pań stwa, ja ko pro ce su zde ter mi no wa ne go na uko wym okre śle niem przy szło ści
świa ta. Owa przy szłość, czy li so cja lizm funk cjo nu ją cy na ra zie w teo rii, ta wi zja roz -
wo ju świa ta nie by ła dys ku to wal na. Mia ła się speł nić na sto pro cent i w związ ku
z tym in sty tu cja pań stwa, szczę śli wie, zda niem ko mu ni stów, przez nich prze ję ta,
mia ła słu żyć przy spie sze niu te go pro ce su, a wszyst ko, co go opóź nia ło, sta wa ło się
zbio ro wym bądź in dy wi du al nym wro giem na dro dze do – nad uży wa ne go ewi dent -
nie w PRL-u sło wa – „po stę pu”.

De ter mi na cja, któ rą pre zen to wa ły ko lej ne po ko le nia ko mu ni stów, w two rze -
niu sys te mu spój ne go za rów no w teo rii, jak i w prak ty ce, do pro wa dzi ła do skry sta -
li zo wa nia się tzw. po li ty ki wy zna nio wej okre su PRL-u. W skró cie rzecz uj mu jąc,
prak tycz nie od je sie ni 1947 r., od de cy zji ów cze sne go BP KC PPR, roz po czął się
pro ces kon fron ta cji z Ko ścio łem ka to lic kim, ro zu mia ny na dwa spo so by. Przede
wszyst kim cho dzi ło o wy pchnię cie Ko ścio ła ka to lic kie go z prze strze ni pu blicz nej,
a więc na de wszyst ko stam tąd, gdzie w la tach tuż po wo jen nych był obec ny. Na le ża -
ło wy ru go wać go z ży cia pu blicz ne go, jed no cze śnie za mie nia jąc je go treść we dle
mark si stow skie go ro zu mie nia świa ta. Bez wąt pie nia od sa me go po cząt ku, czy li od
koń ca lat czter dzie stych, płasz czy zną wal ki o wy eli mi no wa nie ka to li cy zmu z prze -
strze ni pu blicz nej by ło za każ dym ra zem ko lej ne po ko le nie mło dzie ży. Do kon fron -
ta cji do cho dzi ło w każ dej in sty tu cji pu blicz nej, w któ rej od by wał się pro ces wy cho -
waw czy, głów nie w szko łach i uczel niach. W kon se kwen cji ja ka kol wiek ak tyw ność
Ko ścio ła na tych po lach, czy li wo la kon ty nu owa nia lek cji re li gii w szko łach czy też
two rze nie po II woj nie świa to wej sto wa rzy szeń ka to lic kich – sto wa rzy sze nia mło -
dzie ży mę skiej i żeń skiej czy so da li cji ma riań skich – by ła uci na na. To był głów ny cel
po li ty ki wy zna nio wej – wy pchnię cie Ko ścio ła ka to lic kie go i ka to li cy zmu po za prze -
strzeń pu blicz ną, ja ko kon ku ren cyj ne go, al ter na tyw ne go spo so bu wi dze nia świa ta.

Dru gim kie run kiem dzia ła nia, re ali zo wa nym szcze gól nie w la tach sta li now -
skich, by ła pró ba nie tyl ko zdy scy pli no wa nia, ale i pod po rząd ko wa nia so bie struk -
tur i lu dzi Ko ścio ła. W spo sób ra dy kal ny, to zna czy po przez wy mia nę elit ko ściel -
nych z księ ży nie po kor nych na po słusz nych, bądź w spo sób bar dziej fi ne zyj ny –
szcze gól nie póź niej, w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych – po przez pró by
dez in te gra cji śro do wi ska du cho wień stwa ka to lic kie go czy też pod wa ża nie au to ry te -
tu tych ka pła nów i bi sku pów, któ rzy w spo sób szcze gól ny na ra ża li się wła dzy ko mu -
ni stycz nej w pro ce sie wdra ża nia fak tycz ne go ustro ju so cja li stycz ne go. Do re ali za cji
tych ce lów po wo ła no rów nież in sty tu cje. Ta kim dłu go trwa łym in sty tu cjo nal nym na -
rzę dziem po li ty ki wy zna nio wej by ły – wy stę pu ją ce pod róż ny mi na zwa mi – tzw. ze -
spo ły ds. kle ru, two rzo ne nie re gu lar nie od stycz nia 1949, a re gu lar nie od 1956 r.
W la tach sie dem dzie sią tych był to ze spół przy Wy dzia le Spo łecz no -A dm in istr acyj -
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nym KC PZPR, nad zo ro wa ny przez kon kret ne go człon ka Biu ra Po li tycz ne go.
W latach sie dem dzie sią tych był to Sta ni sław Ka nia, ewi dent nie jed na z naj waż niej -
szych po sta ci w BP KC PZPR. Nad zo ro wał ca ły pion wy zna nio wy, któ ry skła dał się
z de le ga tów naj waż niej szych in sty tu cji do te go ze spo łu de le go wa nych, a więc przede
wszyst kim naj wyż szych władz Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, ale rów nież kie -
row ni ka Urzę du ds. Wy znań. W 1974 r. do szło do zmia ny na tym sta no wi sku i pod -
nie sie nia urzę du do po zio mu mi ni ster stwa przez fakt nada nia kie row ni ko wi urzę du
ran gi mi ni stra. Oczy wi ście, w za leż no ści od prak tycz nej prze strze ni, któ ra by ła
w ge stii ze spo łu ds. kle ru, oprócz wy mie nio nych uczest ni ków spo tkań, pod czas któ -
rych po dej mo wa no de cy zje, w ja ki spo sób zwal czać Ko ściół ka to lic ki, uczest ni czy li
w nich spe cjal nie do bra ni go ście. Sta ły mi uczest ni ka mi spo tkań by li przed sta wi cie -
le MSW, Urzę du ds. Wy znań i Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go KC PZPR, na to miast do -
dat ko wo w spo tka niach uczest ni czył np. przed sta wi ciel Mi ni ster stwa Oświa ty, Mi -
ni ster stwa Fi nan sów czy Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej, w za leż no ści od te go,
czy przed mio tem na ra dy by ła po li ty ka oświa to wa bądź po dat ko wa wo bec Ko ścio ła,
czy po bór kle ry ków do woj ska.

Z po wyż sze go wy ni ka, że w la tach sie dem dzie sią tych, po dob nie jak we wcześ -
niej szych de ka dach, za ist nia ła pew na rze czy wi stość struk tu ral na, ustro jo wa. Mia no -
wi cie ist nia ła nie tyl ko ate istycz na ide olo gia pań stwa, ale też na rzę dzia w po sta ci
naj waż niej szych in sty tu cji, nie tyl ko par tyj nych, ale i kon sty tu cyj nych, któ re zo sta -
ły skie ro wa ne do wal ki z Ko ścio łem ka to lic kim w kon kret nych prze strze niach.
W la tach sie dem dzie sią tych eki pa Gier ka mu sia ła jed nak to otrzy ma ne od Bie ru ta
i Go muł ki dzie dzic two skon fron to wać z bar dzo wy raź ną, no wą rze czy wi sto ścią we -
wnątrz sa me go Ko ścio ła ka to lic kie go. Do pie ro ta kon fron ta cja po zwa la le piej zro -
zu mieć, na czym po le ga ła trud ność eki py Gier ka w re ali zo wa niu do tych cza so wej
po li ty ki wy zna nio wej.

W la tach sie dem dzie sią tych sta łym ele men tem wal ki z Ko ścio łem, prze ję tym
od Go muł ki i Bie ru ta, by ły przede wszyst kim utrud nie nia w otrzy my wa niu ze zwo -
leń na bu do wę ko ścio łów. Zja wi sko to moż na na zwać „wal ką ze świą ty nia mi”. Je go
dy na mi ka ro sła z de ka dy na de ka dę. O ile w la tach sta li now skich sto so wa no me cha -
nizm czy sto re pre syj ny, któ ry po zwa lał na za trzy ma nie ewen tu al nej roz bu do wy czy
od bu do wy ko ścio ła (głów nie od bu do wy – kwe stia bez po śred nich skut ków II woj ny
świa to wej), o ty le w la tach sześć dzie sią tych, przede wszyst kim od mo men tu wej ścia
w ży cie usta wy z 1961 r., roz po czął się pro ces wy pra co wy wa nia przez wła dze ko -
mu ni stycz ne me cha ni zmu praw no -a dm in istr acy jn ego. Pro ces, któ ry w bar dzo szcze -
gó ło wym za kre sie, od usta wy po przez roz po rzą dze nia wy ko naw cze, de ter mi no wał
– z punk tu wi dze nia pań stwa – moż li wo ści ma new ru Ko ścio ła, kon kret ne go pro -
bosz cza czy ku rii w prze strze ni zwa nej bu dow nic twem. Za cie śnia nie te go po la spo -
wo do wa ło, że w za sa dzie ka płan, pro boszcz da nej pa ra fii, dzie kan czy in na oso ba
bądź struk tu ra od po wie dzial na za sta ra nia w Urzę dzie ds. Wy znań o bu do wę ko ścio -
ła by ła w grun cie rze czy usta wicz nie blo ko wa na ko lej ny mi prze szko da mi w po sta ci
prze pi sów praw nych. Za rów no na po zio mie uzy ska nia zgo dy na plan za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, jak i zgo dy na roz bu do wę do mu pa ra fial ne go, otrzy ma nia
ma te ria łu bu dow la ne go, eki py bu dow la nej itd. Każ dy szcze gół był tak ob wa ro wa ny
prze pi sa mi praw ny mi, aby mógł słu żyć do re pre sjo no wa nia Ko ścio ła. Ce lem by ła
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nie tyl ko jak naj mniej sza licz ba ko ścio łów, ko mu ni ści nie by li tak pry mi tyw ni. Był
on du żo szer szy. To by ło z jed nej stro ny rów no cze sne bu dow nic two miesz ka nio we
i wie lo let ni pro ces mi gra cji ze wsi do miast, po łą czo ny z bu do wa niem za to mi zo wa -
nej prze strze ni miej skiej, tak by nie by ło sta łe go ele men tu ko ścio ła, z któ re go wy -
szło się do no wej rze czy wi sto ści so cja li zmu miej skie go. To by ła wręcz „wal ka o kra -
jo braz”, któ ry miał się zmie niać, a rów no cze śnie pro wa dzić do świa do mo ścio wej
zmia ny men tal no ści spo łecz nej. Stąd m.in. „wal ka o krzy że”, nie tyl ko o ko ścio ły.

Dru gim przy kła dem wal ki z Ko ścio łem był po bór kle ry ków do woj ska. W la -
tach sta li now skich był to pro jekt re ali zo wa ny in cy den tal nie, od 1959 r. zaś w spo -
sób sta ły. Oka za ło się jed nak, że – z per spek ty wy ko mu ni stycz nej oczy wi ście – do -
szło do „błę dów i wy pa czeń” na tym od cin ku. Wy ni ka ły one przede wszyst kim
z te go, że kle ry cy by li po sy ła ni do jed no stek służ by za sad ni czej bez kon tro li skut -
ków te go fak tu. W związ ku z tym od po ło wy lat sześć dzie sią tych i w na stęp nej de -
ka dzie, aż do wy bo ru w 1978 r. Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża, kie dy ta dy na mi ka wy -
raź nie osty gła, kle ry cy z pierw sze go, cza sem rów nież z dru gie go ro ku, co by ło
wy raź ną re pre sją, by li po wo ły wa ni do osob nych tzw. kom pa nii kle ryc kich, że by nie
„za ka żać” in nych żoł nie rzy, jak by ło w la tach 1959–1965, a póź niej po now nie w la -
tach sie dem dzie sią tych. By ło to w spo sób bez względ ny, przy naj mniej do 1978 r., eg -
ze kwo wa ne.

Wresz cie trze cia waż na prze strzeń, a za ra zem dzie dzic two szcze gól nie lat go -
muł kow skich, któ re zo sta ło nie ja ko roz wi nię te w na stęp nej de ka dzie przez Edwar -
da Gier ka – to wy ko rzy sty wa nie Sto li cy Apo stol skiej do pro wa dze nia wal ki z Epi -
sko pa tem Pol ski. Ta kie pró by po dej mo wa no nie mal od po cząt ku, szcze gól nie
w okre sie rzą dów Wła dy sła wa Go muł ki w po ło wie lat sześć dzie sią tych. W ko lej nej
de ka dzie eki pa Gier ka pod ję ła, z jed nej stro ny z pew ną fi ne zją, z dru giej stro ny zaś
z jesz cze więk szym cy ni zmem, uda ną, do pew ne go mo men tu, pró bę na wią za nia bez -
po śred nie go kon tak tu ze Sto li cą Apo stol ską. Ko rzy sta ła z te go, że ów cze sna
wschod nia po li ty ka wa ty kań ska ob li czo na by ła na te ren ca łej Eu ro py Środ ko wo-
-Wscho dniej, ja ko pew ne go ro dza ju pró ba po li tycz ne go do tar cia do rzą dów ko mu -
ni stycz nych, by za ich po śred nic twem sta rać się o po pra wę sy tu acji ka to li ków
w tych kra jach. Od rzu co no po mysł bez po śred nich roz mów ze znie wo lo ny mi czę sto
bi sku pa mi Epi sko pa tów Wę gier czy Ju go sła wii. W ten spo sób Sto li ca Apo stol ska od -
no si ła re al ne suk ce sy. Zda niem ko mu ni stów, Ko ściół ka to lic ki w Pol sce bez prze rwy
za gra żał im w re ali zo wa niu pro jek tu so cja li zo wa nia spo łe czeń stwa. Po li ty ka Sto li cy
Apo stol skiej, jak ma try ca prze no szo na z pań stwa na pań stwo, bez peł ne go zro zu -
mie nia spe cy fi ki tra dy cji, mo gła pro wa dzić do da le ko idą cych ne ga tyw nych kon se -
kwen cji.

W 1974 r. wła dzy ko mu ni stycz nej uda ło się stwo rzyć sta ły ze spół przy Mi ni -
ster stwie Spraw Za gra nicz nych i Urzę dzie ds. Wy znań – Ze spół ds. Kon tak tów
Robo czych ze Sto li cą Apo stol ską. De fac to za leż ny wprost od pre mie ra, któ ry
z ramie nia rzą du pro wa dził roz mo wy z Lu igim Pog gim, ja ko od po wied ni kiem te go
ze spo łu ze stro ny Sto li cy Apo stol skiej. Gdy dzi siaj oglą da my ak ta, za rów no Urzę du
ds. Wy znań, jak i ko ściel ne, wi dzi my wy raź nie, że Lu igi Pog gi w skut kach pro wa -
dzo nej po li ty ki wy raź nie roz mi jał się z po li ty ką upra wia ną przez kar dy na ła Ste fa na
Wy szyń skie go i ca ły lo jal ny wo bec nie go Epi sko pat Pol ski. Re la cję Sto li ca Apo stol -
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ska – PRL do brze uka zu je po niż szy cy tat. Gdy w 1974 r. po wsta wał Ze spół ds. Kon -
tak tów Ro bo czych, pod czas jed ne go z po sie dzeń Ra dy Głów nej Epi sko pa tu Pol ski
pry mas Ste fan Wy szyń ski i kar dy nał Ka rol Woj ty ła wy po wie dzie li zda nia, któ re bar -
dzo pięk nie cha rak te ry zu ją po sta wę Ko ścio ła wo bec wła dzy ko mu ni stycz nej. Mia -
no wi cie: „Dla cze go Sto li ca Apo stol ska chce z tym rzą dem za wią zać ja ki kol wiek
kon trakt po li tycz ny, któ ry w kon se kwen cji miał by pro wa dzić do po wsta nia nun cja -
tu ry i na wią za nia sto sun ków dy plo ma tycz nych. Czy po to by uła twić ka to li kom ży -
cie? No to od te go my je ste śmy. Czy po to by za le gi ty mi zo wać ten rząd? No to w ta -
kim ra zie je że li tak, to na ja kiej pod sta wie? Prze cież da je my sy gna ły jed no znacz ne,
że Po la cy nie ak cep tu ją te go sys te mu, a Po la cy to wła śnie w ja kiejś więk szej mie rze
ka to li cy. A je że li dla te go Sto li ca Apo stol ska chce to zro bić, bo uwa ża, iż ten sys tem
jest nie ty le nie re for mo wal ny, co po pro stu jest wiecz ny, to w ta kim ra zie na ja kiej
pod sta wie za ło żo no, że ten sys tem ni gdy nie roz pad nie się? Czy na tej pod sta wie, że
się roz wi ja? No nie. Bez prze rwy ma my kry zy sy: ’56, ’66, ’68, ’70 itd. Na ja kiej pod -
sta wie w ta kim ra zie?” To są do słow ne sło wa pry ma sa z 1974 r. I to jest ca ła róż ni -
ca w fi lo zo fii Ko ścio ła pa trzą ce go na ustrój ko mu ni stycz ny w la tach sie dem dzie sią -
tych, a w tym przy pad ku Sto li cy Apo stol skiej i tam tej szej dy plo ma cji.

Róż ni ce w po strze ga niu sys te mu ko mu ni stycz ne go przez sa mych ko mu ni stów
i przez Ko ściół ka to lic ki po le ga ły na tym, że dla ko mu ni stów był to sys tem, któ ry
po wi nien być do sko na lo ny i trwać wiecz nie na te re nie Eu ro py Środ ko wo- Wschod -
niej. By li zde ter mi no wa ni, że by nie ja ko po świę cić się na rzecz utrwa la nia z po ko le -
nia na po ko le nie cze goś, co mia ło być w grun cie rze czy już nie zmien ne. Dla przed -
sta wi cie li Epi sko pa tu Pol ski, pa trzą cych z per spek ty wy ty siąc let niej obec no ści
Ko ścio ła na zie miach pol skich, ustrój ko mu ni stycz ny był zda rze niem fa tal nym, ale
ogra ni czo nym w cza sie. W związ ku z tym, si łą rze czy kto in ny był pod mio tem w re -
la cjach mię dzy Ko ścio łem a prze strze nią zwa ną Pol ską Rzecz po spo li tą Lu do wą.
Pod mio tem by ło spo łe czeń stwo, na ród, je go pol skość i ka to li cyzm, i to by ło to, do
cze go na ma wiał Sto li cę Apo stol ską pry mas Ste fan Wy szyń ski, a od 1978 r. na ma -
wiać nie mu siał, po nie waż Jan Pa weł II roz po czął pro ces zde cy do wa ne go od cho dze -
nia od do tych cza so wej po li ty ki wschod niej Wa ty ka nu, ro zu mia nej ja ko dy plo ma -
tycz ne roz mo wy z przy wód ca mi, na rzecz przy jaz du na pl. Zwy cię stwa
i bez po śred niej roz mo wy z Po la ka mi. To by ła ol brzy mia zmia na po li tycz na, któ ra
zbu rzy ła ca ły mi ster ny plan de ka dy Gier ka.

Naj waż niej szą płasz czy zną kon flik tu mię dzy Ko ścio łem a pań stwem w la tach
sie dem dzie sią tych by ły po dej mo wa ne przez pań stwo pró by la icy za cji spo łe czeń -
stwa, a więc stwo rze nia ta kie go, któ re bę dzie przyj mo wać mark sizm za ce nę sta no -
wisk i tym sa mym wej dzie w prze strzeń pań stwa ko mu ni stycz ne go. Czy by ło to
dzia ła nie ide owe, czy cy nicz ne – z punk tu wi dze nia władz ko mu ni stycz nych by ła to
kwe stia wtór na. Istot ne by ło, by po nad dwa mi lio ny człon ków par tii zwią zać za leż -
no ścią z wła dzą, i w ja kiejś mie rze to się uda ło. Rów nież w śro do wi sku mło dzie ży,
bar dzo wy raź nie po dzie lo nym na tych, któ rzy we szli w la tach sie dem dzie sią tych
w or bi tę wła dzy, tam czu jąc swo ją przy na leż ność, czy to z cy ni zmu, czy z ide owe go
za pę tle nia. I z dru giej stro ny wła śnie ta prze strzeń, któ ra jest kon fron to wa na bez po -
śred nio z Ko ścio łem, a więc ob szar, w któ rym roz wi jał się w la tach sie dem dzie sią -
tych Ko ściół ka to lic ki, przede wszyst kim za spra wą mło de go po ko le nia ka pła nów,
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pierw szych wy cho wan ków So bo ru Wa ty kań skie go II. Ich eks pan sja po pię ciu la tach
no wej na uki w wyż szych se mi na riach du chow nych da ła owo ce po 1968 r. i póź niej,
w la tach sie dem dzie sią tych.

Jed ną z prze strze ni, w któ rej Ko ściół ka to lic ki za czął bar dzo da le ko idą cą eks -
pan sję by ło wła śnie duszpaster stwo aka de mic kie, któ re zgod nie ze sta tu tem z 1971 r.
i prak tycz ny mi do świad cze nia mi zmie ni ło do tych cza so we my śle nie o dusz pa ster -
skim od dzia ły wa niu na mło dzież. Z ce lu pod sta wo we go, ja kim w la tach sześć dzie -
sią tych by ło two rze nie elit in te li gen cji ka to lic kiej, w na stęp nej de ka dzie dusz pa ster -
stwo prze szło na mo del ma so wo ści. Czy uda ło się go w peł ni wpro wa dzić, to już
in na kwe stia. Czy dzie sięć pro cent stu den tów, któ re prze szło przez duszpaster stwo
aka de mic kie, jak ob li cza ją to znaw cy pro ble ma ty ki, to jest już ruch ma so wy, czy
jesz cze eli tar ny, to rzecz do dys ku sji. Fak tem jest jed nak, że w la tach sie dem dzie sią -
tych roz po czę ła się wy raź na eks pan sja, któ ra mia ła za za da nie do cie ra nie do mło de -
go po ko le nia, w for mie ma so we go od dzia ły wa nia na stu den tów. Mło dzież by ła
w la tach sie dem dzie sią tych co raz czę ściej sta wia na w sy tu acji dra ma tycz ne go wy bo -
ru: pój ścia w kie run ku cy nicz ne go udzia łu we wła dzy i w ja kiejś mie rze ob ci na nia
so bie skrzy deł mło do ści al bo po szu ki wa nia miej sca w prze strze ni, gdzie wy da je się,
że czło wie czeń stwo jest do od na le zie nia w so bie sa mym. Ko ściół ka to lic ki był od -
po wie dzią na to na tu ral ne mło dzień cze za po trze bo wa nie.

Ma so wość w od dzia ły wa niu Ko ścio ła na ruch mło dzie żo wy by ła wi docz na
nie tyl ko w dzia ła niach duszpaster stwa aka de mic kie go, ale przede wszyst kim w ru -
chu oa zo wym ks. Fran cisz ka Blach nic kie go i w tym, co moż na na zwać im pre za mi
kul tu ral ny mi, np. ty go dnie kul tu ry chrze ści jań skiej, ty go dnie spo łecz ne, sa kro son gi
(bar dzo cie ka wa ini cja ty wa, wy wo dzą ca się w ja kiejś mie rze z duszpaster stwa aka -
de mic kie go, je go głów nym twór cą i orę dow ni kiem był ks. Jan Pa lu siń ski) i wie le
innych ini cja tyw, jak choć by po wo ła nie pod ko niec lat sześć dzie sią tych gru py sie -
dem na stej, aka de mic kiej, przy War szaw skiej Pie szej Piel grzym ce na Ja sną Gó rę, któ -
ra w la tach sie dem dzie sią tych pro wa dzi ła do sank tu arium co raz więk szą rze szę
wier nych. Ta pro po zy cja, skie ro wa na szcze gól nie do mło de go po ko le nia, mia ła pa -
tro na w po sta ci z jed nej stro ny kar dy na ła Woj ty ły, któ ry bar dzo moc no an ga żo wał
się w ruch oa zo wy i bro nił go przed za ku sa mi SB i Urzę du ds. Wy znań, z dru giej zaś
pry ma sa Wy szyń skie go z je go ka za nia mi, m.in. z cy klem ka zań świę to krzy skich,
w któ rych w bar dzo ostry spo sób prze ciw sta wił się on bez względ nej la icy za cji społe -
czeń stwa i eks pan sji ide olo gicz nej, któ ra w la tach sie dem dzie sią tych na bie ra ła roz -
pę du, no ta be ne w ta kim tem pie, w ja kim spa da ła wy daj ność go spo dar cza te go sys -
te mu.

Re asu mu jąc, na le ży zwró cić uwa gę na dwie kwe stie. Po pierw sze, że epo ka
Gier ka nie jest wca le ta ka wy jąt ko wa na tle ca łej hi sto rii Pol ski Lu do wej, a wręcz
prze ciw nie. Gie rek dzie dzi czył nie ja ko zdo by cze so cja li zmu po przed nich de kad, da -
lej pró bu jąc wy ko rzy sty wać apa rat par tyj ny i pań stwo wy. Szcze gól nie Służ ba Bez -
pie czeń stwa sta ła się in stru men tem, któ ry miał słu żyć do re ali za cji od wiecz nych
celów po li ty ki wy zna nio wej ko mu ni stów. Dru gi wnio sek jest ta ki, że opi sy wa na
deka da, je śli się czymś rze czy wi ście róż ni ła, to z per spek ty wy Ko ścio ła z pew no ścią
eks pan sją dusz pa ster ską, mi syj ną w spo łe czeń stwie pol skim, któ ra by ła wi docz ną
pró bą re ago wa nia na lan so wa ną przez pań stwo ato mi za cję i ate iza cję spo łe czeń stwa.
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To zwar cie w la tach sie dem dzie sią tych jest wi docz ne. Nie wąt pli wą, osta tecz ną w ja -
kiejś mie rze, jak się oka za ło, po raż ką władz był 16 paź dzier ni ka 1978 r., kie dy na
wieść o wy bo rze Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża upa dły wszyst kie na dzie je ko mu ni stów.
Wspo mnie nia ów cze snych przed sta wi cie li władz, jak sie dzą i czar na ka wa roz le wa
im się na spodnie… To był upa dek ab so lut ny. W mo men cie, kie dy ca ły na ród się cie -
szył, wy da rze nie to sta ło się sym bo lem to tal nej po raż ki ko mu ni stycz nej, do któ rej
się jesz cze nie przy zna wa li i jesz cze jej w peł ni nie poj mo wa li, bo ka wę ze spodni
moż na by ło sprać, ale dra ma tycz ne go wy bo ru z 16 paź dzier ni ka, tra gicz ne go dla ko -
mu ni stów, nie mo gło to od mie nić. To był też mo ment, w któ rym roz bież ność mię -
dzy na ro dem a ko mu ni sta mi by ła naj więk sza. Gdy ana li zu je się za cho wa nia spo łe -
czeń stwa i wła dzy te go dnia, wi dać wy raź nie, jak bar dzo ko mu ni stycz ni wło da rze
od da li li się od na ro du, choć jesz cze wte dy te go nie do strze ga li.





Mateusz Wyrwich

„Nauczyli się też samych siebie” 
Sylwetki wybranych duszpasterzy akademickich

Jed ni przy szli na świat jesz cze w II Rzecz po spo li tej, in ni w cza sie II woj ny
świa to wej, wie lu już w trak cie so wiec kiej oku pa cji. Ry chło orien to wa li się, że ży ją
w pań stwie znie wo lo nym i ta sy tu acja by ła dla nich nad wy raz nie wy god na. Jak za -
wsze pod czas dą żeń Po la ków do nie pod le gło ści, na mniej lub bar dziej przy sło wio -
we ba ry ka dy sta wa li księ ża. I po no si li ofia ry. Tak w la tach za bo rów, woj ny 1920 r.,
jak i póź niej, w cza sie czar nych dni nie miec kiej i so wiec kiej oku pa cji. Rów nież po
II woj nie świa to wej chrze ści ja nie by li ofia ra mi to ta li tar ne go sys te mu. Za rów no hie -
rar cho wie ko ściel ni, jak i pro ści zja da cze Pań skie go Chle ba. Pro bosz czo wie, wi ka -
rzy, dia ko ni. Nie pod da wa li się. By li w każ dej po trzeb nej Pol sce znie wo lo nej chwi -
li. W każ dym śro do wi sku.

Szcze gól nie ak tyw nie księ ża sta ra li się dzia łać wśród mło dzie ży: szkol nej i stu -
denc kiej. Z cza sem rów nież w NSZZ „So li dar ność”, pod czas świę ce nia sztan da rów,
sie dzib związ ków, ini cjo wa nych przez związ kow ców ob cho dów świąt, w for mie
i tre ści do tych czas za ka za nej przez ko mu ni stów, rocz nic 3 Ma ja, 11 Li sto pa da. By li
obec ni rów nież pod czas sta wia nia po mni ków i skła da nia wień ców po świę co nych
ofia rom ko mu ni zmu. Po dob nie jak w okre sie za bo rów, ple ba nie sta wa ły się ośrod -
ka mi prze ka zy wa nia wie dzy ofi cjal nie za ka za nej. To dzię ki pa ra fial nym bi blio te -
kom, wy kła dom pro wa dzo nym w sa lach przy ko ściel nych przez oso by świec kie
coraz szer szy krąg lu dzi po zna wał nie za fał szo wa ną hi sto rię wła sne go kra ju. To wresz -
cie dzię ki spra wo wa nym w in ten cji oj czy zny mszom świę tym i mo dli twom księ ży
Po la cy nie zo sta li zła ma ni sta nem wo jen nym.

W la tach osiem dzie sią tych, w tzw. nie wy ja śnio nych oko licz no ściach zgi nę ło
po nad stu dzia ła czy opo zy cji. Wśród nich zna la zło się kil ku księ ży. Sym bo lem za mę -
czo nych stał się ka pe lan „So li dar no ści” – ks. Je rzy Po pie łusz ko.

W okre sie głę bo kie go PRL-u z wiel ki mi emo cja mi czy ta łem książ ki o uczest -
ni kach po wstań: li sto pa do we go, stycz nio we go, war szaw skie go. O lu dziach wal czą -
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cych o nie pod le głość Pol ski, świec kich i ka pła nach. Miesz ka jąc w znie wo lo nym kra -
ju, ma rzy łem, by Pol ska mia ła ta kich lu dzi. Do ra sta jąc, już wie dzia łem, że ta cy są.
Bę dąc do ro słym, zo ba czy łem ich wo kół sie bie. Po la tach oka za ło się, że sta li się bo -
ha te ra mi mo jej oj czy zny.

Ksiądz Je rzy był jed nym z ka pe la nów „So li dar no ści”, for mal nie wy zna czo -
nym przez pry ma sa Wy szyń skie go, jed nak że na te re nie kra ju, w po szcze gól nych re -
gio nach, róż ni ka pła ni by li uwa ża ni przez związ kow ców za ka pe la nów re gio nal nej
„So li dar no ści”. Utoż sa mia li się bo wiem z ide ami, o któ re wal czył zwią zek. Szcze gól -
ną ka te go rię wśród tych du chow nych sta no wi li dusz pa ste rze aka de mic cy.

O. Lu dwik Wi śniew ski, do mi ni ka nin. Czę sto za pra sza ny na re ko lek cje dla
mło dzie ży i do ro słych. Jed ni i dru dzy wsłu chi wa li się w to, co gło sił, bo mó wił pro -
sto. O tym, co bo li. O tym, co jest, ale nie uchwyt ne. W kie sze niach płasz cza nie miał
i nie ma go to wych od po wie dzi. Pla sty ko wych, jak na pół kach su per mar ke tu. Na już.
Uwa ża, że każ dy czło wiek po trze bu je wie le uwa gi. I przy cho dzi do nie go, by mu ją
po świę cić. Mó wi bez fi lo zo ficz nych ozdob ni ków, ma ją cych w słu cha czu wy wo łać
uzna nie za licz bę „prze mo dlo nych” re li gij nych ksią żek. Nie zno si na dę tych wy po -
wie dzi. Po ze rów. Szcze gól nie zaś ob łud ni ków. Nie za cie ra też swo ich śla dów na dro -
dze po szu ki wań. Cza sem je na wet utrwa la, by móc po ka zać in nym, ja kie po peł nił
błę dy. Nie lu bi sztucz nej do bro ci. Jest przy ja cie lem lu dzi bę dą cych ak tu al nie w róż -
nych for ma cjach po li tycz nych. Lu dzi, któ rzy trzy dzie ści lat te mu współ two rzy li
Ruch Mło dej Pol ski, Stu denc ki Ko mi tet So li dar no ści, Ruch Wol ność i Po kój, Nie za -
leż ne Zrze sze nie Stu den tów, „So li dar ność” miej ską i wiej ską. Każ dy z nich uwa ża
o. Lu dwi ka za ka pe la na swo jej for ma cji. For ma cji poj mo wa nej nie tyl ko ja ko struk -
tu ra, ale ja ko pro ces kształ to wa nia świa do mo ści spo łecz no -p ol ityc znej, mo ral nej.

O. Hu bert Czu ma, je zu ita. Jest nie zwy kle wia ry god nym ka pła nem. Po stę pu je
tak jak mó wi, opo wia da ją świad ko wie je go po słu gi. Si ła je go dusz pa ster stwa na tym
m.in. po le ga ła. Nie pa mię ta ją, że by ina czej po stę po wał niż gło sił. Po strze ga ny jest
ja ko czło wiek, któ ry umie słu chać. Da je bar dzo ja sne i pro ste pod po wie dzi. Mó wi
jed no znacz nie: jak zbrod nia, to zbrod nia. Jed no cze śnie jest czło wie kiem peł nym
prze ba cze nia. Nie jest to try bun, któ ry po tra fi po pro wa dzić na ba ry ka dę, pod kre śla
wal kę wie lu lu dzi o nie pod le głość kra ju. To jest przede wszyst kim czło wiek mo dli -
twy, nie po li ty ki. Za wsze jed nak mó wił: nie wy star czy po wie dzieć, że ko mu nizm
jest zły. I sam też nie po prze sta wał na tym. Wska zy wał al ter na ty wę. Do nie go szła
mło dzież. Nie tyl ko stu den ci, rów nież ta z tech ni ków i szkół po ma tu ral nych. Po tra -
fił te śro do wi ska za chę cać do dzia ła nia. I tak jest do dziś.

Ks. Wi told An drze jew ski. Wy so ki. Z tu bal nym gło sem i po czu ciem hu mo ru.
Wy cho wy wa ny przez mat kę. Z co dzien ną tę sk no tą za oj cem za mor do wa nym przez
So wie tów w Ka ty niu. Nie po kor ny w szko le śred niej, do pie ro po stu diach i kil ku let -
niej pra cy ak tor skiej od krył swo je po wo ła nie. Po świę ce niach ka płań skich w 1972 r.
skon cen tro wał się na pro wa dze niu duszpaster stwa aka de mic kie go. Nie ukry wa, że
wiel kim wzo rem był dla nie go o. Hu bert Czu ma. Uwa żał, po dob nie jak o. Hu bert,
że oprócz for ma cji re li gij nej, dusz pa ster stwo po win no pro wa dzić do kształ to wa nia
świa do mo ści spo łecz no -p ol ityc znej. Roz bu dza nia pa trio ty zmu, pol sko ści, prze ciw -
sta wia nia się bol sze wic kiej men tal no ści, któ ra już żło bi ła świa do mość ko lej ne go
poko le nia. Do po pro wa dze nia dusz pa ster stwa w du chu pa trio tycz nym po trze ba
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jednak od wa gi. Tym bar dziej że skie ro wa no go do pra cy w nie wiel kim ośrod ku aka -
de mic kim, wów czas le d wie sku pia ją cym stu den tów je dy nej wyż szej uczel ni, czy li
zamiej sco we go wy dzia łu po znań skiej Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Jak mó wi
dziś ks. Wi told: „za ło ży łem dusz pa ster stwo, bo na mó wił mnie do te go Ten, któ ry
jest naj lep szym fa chow cem we wszyst kim, czy li Pan Bóg. Gdy bym nie pro wa dził
dusz pa ster stwa, to miał bym wy rzu ty su mie nia, że nie speł niam Je go wo li”.

Ks. Sta ni sław Orze chow ski, zwa ny „Orze chem”, z wro cław skich „Waw rzyn”.
Spo glą da ją cy spod oka. Syn ko le ja rza. Z po wo ła nia i za mi ło wa nia ksiądz. Dla uspo -
ko je nia ner wów chłop upra wia ją cy zie mię, dłoń mi jak boch ny chle ba. Wraż li wy na
po ezję. Do świad cze nia hi sto rycz ne lat 1956, 1968, a w szcze gól no ści ko mu ni stycz -
nej zbrod ni do ko na nej na Wy brze żu w 1970 r., w spo sób osta tecz ny ukształ to wa ły
w ks. „Orze chu” prze ko na nie, że ko mu nizm jest nie re for mo wal ny. I że jed nym
z pod sta wo wych za dań, ja kie ustrój so bie sta wia, jest li kwi da cja Ko ścio ła w Pol sce.
Po dra ma cie ra dom skie go Czerw ca 1976 r. po sta no wił za cząć od kła my wać hi sto rię,
któ rą przez la ta fał szo wa li ko mu ni ści. Był już dusz pa ste rzem aka de mic kim, po pu lar -
nym „Orze chem”, kie dy za czął na wią zy wać kon tak ty z ka pła na mi za li cza ny mi przez
Służ bę Bez pie czeń stwa do „eks tre my po li tycz nej”. Rów nież ze świec ki mi, któ rych
za in spi ro wał do pro wa dze nia wy kła dów hi sto rycz nych. I tak po wsta ła na „Waw rzy -
nach” szko ła „wy wa bia nia bia łych plam”, któ ra za ję ła się od kła my wa niem hi sto rii.
I czło wie ka.

O. Lu dwik Wi śniew ski po słu gi wał w nie mal wszyst kich więk szych ośrod kach
aka de mic kich. Upar cie tłu ma czył mło dzie ży, że rów nież w PRL, w Pol sce znie wo lo -
nej, moż na uczci wie i zgod nie z su mie niem żyć. I co raz czę ściej za kon ni prze ło że ni
o. Lu dwi ka by li wzy wa ni przez SB na „roz mo wy ostrze gaw cze”. Rów nież wszech -
wład ny wów czas Urząd ds. Wy znań na ci skał na usu nię cie nie wy god ne go dla nich
do mi ni ka ni na z ko lej nych pa ra fii, bądź przy naj mniej na ogra ni cze nie mu pra cy
z mło dzie żą. Wie lo let nie trud no ści nie po chło nę ły jed nak je go ka zno dziej skie go ża ru.

O. Hu bert Czu ma za jął się ka te chi za cją stu den tów i wy jaz da mi z ni mi na obozy
już w la tach pięć dzie sią tych, jed nak że i ten ro dzaj for ma cji nie po do bał się ko mu ni -
stom. Pod by le pre tek stem nie wy da wa no więc du chow nym ze zwo leń na or ga ni za cję
let nich wy jaz dów dla mło dzie ży szkol nej czy stu denc kiej. Każ dy był do bry. Cza sem
jed na oso ba nie mia ła nie zbęd nych szcze pień. In nym ra zem rze ko mo na te re nie tylko
jed nej po la ny, aku rat tam, gdzie za trzy my wał się obóz mło dzie ży ka to lic kiej, pa no -
wa ła wście kli zna. Czę sto wy ko rzy sty wa nym pre tek stem by ło prze kro cze nie o kil ka
me trów wy zna czo nych w pla nach gra nic obo zo wi ska. Opor nych, któ rzy nie pod po -
rząd ko wy wa li się ab sur dal nym de cy zjom ko mu ni stów, ka ra no aresz ta mi bądź grzyw -
na mi na kła da ny mi przez ko le gium ds. wy kro czeń. W koń cu o. Czu ma zde cy do wał,
że nie bę dzie mel do wał się wła dzy lu do wej. Stwier dził, że każ dy czło wiek ma pra wo
do spo tkań w do wol nym miej scu, po nie waż jest w swo im kra ju.

Stop nio wo roz cho dzi ła się wieść, że w dusz pa ster stwie pro wa dzo nym przez
ks. Wi tol da An drze jew skie go nie tyl ko się mo dlą. Za czę ło przy cho dzić co raz wię cej
mło dych. Pra ca w dusz pa ster stwie by ła przez Nie go sta ran nie prze my śla na. Jak dziś
wspo mi na, po sta no wił pójść w czte rech kie run kach: for ma cji we wnętrz nej przez li -
tur gię i róż ne for my mo dli twy; for ma cji bi blij nej, czy li teo lo gicz nej; for ma cji mo ral -
nej, czy li etycz nej; wresz cie for ma cji spo łecz nej, w ra mach któ rej pro wa dzo no też
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wy kła dy z hi sto rii Pol ski, z udzia łem fa chow ców z in nych uczel ni. Do brych, mą -
drych i roz waż nych. Tak od czy ty wał swo ją ro lę ja ko dusz pa ste rza.

Z koń cem lat sie dem dzie sią tych do go rzow skie go dusz pa ster stwa za czę ła do -
cie rać pierw sza „bi bu ła”. Wy da wa na przez Ko mi tet Sa mo obro ny Spo łecz nej Ko mi -
te tu Obro ny Ro bot ni ków, jak rów nież śro do wi ska ka to lic kie, m.in. lu bel skie „Spo -
tka nia”. Pra sę nie za leż ną kol por to wa ły za ło żo ne przez ks. An drze jew skie go gru py
„piąt ko we”, wzo ro wa ne na wo jen nej kon spi ra cji. Z ro ku na rok pra ca z mło dzie żą
po ka zy wa ła, że ks. An drze jew ski do brze od czy tał za da nie, ja kie mu po sta wio no.
Mło dzież też co raz le piej ro zu mia ła ro lę, ja ką jej wska zy wał pol ski Ko ściół ka to lic -
ki: stać się eli tą zdol ną w przy szło ści po kie ro wać kra jem. Nada wać ton pol skiej
nauce, kul tu rze. I tak co raz wię cej mło dych lu dzi za czę ło ma rzyć o wol nej od komu -
ni stów Pol sce, wy zwo lo nej spod so wiec kiej oku pa cji. Z nie wo li nie wi docz nej na
pierw szy rzut oka.

Ksiądz „Orzech” każ de go z mło dych trak to wał ina czej. Do py ty wał, co u ich
ro dzin. Pa mię tał o ich du żych i mniej szych spra wach, choć był, i na dal jest, czło wie -
kiem nie zwy kle za ga nia nym, jak za pew nia ją by li stu den ci, dziś po li ty cy lo kal ne go
i cen tral ne go szcze bla. „Orzech” po ka zał im, że moż na się mo dlić nie tyl ko za po -
mo cą ksią żecz ki do na bo żeń stwa. Że moż na mo dlić się w każ dym miej scu. Tak że
pra cą czy czy nem. Fa scy no wa ły je go ka za nia, w któ rych za wsze prze wi jał się wą tek
ży cia co dzien ne go. Po ka zy wał mło dym, jak żyć. I mó wił to nie z po zy cji księ dza ka -
te che ty, lecz zwy kłe go czło wie ka. Nie umi zgi wał się przy tym do ni ko go. Nie ro bił
za mło dzie niasz ka, ale od wo łu jąc się do współ cze snych przy kła dów, kon se kwent nie
gło sił Ewan ge lię. W la tach sie dem dzie sią tych przy gar niał też hip pi sów, co w tam -
tych cza sach by ło od waż nym ge stem. Nie za my kał drzwi przed ni kim. U „Orze cha”
nie by ło też po dzia łu na dusz pa ster stwo in te lek tu ali stów i „nie in te lek tu ali stów”.
To by ło zbio ro wi sko, jak las mie sza ny. I na tym naj bar dziej za le ża ło „Orze cho wi”.
Bo wie dział, że jed nym z ce lów ko mu ni stów by ło wła śnie do pro wa dze nie do dez in -
te gra cji śro do wisk. I tak, gło sząc Ewan ge lię i jed no cząc to, co ko mu ni ści roz pro szy li,
ks. Sta ni sław Orze chow ski do cze kał się wy bo ru pol skie go pa pie ża. Póź niej „So li dar -
no ści”, któ rą two rzy li za rów no wie lo let ni pra cow ni cy, jak i do pie ro co roz po czy na -
ją cy pra cę. Tak że mło dzież stu denc ka. Obec ność „Orze cha” na naj więk szym sierp -
nio wym straj ku we Wro cła wiu, w za jezd ni au to bu so wej na ul. Gra bi szyń skiej, by ła
oczy wi sto ścią. Kil ka na ście mie się cy póź niej, już pod czas sta nu wo jen ne go, msze
świę te za oj czy znę spra wo wa ne na „Waw rzy nach” i wy mar sze na na ro do we re ko lek -
cje, ja ki mi by ły rok rocz nie or ga ni zo wa ne piel grzym ki na Ja sną Gó rę. Z pie śnią reli -
gij ną i pa trio tycz ną. Z fe re tro na mi i sztan da ra mi „So li dar no ści”.

O. Lu dwik Wi śniew ski, jak sam za pew nia, nie pro wa dził ze stu den ta mi żad -
nej kon spi ra cyj nej ro bo ty. Po pro stu kie dyś w śro do wi sku aka de mic kim je den ze stu -
den tów po wie dział, że w ko ście le św. Mi ko ła ja w Gdań sku jest „ka wo daj ny” ksiądz.
Więc przy szli. A róż ne prze cież są mo ty wy przy cho dze nia do Ko ścio ła, jak pod kre -
śla o. Lu dwik. Ci, któ rzy przy szli do „ka wo daj ne go” księ dza, mie li za so bą pew ne
do świad cze nia, prze ży cia. Naj pierw pró bo wa li wy dmusz ka mi z far bą nisz czyć ko -
mu nizm. I na tym eta pie ich doj rza ło ści by ło to do bre. Mio ta jąc far bą w pla ka ty
pro pa gan do we ko mu ni stów, wie dzie li już, cze go nie chcą. „A ja z ko lei – wspo mi -
na o. Lu dwik – kie dy po ja wi li się u mnie, wie dzia łem już co nie co o czło wie ku. Sfor -



_____________________________________________________________________________________________________________ 23

mu ło wa łem so bie na wet trzy pod sta wo we ce le dusz pa ster stwa: re ewan ge li za cja,
przy go to wa nie do dusz pa ster stwa, i wresz cie przy spo so bie nie mło dych lu dzi do za -
ję cia miej sca w ży ciu spo łecz no -p ol ityc znym kra ju”. Dziś o. Lu dwik pod kre śla, że
przede wszyst kim sta rał się być z ni mi. A z obec no ści two rzy ło się śro do wi sko. Owo
skrom ne „być” z cza sem prze ro dzi ło się w trzy dnio we spo tka nia te ma tycz ne
z udzia łem naj wy bit niej szych wów czas po sta ci na uki, po li ty ki, sztu ki. Wkrót ce sta -
ły się tra dy cją. Se sje po ru sza ły za wsze naj istot niej sze za gad nie nia: pa trio tyzm, ka to -
li cyzm, na cjo na lizm...

Ks. Wi told An drze jew ski ka za nie Ja na Paw ła II na war szaw skim pl. Zwy cię -
stwa w 1979 r. przy jął ja ko wska za nie ro da kom dro gi. Szcze gól nie zaś stwier dze nie,
że nie moż na czło wie ka zro zu mieć bez Chry stu sa. A tak że i to, że wszyst kie dro gi
Ko ścio ła pro wa dzą do czło wie ka. Że Ko ściół ka to lic ki jest mi syj ny, że nie jest dla
sie bie, ale dla lu dzi. Że nie cho dzi o po tę gę Ko ścio ła, ale o do bro czło wie ka. Za -
pew nia, że ni gdy nie za po mni py ta nia, ja kie pod czas po wsta wa nia związ ku po sta wił
mu je den z ko le gów z „So li dar no ści”: „Czy gdy by nas za aresz to wa li, to Ko ściół zaj -
mie się na szy mi ro dzi na mi?” Oczy wi ście, za de kla ro wał wraz z in ny mi ka pła na mi.
Kie dy przy szedł stan wo jen ny, kon se kwent nie do trzy my wał sło wa. Tak że i dla te go
że – jak sam wspo mi na – po wsta wa ła wów czas pierw sza za je go ży cia nie za leż na for -
ma cja, któ ra bar dzo wy raź nie ak cen to wa ła więź z Bo giem i Ko ścio łem. Nie mal od
pierw sze go dnia sta nu wo jen ne go w Go rzo wie Wiel ko pol skim za wią zy wa ły się róż -
ne for my opo ru. Wśród uczniów, stu den tów, ro bot ni ków. Przy po wsta wa niu nie mal
wszyst kich ini cja tyw był obec ny ks. An drze jew ski. Uwa żał, że w zgo dzie ze swo im
su mie niem. Ina czej nie mógł by się za cho wać. Z cza sem ks. Wi told zo stał dusz pa ste -
rzem „So li dar no ści”. Jak wspo mi na ją dzia ła cze związ ku, spo ty ka li się z księ dzem na
ogół co ty dzień. To we szło w nor mal ny tok so li dar no ścio wej pra cy sta nu wo jen ne -
go. Dla księ dza bar dzo waż ne sta ły się też wy kła dy z za kre su spo łecz nej na uki Ko -
ścio ła. Po dob nie jak i te o chrze ści jań skich związ kach za wo do wych. Szcze gól ne go
cha rak te ru na bie ra ły rów nież ka za nia księ dza, kie dy gło sił z am bo ny o każ dym dzia -
ła niu Służ by Bez pie czeń stwa prze ciw ko duszpaster stwu aka de mic kie mu i lu dziom
pra cy. Prze ciw ko „So li dar no ści”.

Rów nież o. Hu bert Czu ma, jak mó wią je go wy cho wan ko wie, od po cząt ku
po wsta nia „So li dar no ści” był nie mal co dzien nym go ściem w Za rzą dzie Re gio nu
Zie mi Ra dom skiej. Do da wał wia ry, du cha wal ki. W mo men tach za ła mań był ol brzy -
mią pod po rą. Wi dać by ło w je go dzia ła niach wiel ką myśl pa trio tycz ną. Pod trzy my -
wał na dzie ję w to, że mu si na stą pić ja kaś zmia na. W sta nie wo jen nym o. Hu bert
prze strze gał przed ra dy ka li zmem. Uczył roz wa gi. Uwa żał, że trze ba mó wić o ludz -
kiej so li dar no ści i o „So li dar no ści” ja ko związ ku i ru chu nie pod le gło ścio wym.
W jego ka za niach by ło du żo wąt ków od wo łu ją cych się do cza sów świet no ści Pol ski
nie pod le głej. Na le żał do tych nie wie lu, któ rzy już na po cząt ku lat osiem dzie sią tych
mó wi li, że trze ba pra co wać na rzecz przy szłej wol nej i nie pod le głej oj czy zny. Je go
ów cze śni pod opiecz ni wspo mi na ją też, jak wie le im, mło dym, po ma gał w roz wo ju
in te lek tu al nym. Wręcz po le cał kon kret ne po zy cje z za kre su hi sto rii. Każ de ka za nie
miał zna ko mi cie przy go to wa ne. Nie od cho dził od Ewan ge lii, ale też za wsze mó wił
o spra wach ak tu al nych spo łecz nie. Bar dzo do brze opi sy wał ów cze sną rze czy wi stość.
Pod czas spo tkań lu dzi za ufa nych uświa da miał im, że bio rą udział w oba la niu jał tań -
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skie go po rząd ku. Prze strze gał, że mo gą po nieść da le ko idą ce kon se kwen cje. Włącz -
nie z utra tą ży cia.

Jak wspo mi na ją dol no ślą scy dzia ła cze „So li dar no ści”, pod czas szes na stu mie -
się cy jej le gal ne go funk cjo no wa nia po strze ga li ks. Sta ni sła wa Orze chow skie go ja ko
czło wie ka kon se kwent nie bu du ją ce go sza cu nek dla „So li dar no ści”. Jed no cze śnie
pod kre śla ją, że w żad nym wy pad ku nie był du chow nym, któ ry chciał by wpły wać na
to, co się dzie je w związ ku. Choć za wsze był otwar ty, go to wy do współ pra cy. Szcze -
gól ną ro lę w ich wza jem nych re la cjach od gry wa ły msze świę te o godz. 20, któ re po
wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go do da wa ły lu dziom otu chy. Do duszpaster stwa Aka -
de mic kie go na „Waw rzy ny” przy cho dzi ło wie lu war to ścio wych lu dzi, w róż nym
wie ku. „Orzech” uznał, że trze ba ten po ten cjał wy ko rzy sty wać. Przede wszyst kim
łą czyć po ko le nia. Łą czyć do świad cze nie śred nie go po ko le nia z de ter mi na cją mło -
dych. Kie dy dziś py ta ją ks. Orze chow skie go, cze go uczył w sta nie wo jen nym
uczniów, stu den tów czy lu dzi „So li dar no ści”, od po wia da, że w su mie nie wie le, ale
i wie le: od po wie dzial no ści. Kie dyś, pół żar tem, pół se rio, po wie dział: „No, do brze,
ale jak się pew ne go dnia obu dzi my i tej ko mu ny nie bę dzie, to co? Czy już bę dzie -
my się mniej kłó cić? Czy bę dzie mniej roz wo dów, nie na ro dzo nych dzie ci?” Chciał
prze ka zać, że ca ły czas trze ba pra co wać nad so bą. Że zmia na po li tycz na nie ko niecz -
nie mu si po cią gnąć za so bą zmia nę mo ral ną. I dla te go uwa żał, że trze ba for mo wać
czło wie ka od po wie dzial ne go i od waż ne go. Jak dziś przy zna je: „Zo sta ło też we mnie
coś ze słów pry ma sa Wy szyń skie go, któ ry po wta rzał, że od wa gi trze ba uczyć ty leż
wier nych, co i sa mych sie bie. Bo pod sta wo wym błę dem apo sto ła jest lęk. My ślę, że
na uczy łem się prze zwy cię żać lęk. Na uczy łem się też nas sa mych – Po la ków. Kie dyś
za pa mię ta łem pięk ny ob raz z prze mó wie nia Pił sud skie go, któ ry mi do dzi siaj słu ży
ja ko stresz cze nie Oj czy zny. Po wie dział tam Mar sza łek, że Oj czy zna jest jak las i bia -
da, kie dy się w tym le sie wy tnie wy so kie drze wa. Koń czy się las. Tak sa mo jest
w naro dzie. Mu szą być w nim wy so kie drze wa, śred nie i ni skie. A przede wszyst kim
musi być od po wied nia pro por cja wy so kich drzew”.

Za to wier ne Bo gu i oj czyź nie „le śnic two” ka pła ni by li szy ka no wa ni nie mal
każ de go dnia przez Służ bę Bez pie czeń stwa PRL. Nie jed no krot nie za mie rza no po -
zba wić ich ży cia. Bóg jed nak miał i ma dla nich tak wie le za dań na zie mi, że na dal
są wśród nas. A ja mia łem ich ho nor po znać.



Justyna Skowronek

Duszpasterstwo Akademickie w Trójmieście 
w latach siedemdziesiątych XX w.

Już w sierp niu 1945 r. dusz pa ste rze aka de mic cy i mo de ra to rzy so da li cji ma -
riań skich, dzia ła ją cy w Pol sce w okre sie mię dzy wo jen nym, zwró ci li się z proś bą do
bi sku pów o wy zna cze nie dusz pa ste rzy, któ rzy za ję li by się or ga ni za cją struk tur dusz -
pa ster stwa aka de mic kie go. W ogól no pol skim zjeź dzie dusz pa ste rzy i mło dzie ży
kato lic kiej w li sto pa dzie 1945 r. w Po zna niu uczest ni czy ło oko ło osiem dzie się ciu
księ ży z War sza wy, Kra ko wa, Lu bli na, To ru nia, Gdań ska, Ło dzi i Wro cła wia.
W rezo lu cji koń co wej sfor mu ło wa no prze sła nie do stu den tów ka to lic kich,
w którym po stu lo wa no za cho wa nie łącz no ści ze Sto li cą Apo stol ską oraz od no wio -
no ślu bo wa nia ja sno gór skie.

Zjazd wy wo łał gwał tow ną re ak cję władz, rek to ra Uni wer sy te tu Po znań skie go
oskar żo no o ne ga tyw ny wpływ wy cho waw czy i zmu szo no do ustą pie nia ze sta no -
wi ska, a mi ni ster oświa ty wy dał w stycz niu 1946 r. okól nik na ka zu ją cy mło dzie ży
aka de mic kiej zrze sza nie się w or ga ni za cjach le ga li zo wa nych przez wła dze pań -
stwowe 1. W tym sa mym cza sie do sta ro stów i pre zy den tów miast wy sła no dy rek ty -
wy Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, któ re na ka zy wa ły od mo wę re je stra -
cji ka to lic kich sto wa rzy szeń, nie tyl ko uczel nia nych, ze wzglę du na ich cha rak ter,
prze ciw ny za ło że niom no we go ustro ju. Ha mo wa nie roz wo ju or ga ni za cji ka to lic kich
i wspie ra nie lo jal nych wo bec władz or ga ni za cji po li tycz nych na uczel niach sta ło się
po cząt kiem wal ki o kształt i ob li cze ży cia stu denc kie go.

W czerw cu 1946 r. Epi sko pat za de cy do wał, że duszpaster stwa aka de mic kie
bę dą in sty tu cją ko ściel ną i mia no wał de le ga ta do spraw or ga ni za cji opie ki dusz pa -

1 T. Ro stwo row ski, Za raz po woj nie... Wspo mnie nia dusz pa ste rza aka de mic kie go z lat 1945–1950, Kra -
ków –L ubli n–W ars zawa 1982.
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ster skiej w śro do wi skach aka de mic kich. Pierw szym de le ga tem zo stał ks. Bo le sław
Ko mi nek, któ ry funk cję tę peł nił do 1948 r., na stęp nym bp Ste fan Wy szyń ski – do
1950 r. oraz bp Zdzi sław Go liń ski – do 1956 r.

Od 1948 r. w urzę dach MBP re gu lar nie po wsta wa ły ra por ty do ty czą ce struk -
tur dusz pa ster skich Ko ścio ła. Sto wa rzy sze niom ka to lic kim za rzu ca no związ ki z pod -
zie miem oraz wy ko rzy sty wa nie ka zań, ob rzę dów i piel grzy mek do roz po wszech nia -
nia tre ści an ty so cja li stycz nych i an ty rzą do wych. Wej ście w ży cie de kre tu z sierp nia
1949 r. o zmia nie nie któ rych prze pi sów o sto wa rzy sze niach umoż li wi ło dal sze
„praw ne” nisz cze nie struk tur ka to lic kich. Choć w oświad cze niu pod pi sa nym przez
Ste fa na Wy szyń skie go i Ada ma Sa pie hę bi sku pi za pro te sto wa li prze ciw ko kon tro li
sto wa rzy szeń i or ga ni za cji ko ściel nych przez czyn ni ki po li tycz ne, to w li sto pa dzie
1949 r., w oba wie przed na si le niem re pre sji, Epi sko pat zde cy do wał o za wie sze niu
dzia łal no ści sto wa rzy szeń ka to lic kich. De cy zja ta ob ję ła re ak ty wo wa ne w ra mach
duszpasterstw aka de mic kich i po sia da ją ce bo ga te przed wo jen ne tra dy cje or ga ni za -
cje – So da li cje Ma riań skie Aka de mi ków i Aka de mi czek, Ju ven tus Chri stia na, Ca ri -
tas Aca de mi ca, Ka to lic kie Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży Mę skiej i Ka to lic kie Sto wa rzy -
sze nia Mło dzie ży Żeń skie j2.

W 1949 r. śro do wi sko aka de mic kie cał ko wi cie utra ci ło sa mo rząd ność. Re ali -
zu jąc za ło że nia pla nu sze ścio let nie go (1950–1955), uczel nie prze kształ ca no w so cja -
li stycz ne za kła dy, któ rych ce lem by ło pla no we kształ ce nie kadr. Zmie nio no or dy na -
cję, w któ rej stu dia czte ro let nie za stą pio no sys te mem dwu stop nio wym. Mło dzie ży
po cho dze nia ro bot ni cze go i chłop skie go za ofe ro wa no awans spo łecz ny, po nie waż
o pro ce sie re kru ta cji de cy do wa ło po cho dze nie oraz prze szłość po li tycz na. Zmo no -
po li zo wa no rów nież wpływ na sy tu ację eko no micz ną stu den tów. Przed wo jen ne fun -
da cje sty pen dial ne zo sta ły zli kwi do wa ne de kre tem z ma ja 1952 r., a ich ma ją tek
prze szedł na rzecz Skar bu Pań stwa. Oko ło 70 proc. stu diu ją cej mło dzie ży ko rzy sta -
ło od tąd ze sty pen diów fun do wa nych przez in sty tu cje ad mi ni stra cji pań stwo wej
i samo rzą do wej oraz za kła dy pra cy. Re ali zo wa no rów nież plan za stę po wa nia przed -
wo jen nych jesz cze pro fe so rów ab sol wen ta mi szkół par tyj nych. Od 1950 r. pra cę na -
uko wą i wy cho waw czą opi nio wa ły eg ze ku ty wy POP. Stu den tom, któ rzy nie chcie li
wstą pić w sze re gi Związ ku Mło dzie ży Pol skiej gro żo no trud no ścia mi w ukoń cze niu
stu dió w3.

Wzmo żo na in dok try na cja spo łecz no ści aka de mic kiej czę sto przy no si ła jed nak
od wrot ne skut ki – pod trzy my wa ła au to ry tet sta rej ka dry pro fe sor skiej i za chę ca ła
stu den tów do uczest ni cze nia w ży ciu Ko ścio ła. Zda niem mi ni stra bez pie czeń stwa
pu blicz ne go, Sta ni sła wa Rad kie wi cza, struk tu ry dzia ła ją ce w ra mach duszpasterstw
aka de mic kich two rzy ły „naj le piej zor ga ni zo wa ną część skła do wą re ak cji”. Dla te go
re ali za cją za dań wy zna cza nych przez funk cjo na riu szy Urzę du Bez pie czeń stwa za jął
się rów nież po wo ła ny w kwiet niu 1950 r. Urząd ds. Wy znań, funk cjo nu ją cy w struk -
tu rach miej skich i gmin nych rad na ro do wych. Szcze gól nym nad zo rem ad mi ni stra -
cyj nym i po li cyj nym ob ję to związ ki stu den tów z Ko ścio łem. Ewi den cjo nu jąc pa ra -

2 K. Jar kie wicz, Dusz pa ster stwa aka de mic kie Kra ko wa po II woj nie świa to wej, Kra ków 2004 (pra ca
dok tor ska). 

3 B. Hil le brandt, Ruch mło dzie żo wy w Pol sce. Za rys hi sto rii po stę po we go nur tu, War sza wa 1982.
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fial ne ośrod ki dusz pa sterstw stu denc kich, uwzględ nia no czas ich po wsta nia, lo ka li -
za cję, wpływ na kon kret ną uczel nię wyż szą. Cha rak te ry sty ki dusz pa ste rzy spo rzą -
dza no we dług sche ma tu: wiek, wy kształ ce nie, sto pień lo jal no ści wo bec wła dzy
państwo wej, ce chy oso bi ste, zdol no ści. Mło dzi lu dzie, li de rzy i ani ma to rzy dusz pa -
sterstw, ry zy ko wa li cof nię cie sty pen dium, utra tę miej sca w do mu aka de mic kim,
zawie sze nie w pra wach stu den ta lub wy da le nie z uczel ni. W prak ty ce wy so kość kar
okre śla ła bez pie ka, su ge ru jąc je par tii, ta na to miast prze ka zy wa ła je wła dzom
uczelni 4.

Mi mo ostrych re stryk cji praw nych de le ga ci Epi sko pa tu ds. duszpaster stwa
Aka de mic kie go dą ży li do utrzy ma nia w ko ścio łach pa ra fial nych dusz pa sterstw stu -
denc kich. Na za jutrz po wy sła niu słyn ne go Non po ssu mus, w ma ju 1953 r. Epi sko -
pat za twier dził Wytyczne pracy Duszpasterstwa Akademickiego, któ rych re ali za cja,
ze wzglę du na sy tu ację po li tycz ną w kra ju, uwię zie nie pry ma sa i ubez wła sno wol nie -
nie Ko ścio ła, sta ła się moż li wa do pie ro po 1956 r. W kwe stiach wia ry i Ko ścio ła ka -
to lic kie go po ko le nie od wil ży po paź dzier ni ko wej wy ka zy wa ło jed nak po sta wy dy -
cho to micz ne. Stu den ci co praw da nie wy zby li się wia ry i wy ka zy wa li nie chęć
w sto sun ku do agi ta cyj nych me tod od dzia ły wa nia wy cho waw cze go 5, nie od rzu ca li
jed nak in ter pre ta cji mark si stow skiej.

W la tach sześć dzie sią tych wła dze oba wia ły się, że roz wo jo wi spe cy ficz nych
pa ra fii aka de mic kich sprzy jać bę dzie bu do wa do mów aka de mic kich w for mu le
„mia ste czek”6. To spo wo do wa ło jesz cze ści ślej sze ewi den cjo no wa nie duszpasterstw
aka de mic kich, du żą wa gę przy wią zy wa no do roz bi ja nia ich struk tur od we wnątrz.

Po uwol nie niu pry mas Wy szyń ski przy stą pił do ak ty wi zo wa nia prac Ko mi sji
Kra jo wej Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go. Do ku men ta mi pro gra mo wy mi dla ka pła -
nów pra cu ją cych ze stu den ta mi uczy nił na stę pu ją ce pu bli ka cje: Ode zwa do mło dzie -
ży aka de mic kiej. Służ ba sło wu po słan nic twem spo łecz nym, Idź cie do mło dzie ży
z mi łu ją cym ser cem oraz W obro nie nie na ro dzo nych dzie ci. Na pierw szym spo tka -
niu dusz pa ste rzy wszyst kich ośrod ków aka de mic kich w Gie trz wał dzie w 1959 r. za -
ape lo wał o po głę bia nie wia ry lu dzi mło dych, pod da nych pro gra mo wej ate iza cji.
Rów nież na tym spo tka niu po znań ski do mi ni ka nin o. Jo achim Ba de ni za le cił ka pła -
nom opar cie pra cy dusz pa ster skiej na uświa da mia niu stu den tom ist nie nia hie rar chii
war to ści oraz ro li re li gii i mo ral no ści chrze ści jań skiej w roz wo ju oso bo wo ści. Ko lej -
ni de le ga ci Epi sko pa tu ds. Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go, bp To masz Wil czyń ski
(1958–1961) i bp Je rzy Mo dze lew ski (1961–1970) sta ra li się re ali zo wać tak wła śnie
zde fi nio wa ny mo del dusz pa ster stwa: eli tar ne go, kształ tu ją ce go jed nost ki o doj rza -
łych po sta wach chrze ści jań skich, zdol ne prze ciw sta wiać się po stę pu ją cej la icy za cji
w śro do wi sku ro dzin nym i za wo do wy m7.

4 H. Do mi ni czak, Or ga ny bez pie czeń stwa PRL 1944–1990. Roz wój i dzia łal ność w świe tle do ku men -
tów MSW, War sza wa 1997.

5 A. Że chow ski, Wia ra stu den tów [w:] Spo łecz ne pro ble my śro do wi ska aka de mic kie go, War sza wa 1988.
6 Idem, Ide olo gicz ne i po li tycz ne aspek ty wro gie go od dzia ły wa nia Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go na mło -

dzież aka de mic ką, De par ta ment Szko le nia i Do sko na le nia Za wo do we go MSW, War sza wa 1977.
7 A. Przy bec ki, Urze czy wist nia nie się Ko ścio ła w śro do wi sku aka de mic kim. W po szu ki wa niu kon cep cji

dusz pa ster stwa stu den tów w Pol sce, Po znań 1986.
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Pla ny te zbie gły się z re cep cją my śli so bo ro wej od no śnie miej sca i ro li la ika tu
w Ko ście le. W stycz niu 1962 r. księ ża pra cu ją cy z mło dzie żą prze ka za li Epi sko pa to -
wi do ku ment Cze go Dusz pa ste rze Aka de mic cy ocze ku ją od przy szłe go So bo ru?,
a spe cy fi kę pol skich do świad czeń przed sta wił pry mas pod czas ob rad so bo ro wych
w wy stą pie niu 9 li sto pa da 1962 r. Zwró cił uwa gę na spu sto sze nie, ja kie go do ko nał
do gma tyzm mark si stow ski w śro do wi skach uni wer sy tec kich oraz na miej sce in te li -
gen cji w pla nach władz par tyj nych. Wska zał na wal kę, ja ką hie rar chia i wier ni pod -
ję li, aby za po biec la icy za cji w śro do wi sku aka de mic kim, ale wy ra ził rów nież oba wy,
że świec kie ini cja ty wy we wnątrz Ko ścio ła mo gą być wy ko rzy sty wa ne przez SB8.

W Ko mi sji Kra jo wej Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w 1963 r. roz po czę to
pra ce po sze rza ją ce Wy tycz ne z 1953 r. Za owo co wa ły one opra co wa niem Me mo ria -
łu Dusz pa ste rzy Aka de mic kich do Naj do stoj niej sze go Epi sko pa tu Pol ski. Do ku ment
ten, zre fe ro wa ny przez bp. Mo dze lew skie go w czerw cu 1967 r., mó wił o kry zy sie
w śro do wi sku aka de mic kim, mi mo po zy tyw nych wra żeń zwią za nych z uczest nic -
twem mło dych w uro czy sto ściach ro ku mi le nij ne go. Zda niem bi sku pa, ode rwa ni od
ro dzi ny i pro gra mo wo ate izo wa ni na uczel niach mło dzi lu dzie ła two re zy gno wa li
z prak tyk re li gij nych. Dusz pa ste rze stwier dza li po nad to brak ko ścio łów aka de mic -
kich w mia stach uni wer sy tec kich. Na 21 ośrod ków aka de mic kich je dy nie trzy mia -
ły dusz pa ster stwa, na 150 tys. stu den tów przy pa da ło ośmiu dusz pa ste rzy skie ro wa -
nych wy łącz nie do pra cy na tym po lu. Ob cią ża nie księ ży in ny mi obo wiąz ka mi
po wo do wa ło roz pad pra cy dusz pa sterstw aka de mic kich i od pływ roz cza ro wa nych
stu den tów. Me mo riał po stu lo wał na wią za nie kon tak tu z kle ry ka mi koń czą cy mi stu -
dia teo lo gicz ne, roz bu do wę i ma te rial ne za bez pie cze nie pra cy ośrod ków aka de mic -
ki ch9.

W li sto pa dzie 1967 r. za twier dzo no na se sji ple nar nej Epi sko pa tu Pol ski Re -
gu la min Ko mi sji ds. Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go. Pra ca dusz pa ster ska mia ła
obej mo wać spra wo wa nie li tur gii, or ga ni za cję pre lek cji świa to po glą do wych, for ma -
cję etycz ną przy go to wu ją cą do ży cia w ro dzi nie i za wo do we go oraz dzia łal ność cha -
ry ta tyw ną. Ogrom ną wa gę przy wią zy wał Ko ściół ka to lic ki do aka de mic kich piel -
grzy mek na Ja sną Gó rę. Od po cząt ku Wiel kiej No wen ny zo bo wią zał dusz pa ste rzy
do or ga ni zo wa nia kon fe ren cji pro ble mo wych po świę co nych idei piel grzy mo wa nia.

W trze cim ro ku Wiel kiej No wen ny Ty siąc le cia Epi sko pat pod jął rów nież de cy -
zję o zwró ce niu więk szej uwa gi na pro blem wzo rów po ży cia sek su al ne go mło dzie ży.
Skut kiem od wil ży, ale i cio sem wy mie rzo nym w pod sta wy etycz ne Ko ścio ła by ła bo -
wiem usta wa o do pusz czal no ści prze ry wa nia cią ży z 27 kwiet nia 1956 r. oraz de kret
z 7 grud nia 1956 r. o obo wiąz ku cy wil nej for my za wie ra nia mał żeństw. Jed nak mimo
zin ten sy fi ko wa nia dzia łań ad re so wa nych do mło dzie ży oraz pro gra mu Wiel kiej
Nowen ny stu denc ka re wol ta w 1968 r. uka za ła sła bość wal ki Ko ścio ła z la ic ki mi
mode la mi ży cia. Na mar co we pro te sty mło dzie ży kar dy nał Wy szyń ski za re ago wał
powścią gli wie. Ana li za ulo tek kol por to wa nych w aka de mi kach skło ni ła go do przy -

8 Cze go Dusz pa ste rze Aka de mic cy ocze ku ją od przy szłe go So bo ru? [w:] Ak ta Ku rii Me tro po li tar nej War -
szaw skiej, ar chi wum A. Przy bec kie go, oprac. K. Jar kie wicz, Kra ków 2004.

9 Me mo riał Dusz pa ste rzy Aka de mic kich do Naj do stoj niej sze go Księ dza Bi sku pa Je rze go Mo dze lew skie go,
De le ga ta Epi sko pa tu dla spraw dusz pa ster stwa aka de mic kie go [w:] ibi dem; Me mo riał Dusz pa ste rzy
Aka de mic kich do Naj do stoj niej sze go Epi sko pa tu Pol ski, War sza wa, 6 czerw ca 1967 ro ku [w:] ibidem. 
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pusz cze nia, że wo bec to czą cej się we wnątrz par tii gry o wła dzę wy stą pie nie stu den -
tów by ło pro wo ka cją po li tycz ną, za an ga żo wa nie zaś człon ków dusz pa ster stwa aka -
de mic kie go wy ni ka ło głów nie z pre sji śro do wi ska. Am bi wa lent ny sto su nek Ko ścio ła
wy ni kał rów nież z fak tu, że pro gram śro do wi ska ini cja to rów re wol ty, uży wa jąc sfor -
mu ło wa nia Ada ma Mich ni ka, wy ka zy wał „ce chy an ty ko ściel ne go ob sku ran ty zmu
lewi cy”10. Jed nak wo bec pre zen to wa nej przez Wła dy sła wa Go muł kę po sta wy wro -
go ści w sto sun ku do śro do wi ska aka de mic kie go Epi sko pat wziął w obro nę stu den -
tów oraz wy stą pił prze ciw ko ak tom pro fa na cji świą tyń aka de mic kich.

Ma rzec ’68 uświa do mił ka pła nom ko niecz ność uwzględ nia nia w pra cy dusz -
pa ster skiej wpły wu śro do wisk uczel nia nych. Stu den ci tra fia ją cy do dusz pa ster stwa
aka de mic kie go kon te sto wa li rze czy wi stość spo łecz ną i po li tycz ną, ale wie lu „wy zna -
wa ło” ide ali stycz ny mark sizm. Na tę trud ną sy tu ację zwró co no uwa gę pod czas
IV Ty go dnia Ekle zjo lo gicz ne go na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim pod czas
sesji „Uni wer sy tet a ewan ge li za cja świa ta”. Ge ne ral nie uzna no, że brak otwar cia na
„ina czej my ślą cych” ha mu je pro ces two rze nia wspól not stu denc kich. Stu den ci skry -
ty ko wa li dusz pa ste rzy aka de mic kich za zbyt ka me ral ne czy in fan tyl ne for my pra cy
z mło dzie żą. Pry mas Wy szyń ski wspie rał ich po stu la ty, za le ca jąc uma so wie nie dusz -
pa ster stwa aka de mic kie go i roz wi ja nie „chrze ści jań stwa prak tycz ne go” z wy ko rzy -
sta niem in stynk tu spo łecz ne go mło dych lu dzi. Po Mar cu ’68 na ka zał co rocz ne spo -
rzą dza nie spi sów człon ków DA. W paź dzier ni ku 1968 r. za re je stro wa no ich oko ło
6 tys., co sta no wi ło 2 proc. ogól nej licz by stu den tów.

Do opra co wa nia no wych wy tycz nych pra cy dusz pa ster skiej Epi sko pat po wo -
łał sa mo dziel ną Ko mi sję ds. Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go z prze wod ni czą cym
bp. Mo dze lew skim. W wy ni ku tej pra cy 117. Kon fe ren cja Epi sko pa tu Pol ski uchwa -
li ła Sta tut Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go, któ ry za czął obo wią zy wać od 28 stycz -
nia 1971 r. Po nad to bi sku pi spo rzą dzi li ra port O sta nie Dusz pa ster stwa Aka de mic -
kie go dla Ra dy Świec kich, wy spe cja li zo wa ne go or ga nu do rad cze go dzia ła ją ce go
przy Wa ty ka nie. Do spe cy ficz nie pol skich form ak tyw no ści Ko ścio ła po dej mo wa -
nych w śro do wi sku aka de mic kim za li czy li piel grzym ki na Ja sną Gó rę, kur sy przed -
mał żeń skie, wa ka cyj ne dusz pa ster stwo tu ry stycz ne, wiel ko post ne re ko lek cje aka de -
mic kie.

Opra co wa nie sta tu tu i ra por tu za nie po ko iło par tię, ale wła śnie unor mo wa ne
sto sun ki z Wa ty ka nem wpły nę ły na re zy gna cję z ra dy kal nej od po wie dzi. Wła dze
zde cy do wa ły się na tak ty kę stop nio wej li be ra li za cji ży cia spo łecz ne go, po łą czo ną
z do war to ścio wa niem na uki. Bu do wa no au to ry tet na ukow ców ja ko ide olo gów po -
staw mo ral nych i du cho wych, prze słan ki po li tycz ne de cy do wa ły o bu do wie no wych
uni wer sy te tów, m.in. w Gdań sku. Ze rwa no z za sa dą au to no mii szkol nic twa wyż sze -
go, wła dze par tyj ne zy ska ły moż li wość opi nio wa nia ka dry i do bo ru na sta no wi ska
na uko we i dy dak tycz ne pod wzglę dem przy na leż no ści par tyj nej m.in. na kie run kach
na uczy ciel skich, praw ni czych, po li to lo gicz nych i hi sto rycz nych. Po dob nym ce lom
słu żyć mia ła uni fi ka cja ru chu stu denc kie go. Z po łą cze nia Związ ku Mło dzie ży So cja -
li stycz nej, Związ ku So cja li stycz nej Mło dzie ży Wiej skiej i Zrze sze nia Stu den tów Pol -
skich po wstał w 1973 r. So cja li stycz ny Zwią zek Stu den tów Pol skich.

10 A. Mich nik, Ko ściół, le wi ca i dia log, [przedm. S. Ki sie lew ski], [War sza wa] 1983. 
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W mo men cie ogła sza nia sta tu tu w kra ju dzia ła ło 117 ośrod ków DA, rok póź -
niej by ło ich 159. We dług da nych SB w 1972 r. by ło ich 177, a naj lep sze z nich dzia -
ła ły w Kra ko wie, Ło dzi i Gdań sku. Opi nie te po kry wa ły się z oce ną władz ko ściel -
nych, któ re za naj lep sze uzna wa ły ośrod ki pro wa dzo ne przez zgro ma dze nia
za kon ne. Wzro sła rów nież licz ba ka pła nów od de le go wa nych do pra cy z mło dzie żą
aka de mic ką. W 1971 r. by ło ich oko ło 200, w cią gu na stęp ne go ro ku przy by ło 30.
Z ra por tów SB z 1969 r. wy ni ka, że for ma cją dusz pa ster ską ob ję tych zo sta ło 4 tys.
mło dych lu dzi, w 1970 – 6 tys., a w 1971 r. licz ba ta prze kro czy ła 10 tys. stu den -
tó w11. Roz bi cie w po ło wie ro ku kon spi ra cyj nej or ga ni za cji Ruch, w któ rej na 75
aresz to wa nych osób 32 zwią za ne by ły, w mniej lub bar dziej ofi cjal ny spo sób, z dzia -
łal no ścią dusz pa ster stwa aka de mic kie go, spo wo do wa ło wzrost za in te re so wa nia or -
ga nów bez pie czeń stwa dzia łal no ścią Ko ścio ła w śro do wi sku aka de mic ki m12. Od
1971 r. wzro sła licz ba ak cji in ter wen cyj nych, a in for ma cje o ak tyw no ści dusz pa ster -
stwa aka de mic kie go czer pa no nie tyl ko od in for ma to rów i taj nych współ pra cow ni -
ków. O me to dach i for mach pra cy dusz pa ster skiej do wia dy wa no się ze źró deł ofi -
cjal nych i pu bli ka cji we wnętrz nych Ko ścio ła. Do oce ny sku tecz no ści me tod
dusz pa ster skich Ko ścio ła ana li ty cy MSW sze ro ko wy ko rzy sty wa li ba da nia par tyj -
nych so cjo lo gów i psy cho lo gó w13.

Aby opi sać roz wój Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w Trój mie ście w la tach
sie dem dzie sią tych, oprócz ram i moż li wo ści wy zna cza nych sto sun ka mi PRL a Ko -
ściół ka to lic ki ko niecz ne jest przy po mnie nie trzech dat, któ re istot nie wpły nę ły na
kształ to wa nie świa do mo ści miesz kań ców Po mo rza. Pierw szą jest rok 1966 i ob cho -
dy Mil le nium – za koń czo ne uro czy stą pro ce sją, z udzia łem ty się cy wier nych oraz
mszą świę tą ce le bro wa ną przez pry ma sa w gdań skiej ka te drze. Ko lej na da ta to gdań -
ski Ma rzec ’68 i wy stą pie nia stu denc kie, głów nie na Po li tech ni ce Gdań skiej. Cho -
ciaż nie moż na uczest ni kom pro te stu za rzu cić ode rwa nia od po li tycz nej rze czy wi -
sto ści PRL-u, to przy spie szył on pro ces od cho dze nia od ko mu ni zmu śro do wisk
in te li genc kich, wpły nął na po li tycz ne doj rze wa nie mło dej in te li gen cji i kształ to wa -
nie się po staw opo zy cyj nych na Wy brze żu Gdań ski m14. I wresz cie prze ło mo wa data
– ro bot ni czy pro test na Wy brze żu w Grud niu ’70. O ile w 1968 r. mło dzież aka de -
mic ka i szkol na ży wi ła prze ko na nie, że ko mu ni zmo wi moż na nadać bar dziej ludz -
kie ob li cze, o ty le Gru dzień ’70, je den z naj bar dziej dra ma tycz nych okre sów
w histo rii Pol ski, już nie po zo sta wił żad nych złu dzeń. Czoł gi na uli cach, lu dzie giną -
cy od strza łów od da wa nych w star ciach bez po śred nich i trwa ją ce la ta mi za cie ra nie
śla dów zbrod ni spo wo do wa ły, że w Gdań sku co raz ak tyw niej dzia ła ły gru py, rów -
nież mło dzie żo we, kon te stu ją ce rze czy wi stość i nie su we ren ność PRL-u.

Świat war to ści mło dzie ży ak tyw nej w dusz pa ster stwie aka de mic kim w wie lu
aspek tach zbie gał się z war to ścia mi gło szo ny mi przez opo zy cję. W gdań skim ośrod -
ku dusz pa ster skim oo. do mi ni ka nów spo ty ka ła się mło dzież li ce al na i stu denc ka.
Tam wła śnie tra fi li ucznio wie gdań skiej „Je dyn ki” (LO nr 1, bu dy nek na prze ciw ko

11 Sze rzej zob. J. Ża ryn, Ko ściół w PRL, War sza wa 2004.
12 Sze rzej zob. A. Pacz kow ski, Pół wie ku dzie jów Pol ski, War sza wa 2005.
13 P. Za rem ba, Mło do po la cy. Hi sto ria Ru chu Mło dej Pol ski, Gdańsk 2000; re la cja M. Urba na na

www.ngp.pl.
14 M. An drze jew ski, Ma rzec 1968 w Trój mie ście, Gdańsk 2008.
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bram Stocz ni Gdań skiej): Alek san der Hall, Grze gorz Grze lak, Ar ka diusz Ry bic ki,
Woj ciech Sa mo liń ski. Wraz z ucznia mi „To po lów ki” (LO nr 3 w Gdań sku- Wrzesz -
czu): Ma cie jem Grzy wa czew skim i Ma ria nem Ter lec kim stwo rzy li w dusz pa ster -
stwie gru pę na zy wa ną przez sie bie po li tycz ną. Do łą czy li do nich: Ma riusz Urban,
Jan Sam so no wicz, Zdzi sław Bra del, An to ni Paw lak. At mos fe ra tych spo tkań oscy lo -
wa ła po mię dzy dzia ła nia mi czy sto for ma cyj ny mi a spo tka nia mi z dys ku sją na sy co ną
spo łecz nym za an ga żo wa niem. Dusz pa sterz aka de mic ki i opie kun gru py, o. Lu dwik
Wi śniew ski, or ga ni zo wał spo tka nia z ta ki mi ludź mi jak An drzej Wie lo wiey ski, Jó ze -
fa Hen ne lo wa, Ta de usz Ma zo wiec ki, Boh dan Cy wiń ski – ten ostat ni, jak wspo mi nał
Hall, zro bił na nich szcze gól ne wra że nie, for mu łu jąc wy jąt ko wo otwar tą, ostrą
i trzeź wą kry ty kę ko mu ni stycz nych rzą dów. Dzia łal ność o. Wi śniew skie go zo sta ła
szyb ko za kwa li fi ko wa na przez SB ja ko nie bez piecz na. Już w kwiet niu 1972 r., pod
pre tek stem udzia łu jed ne go z człon ków gru py w ak cji kol por to wa nia ulo tek, służ by
do ko na ły re wi zji w gdań skim klasz to rze oo. Do mi ni ka nów. Pre tek stu bez pie ce do -
star czył Ja nusz Mol ka, póź niej szy taj ny współ pra cow nik oraz eta to wy funk cjo na -
riusz SB15. Po cząw szy od 1971 r., wraz z po zna ny mi w dusz pa ster stwie w ko ście le
św. Mi ko ła ja przy szły mi „mło do po la ka mi” or ga ni zo wał „ak cje bez po śred nie”, po le -
ga ją ce na ma lo wa niu na pi sów na mu rach, kol por ta żu ulo tek w po cią gach SKM
i nisz cze niu ta blic pro pa gan do wych za po mo cą wy dmu szek wy peł nio nych czar ną
far bą. In da go wa ny przez SB Mol ka oświad czył, że na pi sy wy ko ny wa no z in spi ra cji
o. Wi śniew skie go 16. Wsku tek ta kich dzia łań, po dej mo wa nych przez SB, o. Lu dwik
Wi śniew ski zo stał prze nie sio ny do Lu bli na, gdzie kon ty nu ował pra cę dusz pa ste rza
aka de mic kie go.

Ob ser wa cją SB w Trój mie ście ob ję te by ły rów nież in ne ośrod ki dusz pa ster -
stwa aka de mic kie go. Ob raz sy tu acji w li sto pa dzie 1970 r. przed sta wio ny zo stał
w Ana li zie do spra wy dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Trój mie ście. W Gdań sku,
So po cie i Gdy ni dzia ła ło wów czas łącz nie osiem ośrod ków DA, kie ro wa nych przez,
jak okre śla no w ra por tach: „ide owo za an ga żo wa nych i sto sun ko wo do brze prze -
szko lo nych księ ży. Są to lu dzie bez kom pro mi so wi w sto sun kach z wła dza mi świec -
ki mi, wy kształ ce ni, wy ro bie ni to wa rzy sko, po sia da ją cy sze ro kie zna jo mo ści wśród
ak ty wu spo łecz no -g osp oda rcz ego. Po sia da ją też od po wied nie środ ki fi nan so we na
po kry cie swo jej dzia łal no ści. Każ da pa ra fia win na da wać dusz pa ste rzo wi aka de mic -
kie mu 500 zł mie sięcz nie na po kry cie wy dat ków. Dzia ła ją ce w Trój mie ście ośrod ki
dusz pa ster stwa aka de mic kie go to:

1. Ko ściół pa ra fial ny pw. Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go w Gdań sku
Wrzesz czu przy ul. Mi rec kie go 3,

2. Ośro dek przy pa ra fii pw. Św. Krzy ża w Gdań sku Wrzesz czu przy ul. Mic -
kie wi cza 11,

3. Ośro dek Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w Gdań sku Wrzesz czu przy ul.
Ma rii Cu rie -Skł odo wskiej 3b, zlo ka li zo wa ny przy tzw. ka pli cy aka de mic -
kiej, któ rą ad mi ni stru ją księ żą pal lo ty ni,

15 Sze rzej zob. S. Cenc kie wicz, „N” jak nie jaw ny [w:] idem, Ocza mi bez pie ki. Szki ce i ma te ria ły z dzie -
jów apa ra tu bez pie czeń stwa, Kra ków 2005.

16 Ar chi wum IPN Od dział w Gdań sku (da lej: AIPN Gd), 0604/1957, Oświad cze nie Ja nu sza Mol ka,
Gdańsk, 30 X 1984, k. 42–43.



4. Pla ców ka Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w Gdań sku przy ul. Świę to jań -
skiej 72, pro wa dzo na przez oo. Do mi ni ka nów,

5. Eks pe ry men tal ny ośro dek Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w Gdań sku
Oli wie przy ul. Po lan ki 131, pro wa dzo ny przez oo. Cy ster sów,

6. Ośro dek Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w So po cie przy pa ra fii pw.
Gwiaz dy Mo rza,

7. Dusz pa ster stwo Aka de mic kie przy pa ra fii św. Mi cha ła w So po cie,
8. Ośro dek Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w Gdy ni przy pa ra fii św. An to -

nie go przy ul. Ujej skie go 40, pro wa dzo ny przez oo. Fran cisz ka nów.
Po nad to stwier dzo no ist nie nie kil ku oso bo wych (5–8 osób) grup stu denc kich

w 10 pa ra fiach”17. 
Dzia łal ność tych grup w mniej szym stop niu nie po ko iła SB. Two rzy li je bo -

wiem stu den ci, któ rzy wcze śniej uczęsz cza li ja ko ucznio wie szkół śred nich tam właś -
nie na re li gię, opie ku na mi grup by li wi ka riu sze pa ra fial ni. Spo tka nia ogra ni cza ły się
naj czę ściej do wspól nych mszy świę tych, np. raz w mie sią cu, a z cza sem sa me wy ga -
sa ły.

Wal ka o mło dzież trak to wa na by ła nad wy raz po waż nie, po nie waż fakt po -
wsta nia Uni wer sy te tu Gdań skie go w 1970 r. uak tyw nił za rów no gdań ską ku rię bi -
sku pią, jak i ośrod ki DA w Trój mie ście. W cy to wa nej ana li zie okre ślo no to na stę pu -
ją co: „nie cho dzi tu tyl ko o utrzy ma nie względ nie wy cho wa nie mło dzie ży
stu denc kiej w du chu re li gij nym, lecz rów nież o po zy ska nie tej mło dzie ży dla ce lów
ide owo -p ol ityc znych ko ścio ła i to z per spek ty wą ob ję cia przez tę mło dzież w przy -
szło ści od po wie dzial nych sta no wisk w ży ciu po li tycz nym, pań stwo wym i go spo dar -
czym”18. Z nie po ko jem od no to wa no sło wa or dy na riu sza ku rii gdań skiej, bp. Ed -
mun da No wic kie go, wy po wie dzia ne pod czas in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go
w ko ście le Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go: „Ro la mło dzie ży aka de mic kiej jest duża,
gdyż jest to ka dra przy szłych bu dow ni czych Pol ski. Gmach Pol ski na le ży budo wać
z Bo giem – ina czej bę dzie się go bu do wać na próż no”19. Zwra ca no też uwa gę na
ode zwę bi sku pa, od czy ta ną w ko ścio łach, w któ rej po wia da miał o mszy świę tej
w in ten cji no wo po wsta łe go uni wer sy te tu i wy ra żał na dzie ję, że w przy szło ści po -
wsta ną tam Wy dzia ły Fi lo zo fii Chrze ści jań skiej i Teo lo gii 20.

Do ku ment SB za le ca roz bu do wy wa nie sie ci kon tak tów ope ra cyj nych i taj -
nych współ pra cow ni ków w ośrod kach dusz pa ster stwa, za rów no wśród uczest ni -
ków, ak ty wu świec kie go, jak i dusz pa ste rzy. W Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia nia
i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w Gdań sku za cho wa ły się np. szcze gó ło we in for -
ma cje o prze bie gu dni sku pie nia de ka nal nych dusz pa ste rzy star szej mło dzie ży mę -
skiej i żeń skiej, w któ rych uczest ni czy li bp Ka zi mierz Ko wal ski, bp Zyg fryd Ko wal -
ski oraz oko ło pięć dzie się ciu księ ży i sześć sióstr za kon nych. Bez pie ka dys po no wa ła
da ny mi na te mat re fe ren tów, tre ści wy stą pień oraz oma wia nych pro ble mów or ga ni -

17 AIPN Gd, 0046/28, Ana li za do spra wy dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Trój mie ście, li sto pad 1970 r.
18 Ibi dem.
19 Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku, 2375/1785, Ak ta Wy dzia łu Spo łecz no -A dm in istr acy jn ego Urzę du

Wo je wódz kie go w Gdań sku.
20 Sze rzej zob. mł. chor. C. Ki tow ski, Kon tro la ope ra cyj na dusz pa ster stwa aka de mic kie go pro wa dzo ne go

przez za ko ny na te re nie Gdań ska, Le gio no wo 1986.
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za cyj nych. Rów nie szcze gó ło we da ne licz bo we za wie ra ją ra por ty do ty czą ce np.
miesz kań ców do mów stu denc kich an ga żu ją cych się w dzia łal ność dusz pa sterstw
aka de mic kich. Tyl ko na te re nie So po tu w pierw szych la tach oma wia nej de ka dy in -
for ma cje ta kie zbie ra ło i opra co wy wa ło osiem osób (4 TW i ty luż kan dy da tów na
TW), uczest ni ków spo tkań dusz pa ster skich. Po mi mo sto so wa nych środ ków za po -
bie gaw czych w 1974 r. SB w Gdań sku od no to wa ła roz wój form pra cy dusz pa ster -
skiej. Oce nia no, że w 1974 r. w spo tka niach DA na te re nie ca łe go Trój mia sta uczest -
ni czy ło oko ło 1200 osób: 800 stu den tów oraz ucznio wie i mło dzież pra cu ją ca.
W 1974 r. po wstał ko lej ny ośro dek Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w ko ście le gar -
ni zo no wym w Gdań sku- Wrzes zczu.

Oży wie nie pra cy w ośrod kach dusz pa ster skich ofi ce ro wie bez pie ki wią za li za -
wsze z oso bą dusz pa ste rza oraz pro po no wa ny mi przez nie go for ma mi pra cy. Szcze -
gól nie cie ka we i nie po ko ją ce funk cjo na riu szy Wy dzia łu IV by ły ini cja ty wy ks. Eu ge -
niu sza Kli miń skie go, dusz pa ste rza ośrod ka pal lo tyń skie go. Or ga ni zo wał m.in. let nie
Kur sy For ma cji Re li gij nej, któ re od by wa ły się rów nież na obo zach wy po czyn ko -
wych. 17 stycz nia 1974 r. u do mi ni ka nów zor ga ni zo wa no pierw szą po pół to ra rocz -
nej prze rwie Try bu nę Dusz pa ster ską za ty tu ło wa ną Kon flikt po ko leń, w któ rej
uczest ni czy ło oko ło czte ry stu osób. Funk cjo na riu sze Wy dzia łu IV do wal ki z Ko ścio -
łem i Wy dzia łu III, zaj mu ją ce go się roz pra co wa niem opo zy cji, po rząd ko wa li zdo by -
te in for ma cje w ce lu izo lo wa nia śro do wi ska aka de mic kie go od resz ty spo łe czeń stwa
i za po bie ga nia two rze niu się grup opo zy cyj nych w po wią za niu ze śro do wi ska mi ro -
bot ni czy mi. Ana li za funk cjo na riu szy wska zy wa ła, że w Gdań sku w la tach sie dem -
dzie sią tych naj licz niej w pra ce dusz pa ster stwa aka de mic kie go an ga żo wa li się stu -
den ci ta kich wy dzia łów uni wer sy tec kich jak: Hu ma ni stycz ny, Eko no mi ki Pro duk cji
oraz Eko no mi ki Trans por tu, spo ra dycz nie zaś Pra wa i Ad mi ni stra cji. Stu den ci Aka -
de mii Me dycz nej w Gdań sku, obu wy dzia łów: Le kar skie go i Far ma ceu tycz ne go,
udzie la li się w rów nym stop niu, na to miast na Po li tech ni ce Gdań skiej re pre zen to wa -
ne by ły wszyst kie kie run ki, a wzrost uczest nic twa zwią za ny był z przej ściem na ko -
lej ne la ta stu diów. Naj licz niej w spo tka niach uczest ni czy li stu den ci IV, V i VI ro ku.
Naj bar dziej nie po ko ją ce do nie sie nia do ty czy ły uczest nic twa w dusz pa ster stwie aka -
de mic kim człon ków so cja li stycz nych or ga ni za cji mło dzie żo wych oraz pra cow ni ków
na uko wo -d yda ktyc znych. W 1974 r. stwier dzo no, że „spo śród ogó łu osób za an ga -
żo wa nych w dzia łal no ści dusz pa ster skiej 94 stu den tów jest człon ka mi SZSP, z cze go
7 to dzia ła cze re pre zen tu ją cy wła dze or ga ni za cji mło dzie żo wej. Po nad to w to ku bie -
żą cej kon tro li ope ra cyj nej stwier dzo no, że w dzia łal no ści Dusz pa ster stwa Aka de -
mic kie go na na szym te re nie za an ga żo wa na jest kil ku oso bo wa gru pa pra cow ni ków
na uko wo -d yda ktyc znych Po li tech ni ki Gdań skiej, Uni wer sy te tu Gdań skie go i Aka -
de mii Me dycz nej w Gdań sku. Do tych czas usta lo no 16 pra cow ni ków na uko wo -
-dyda ktyc znych, któ rzy an ga żu ją się w pra cy ta kich ośrod ków jak die ce zjal ny, pal -
lo tyń ski, do mi ni kań ski, św. Mi cha ła. Nie stwier dzo no na to miast bez po śred nie go
za an ga żo wa nia w ta kiej dzia łal no ści na uczy cie li szkół śred nich, in struk to rów ZHP
oraz dzia ła czy in nych or ga ni za cji mło dzie żo wych”21.
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21 AIPN Gd, 0046/28, In for ma cja do ty czą ca ak tu al nej sy tu acji w śro do wi sku dusz pa ster stwa aka de mic -
kie go w Trój mie ście w lu tym 1974 r.



34 _____________________________________________________________________________________________________________

W pra cach dy plo mo wych, któ re po wsta ły w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej MSW
im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie 22 w dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych
za „po li tycz ną” i szcze gól nie nie bez piecz ną SB uzna wa ła dzia łal ność dusz pa ste rza
aka de mic kie go z do mi ni kań skiej „Gór ki” o. Sła wo mi ra Sło my 23. „Mi mo ofi cjal ne -
go za le ce nia władz ko ściel nych o nie an ga żo wa nie się dusz pa ster stwa aka de mic kie -
go w spra wy po li tycz ne nie pod po rząd ko wał się bi sku po wi i wpro wa dził do pra cy
z mło dzie żą sze reg ne ga tyw nych ele men tów po li tycz nych. Opra co wał m.in. plan
pra cy ośrod ka, któ ry za wie rał na stę pu ją ce ele men ty:

a. se mi na rium fi lo zo ficz no -etyc zne
– mo ral ność chrze ści jań ska a mo ral ność świec ka
– to mizm i neo to mizm
– fe no me no lo gia
b. cy kle hi sto rycz ne
– Po la cy na sze go stu le cia. Wiel cy! Wiel cy!
– po wsta nia na ro do we
– pol skie prze ło my XX wie ku
c. pro ble ma ty ka spo łecz na 
– ruch związ ko wy w na uce spo łecz nej Ko ścio ła
– prze ry wa nie cią ży a świę tość ży cia
– świec kie śro do wi sko ka to lic kie w Pol sce
d. te ma ty ka kul tu ral na
– te atr
– fo to gra fia i pla kat
– po ezja i pro za
– pieśń i pio sen ka
Po nad to w ośrod ku wy da wa ny jest biu le tyn in for ma cyj ny pod na zwą »Do -

łek«, za wie ra ją cy ak tu al ną oce nę sy tu acji spo łecz no -p ol ityc znej oraz pla ny na naj -
bliż szy okres”24.

W przy pad ku o. Sło my żą da nia za prze sta nia dzia łal no ści by ły bar dzo sta now -
cze i re pre syj ne. Na ogół bez pie ka in spi ro wa ła wła dze wo je wódz kie, tzn. pra cow ni -
ków Wy dzia łu ds. Wy znań, do pro wa dze nia roz mów ostrze gaw czych z księż mi.
W tym wy pad ku, z ini cja ty wy Wy dzia łu IV, roz mo wy ostrze gaw cze z o. Sło mą pro -
wa dzo ne by ły w pro ku ra tu rze wo je wódz kiej. Za rzu ty „upo li tycz nia nia struk tur
Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go” nie by ły ła twe do roz strzy gnię cia dla Epi sko pa tu,
ze wzglę du na ko niecz ność szu ka nia mo dus vi ven di z wła dza mi rów nież w la tach
sie dem dzie sią tych, po mi mo roz kwi tu form ży cia re li gij ne go i pew nej li be ra li za cji.

Suk ce sem bez pie ki, czy li prze no si na mi do in ne go ośrod ka, za koń czy ły się rów -
nież szy ka ny wo bec je zu ity o. Bro ni sła wa Sro ki. Utrzy my wał on kon tak ty z po wsta -
ją cy mi w koń cu lat sie dem dzie sią tych trój miej ski mi gru pa mi opo zy cyj ny mi: Stu den -

22 Mł. chor. C. Ki tow ski, Kon tro la ope ra cyj na dusz pa ster stwa aka de mic kie go...; st. sierż. pchor. Z. Ma -
cha lew ski, sierż. pchor. G. Wo len der, Wy ko rzy sty wa nie obiek tów sa kral nych Ko ścio ła rzym sko ka to lic -
kie go w l. 1980–85 na te re nie wo je wódz twa gdań skie go do dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko PRL
i pra ca Służ by Bez pie czeń stwa w tym za kre sie, Le gio no wo 1985.

23 Sze rzej zob. J. Skow ro nek, DA i NZS – ana li za pro ble mów mło dzie ży aka de mic kiej w li te ra tu rze ulot -
nej [w:] Wol ność sło wa w li te ra tu rze So li dar no ści, Gdy nia 2005.

24 St. sierż. pchor. Z. Ma cha lew ski, sierż. pchor. G. Wo len der, Wy ko rzy sty wa nie obiek tów sa kral nych...
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cki mi Ko mi te ta mi So li dar no ści, a póź niej Ru chem Mło dej Pol ski. W paź dzier ni ku
1977 r. w pierw szym nu me rze „Brat nia ka” uka zał się ar ty kuł o. Sro ki pt. Duch, który
oży wia, od wo łu ją cy się do po glą du Ro ma na Dmow skie go, że „ka to li cyzm nie jest do -
dat kiem do pol sko ści, ale tkwi w jej isto cie”25. Rów nież ks. Kli miń ski z ośrod ka pal -
lo ty nów, or ga ni zu ją cy na wią zu ją ce do mo ral no ści chrze ści jań skiej spo tka nia dusz pa -
ster skie, waż ne nie tyl ko dla dzia ła ją cych pod je go opie ką stu den tów Aka de mii
Me dycz nej w Gdań sku, po zo sta wał pod ob ser wa cją pra cow ni ków Wy dzia łu IV.

Dzia łal ność w ra mach Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w Trój mie ście w la tach
sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku za owo co wa ła już w koń cu de ka dy dą że niem czę -
ści uczest ni ków do po wo ła nia ogól no pol skiej or ga ni za cji – Ru chu Mło dych – o wy -
raź nie za ry so wa nych ce lach. Pierw szym by ło od zy ska nie nie pod le gło ści, dru gim
okre śle nie ob li cza ide owe go łą czą ce go śro do wi ska szkol ne i stu denc kie w ca łej Pol -
sce. De cy zję o pro kla mo wa niu Ru chu Mło dych gdańsz cza nie oma wia li z ko le ga mi
z in nych DA na spo tka niu 12 i 13 czerw ca 1979 r. w Go rzo wie Wiel ko pol skim, m.in.
u wi ka riu sza pa ra fii ka te dral nej, ks. Wi tol da An drze jew skie go. Za po wiedź po wo ła -
nia or ga ni za cji spo wo do wa ła, że 27 czerw ca 1979 r. kie row nic two re sor tu spraw we -
wnętrz nych pod ję ło de cy zję o roz po czę ciu spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia
o kryp to ni mie „Ar ka”. By ła to ope ra cja pro wa dzo na przez cen tra lę, czy li Depar ta -
ment III MSW, ale za da nia ope ra cyj ne re ali zo wa ły wy dzia ły z 47 wo je wództw26. Cele
ope ra cyj ne na kre ślo ne przez bez pie kę aż do 1988 r. po zo sta wa ły nie zmien ne 27.

Wy jąt ko wą funk cję – azy lu i wol ne go od cen zu ry po li tycz nej miej sca spo tkań –
dusz pa ster stwa aka de mic kie pełniły już w cza sach tuż po wo jen nych i w ko lej nych deka -
dach PRL-u. Pod su mo wu jąc krót ko roz wój i róż no rod ność form pra cy Dusz pa ster stwa
Aka de mic kie go w Trój mie ście w la tach sie dem dzie sią tych, stwier dzić na le ży, że oprócz
pra cy czy sto for ma cyj nej i du cho wej dzia ła nia te przy nio sły rów nież wy jąt ko wą kon so -
li da cję po ko le nia lu dzi mło dych, in te li gen tów. Kon te stu jąc nie su we ren ność PRL-u i od -
wo łu jąc się do war to ści toż sa mych czę sto ze świa tem war to ści pro pa go wa nych w dusz -
pa ster stwie aka de mic kim, two rzy li oni w ska li ca łe go kra ju, naj pierw w ra mach Ru chu
Mło dej Pol ski oraz – w pew nym stop niu – w po wsta łym w nur cie „So li dar no ści” Nie -
za leż nym Zrze sze niu Stu den tów, wła sne struk tu ry or ga ni za cyj ne i pro gra mo we. Ośrod -
ki dusz pa ster skie dzia ła ją ce w la tach sie dem dzie sią tych w Trój mie ście po zo sta wa ły rów -
nież w na stęp nej de ka dzie waż ny mi punk ta mi opo ru spo łecz ne go. Uczest ni cy
dusz pa sterstw naj czę ściej de fi nio wa li su we ren ność przez przy ję cie eto su chrze ści jań -
skie go i przy na leż ność do Ko ścio ła ka to lic kie go. W la tach sie dem dzie sią tych i osiem -
dzie sią tych ośrod ki dusz pa ster skie sta ły się al ter na ty wą i azy lem nie tyl ko dla lu dzi mło -
dych, two rzą cych nie pod le gło ścio we i opo zy cyj ne struk tu ry. Po 13 grud nia 1981 r.28

w ko ścio łach, w tym rów nież w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de mic kie go, kon ty nu -
owa na by ła so li dar no ścio wa dzia łal ność pod ziem na.

25 AIPN Gd, 0046/349, t. 7, In for ma cja o sy tu acji po li tycz no -op er acy jnej za okres lip ca i sierp nia 1977 r.
26 Sze rzej zob. S. Cenc kie wicz, Ope ra cja „Ar ka” czy li SB w wal ce z Ru chem Mło dej Pol ski [w:] idem,

Ocza mi bez pie ki...
27 AIPN Gd, 0716/216, t. 1–3, Ak ta spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp to nim „Ar ka”.
28 Sze rzej zob. st. sierż. pchor. Z. Ma cha lew ski, sierż. pchor. G. Wo len der, Wy ko rzy sty wa nie obiek tów

sa kral nych...
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o. Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie w latach
1972–1981*

Lu blin w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku był waż nym ośrod kiem
aka de mic kim. W pię ciu uczel niach wyż szych – Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skł odow -
skiej, Aka de mii Me dycz nej, Po li tech ni ce Lu bel skiej, Aka de mii Rol ni czej i Ka to lic -
kim Uni wer sy te cie Lu bel skim – stu dio wa ło kil ka na ście ty się cy osób. Pra cę dusz pa -
ster ską wśród stu den tów w po ło wie de ka dy pro wa dzi ło dwa na ście ośrod ków.
Naj bar dziej po pu lar ne w śro do wi sku stu denc kim dusz pa ster stwa dzia ła ły przy
koście le aka de mic kim KUL (dusz pa ster stwo pro wa dzi li je zu ici, m.in. o. Mi ro sław
Pa ciusz kie wicz i o. Je rzy Świer kow ski), przy pa ra fiach Świę te go Du cha (ośro dek
ks. Pio tra Tar now skie go) oraz św. Agniesz ki (dusz pa ster stwo pro wa dził sa le zja nin
ks. Jó zef Wilk), a tak że przy ko ście le Do mi ni ka nów przy ul. Zło tej, gdzie w la tach
1972–1981 dusz pa ster stwem kie ro wał o. Lu dwik Wi śniew ski.

Ak tyw ność dusz pa sterstw aka de mic kich w Lu bli nie w okre sie po wo jen nym –
za rów no pro wa dzo na tam for ma cja re li gij na, jak i wpływ wy cho waw czy i edu ka cyj -
ny ośrod ków – nie do cze ka ły się do tąd opra co wa nia. Przed mio tem za in te re so wa nia
hi sto ry ków i pu bli cy stów by ło Dusz pa ster stwo Aka de mic kie pro wa dzo ne przez
o. Lu dwi ka Wi śniew skie go i sam do mi ni ka nin. Pu bli ka cje sku pia ją się przede
wszyst kim na po za re li gij nym od dzia ły wa niu ośrod ka – je go wpły wie na po sta wy
spo łecz ne i po li tycz ne zwią za nych z nim lu bel skich stu den tów w dru giej po ło wie lat
sie dem dzie sią tych oraz dzia łal no ści o. Lu dwi ka ja ko du chow ne go bli sko zwią za ne -
go z opo zy cją w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią ty ch1.

* Ni niej szy ar ty kuł po wstał w opar ciu o do tych cza so we ba da nia na uko we au tor ki, a ich wy ni ki by ły już
pu bli ko wa ne bądź są ak tu al nie przy go to wy wa ne do dru ku (zob. przyp. po ni żej).

1 M. Cho ma -J usi ńska, Ro la dusz pa ster stwa aka de mic kie go o. Lu dwi ka Wi śniew skie go w dzia łal no ści
opo zy cji przed so li dar no ścio wej w Lu bli nie, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2005, nr 1 (7), s. 158–159;
eadem, „Zmie niaj cie rze czy wi stość!” Dusz pa ster stwo aka de mic kie o. Lu dwi ka Wi śniew skie go w Lu bli -
nie w la tach 1972–1981 [w:] „Je ste ście na szą wiel ką szan są”. Mło dzież na roz sta jach ko mu ni zmu
1944–1989, red. P. Ce ran ka, War sza wa 2009; B. Szay nok, Dusz pa sterz w PRL. Oj ciec Lu dwik 
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Ze wzglę du na znacz ny sto pień znisz cze nia do ku men ta cji wy two rzo nej przez
Wy dział IV SB Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Lu bli nie, czy li pion zaj mu ją cy się Ko -
ścio łem ka to lic kim i in ny mi wy zna nia mi, w istot nym stop niu utrud nio ne jest peł ne
od two rze nie dzia łań apa ra tu bez pie czeń stwa wo bec dusz pa sterstw w Lu bli nie. Wie -
le wska zu je jed nak, że do 1971 r., czy li do pó ki ośrod kiem przy KUL kie ro wał
o. Hu bert Czu ma, dusz pa ster stwo by ło obiek tem szcze gól ne go za in te re so wa nia SB.
Był to ośro dek naj więk szy, sku pia ją cy za rów no stu den tów KUL, jak i uczel ni pań -
stwo wych. Uwa gę SB przy ku wa ła rów nież oso ba dusz pa ste rza. W szko le śred niej
o. Hu bert był człon kiem nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej, w 1966 r. – po uro -
czy sto ściach mi le nij nych w Lu bli nie – zo stał uka ra ny przez ko le gium grzyw ną za
zor ga ni zo wa nie nie le gal ne go zgro ma dze nia 2. W ana li zach przy go to wy wa nych przez
SB okre śla no go mia nem fa na ty ka re li gij ne go i zde cy do wa ne go prze ciw ni ka ustro ju
so cja li stycz ne go 3. Do dat ko wą przy czy ną za in te re so wa nia SB ośrod kiem by ła de kon -
spi ra cja an ty ko mu ni stycz nej or ga ni za cji Ruch, współ two rzo nej przez An drze ja i Be -
ne dyk ta Czu mów, bra ci o. Hu ber ta. SB po strze ga ła Dusz pa ster stwo Aka de mic kie
przy KUL ja ko swe go ro dza ju kuź nię kadr dla Ru chu 4. Dwaj dusz pa ste rze – o. Hu -
bert Czu ma oraz o. Bro ni sław Sro ka – w po ło wie 1970 r. zo sta li aresz to wa ni na kil -
ka mie się cy pod za rzu tem przy na leż no ści do tej or ga ni za cji 5.

Wie le wska zu je, że prze ło że ni za kon ni zde cy do wa li o prze nie sie niu o. Hu ber -
ta z Lu bli na pod pre sją władz po li tycz ny ch6. Je go na stęp cą zo stał w 1971 r. o. An -
drzej Ko prow ski.

W koń cu 1972 r. pra cę w Lu bli nie roz po czął o. Lu dwik Wi śniew ski. Po cho -
dzi on ze Skier bie szo wa na Za mojsz czyź nie. Od po ło wy lat sześć dzie sią tych pra co -
wał w gdań skiej pa ra fii św. Mi ko ła ja, gdzie tra fi li do nie go człon ko wie nie le gal nej
or ga ni za cji mło dzie żo wej: Alek san der Hall, Ar ka diusz Ry bic ki i in ni 7. Już w Gdań -
sku o. Lu dwik oskar ża ny był przez tam tej szy Wy dział ds. Wy znań o gło sze nie ka zań
o wy mo wie wro giej wo bec pań stwa 8. Na kil ka mie się cy przed je go przy jaz dem do
Lu bli na SB prze szu ka ła je go ce lę, po dej rze wa jąc, że w dusz pa ster stwie po wsta ły
przed wy bor cze ulot ki kol por to wa ne w Gdań sku 9.

Nie za cho wa ła się sto sow na do ku men ta cja, ale prak ty ka pra cy apa ra tu bez pie -
czeń stwa ka że przy pusz czać, że do lu bel skiej SB z Gdań ska szyb ko do tar ła opi nia
o o. Lu dwi ku ja ko nie po kor nym dusz pa ste rzu. On sam za pa mię tał, że tuż po przy jeź -
dzie do Lu bli na zo stał we zwa ny na roz mo wę z oso bą, któ ra przed sta wi ła się ja ko pra -

Wiśniew ski [w:] Od Pił sud skie go do Wa łę sy. Stu dia z dzie jów Pol ski w XX wie ku, War sza wa 2008,
s. 425–435; M. Wy rwich, Ka pe la ni „So li dar no ści” 1980–1989, t. 1, War sza wa 2005, s. 159–167;
Ksiądz Le ni na ata ko wał! (z o. Lu dwi kiem Wi śniew skim roz ma wia Te re sa To rań ska), „Ga ze ta Wy bor -
cza”, 22 I 2007.

2 H. Czu ma, Ł. Czu ma, A. Czu ma, B. Czu ma, Wspo mnie nia z PRL, Lu blin 2001, s. 71–72.
3 Ar chi wum IPN Od dział w Lu bli nie (da lej: AIPN Lu), 010/35, Wnio sek o za re je stro wa nie fi gu ran ta

spra wy, 18 XI 1962 r., k. 32. 
4 AIPN Lu, 08/173, Cha rak te ry sty ka o. Czu my Hu ber ta Wa le ria na, 30 XI 1971 r., k. 302.
5 Do Ru chu przy stą pił w rze czy wi sto ści tyl ko o. Sro ka; zob. Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa wo bec

orga ni za cji „Ruch”, wstęp, wy bór i oprac. P. By szew ski, War sza wa 2008, s. 678, 690.
6 AIPN Lu, 08/173, Wy ciąg z no tat ki ze spo tka nia z kp. ps. „Dy rek tor” z 7 VII 1971 r., b.d., k. 253. 
7 P. Za rem ba, Mło do po la cy. Hi sto ria Ru chu Mło dej Pol ski, Gdańsk 2000, s. 24–28.
8 S. Bog da no wicz, Ko ściół gdań ski pod rzą da mi ko mu ni zmu 1945–1984, Gdańsk 2000, s. 206.
9 Ibi dem, s. 278.
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cow nik Wy dzia łu ds. Wy znań. Usły szał wów czas za rzu ty od no śnie swo ich wy po wie -
dzi w cza sie pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy 10. Ma te ria ły do ty czą ce o. Lu dwi ka
Wi śniew skie go, gro ma dzo ne przez lu bel ską SB, tra fia ły po cząt ko wo do tecz ki ewi den -
cji ope ra cyj nej na księ dza, ru ty no wo za kła da nej przez apa rat bez pie czeń stwa wszyst -
kim oso bom du chow nym. W mar cu 1975 r. Wy dział IV SB KW MO w Lu bli nie ob jął
do mi ni ka ni na spra wą ope ra cyj ne go roz pra co wa nia o kryp to ni mie „Szer szeń”11. 

W pro gra mie pra cy dusz pa ster stwa kie ro wa ne go przez o. Lu dwi ka istot ne
miej sce zaj mo wa ły za gad nie nia spo łecz ne i ogól no edu ka cyj ne. Po sze rze nie po ru sza -
nej te ma ty ki po za wą sko ro zu mia ne tre ści re li gij ne by ło wy raź ną ten den cją w pra cy
dusz pa sterstw aka de mic kich w tym okre sie, od zwier cie dla ło to po so bo ro we zmia ny
w Ko ście le oraz za in te re so wa nia uczest ni ków DA 12. Z ini cja ty wy dusz pa ste rza stu -
den ci an ga żo wa li się w ak cję na rzecz obro ny dzie ci nie na ro dzo nych (ruch „Troska
o ży cie”). Wspól nie z o. Lu dwi kiem rów nież wy po czy wa li – in te gru ją ce zna cze nie
mia ły wy jaz dy w gó ry. Ośro dek dusz pa ster ski miał kształ to wać po sta wy doj rza łych
ka to li ków, od po wie dzial nych za kształt ota cza ją ce go ich świa ta 13. Wy cho wa nie,
edu ka cja i so cja li za cja by ły jed nak sfe ra mi za re zer wo wa ny mi przez pań stwo, a kie -
ru nek od dzia ły wa nia dusz pa ster stwa był sprzecz ny z pań stwo wą po li ty ką la icy za cji.
Wy dział ds. Wy znań w Lu bli nie i tam tej sza SB w ana li zach pra cy ośrod ka kie ro wa -
ne go przez o. Lu dwi ka oce nia ły za tem, że wy kra cza on w swo jej pra cy po za tema -
ty kę re li gij ną, za rzu ca ły mu po dej mo wa nie te ma tów po li tycz nych oraz za pra sza nie
– ja ko pre le gen tów – osób o po glą dach an ty so cja li stycz nych, m.in. Ste fa na Ki sie lew -
skie go, Wła dy sła wa Bar to szew skie go 14.

Od prze ło mu 1975 i 1976 r. po cząt ko wo kil ko ro, póź niej co raz licz niej sza
gru pa uczest ni ków dusz pa ster stwa (Zdzi sław Bra del, Ma rian Pił ka, An na Żó raw ska
i in ni) pod ję ła dzia łal ność opo zy cyj ną, an ga żu jąc się m.in. w kam pa nię pro te stów
prze ciw ko zmia nom w Kon sty tu cji PRL i po moc ro bot ni kom re pre sjo no wa nym po
wy da rze niach czerw co wych w 1976 r. W spo tka niach w dusz pa ster stwie na Zło tej
bra li nie kie dy udział daw ni pod opiecz ni o. Lu dwi ka z Gdań ska, w 1979 r. współ -
twór cy Ru chu Mło dej Pol ski 15. Ak tyw ność po li tycz na nie by ła jed nak prze no szo na
do po miesz czeń dusz pa ster stwa; nie od by wał się tam kol por taż wy daw nictw dru go -
obie go wych. O. Lu dwik nie był też in for mo wa ny o wszyst kich przed się wzię ciach
uczest ni ków dusz pa ster stwa zwią za nych z ich dzia łal no ścią opo zy cyj ną. Sta rał się
jed nak to wa rzy szyć im ja ko dusz pa sterz. An ga żo wał się w ini cja ty wy o jed no znacz -
nym wy dźwię ku mo ral nym – np. brał udział w roz pra wach są do wych, w któ rych

10 Ksiądz Le ni na ata ko wał!...
11 Na pod sta wie ma te ria łów ewi den cyj nych w za so bie AIPN Lu.
12 K. Jar kie wicz, Dusz pa ster stwa aka de mic kie Kra ko wa po II woj nie świa to wej, Kra ków 2004, s. 390.
13 Sze rzej zob. O. Wi śniew ski: tu jest mo je miej sce (roz ma wia ła W. Sa mo liń ska), „Ga ze ta Wy bor cza”

(Lublin), 16 VI 2006.
14 Ar chi wum Akt No wych w War sza wie (da lej: AAN), Urząd ds. Wy znań (da lej: UdsW), 125/344, In for -

ma cja o dzia łal no ści dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Lu bli nie w ro ku aka de mic kim 1975/76, 11 XI
1976 r., s. 123; AIPN Lu, 023/122, t. 3, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV SB KW MO w Lu -
bli nie do na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go SB KW MO w Lu bli nie, 9 V 1974 r., k. 602; AIPN Lu,
0199/7, t. 1, Kie run ko wo -pr obl em owy plan pra cy na rok 1977 Wy dzia łu IV SB KW MO w Lu bli nie,
15 XII 1976 r., k. 12.

15 Sze rzej zob. M. Cho ma -J usi ńska, Ro la dusz pa ster stwa aka de mic kie go o. Lu dwi ka Wi śniew skie go...,
s. 158–159; eadem, „Zmie niaj cie rze czy wi stość!”...



40 _____________________________________________________________________________________________________________

oskar że nie mia ło pod ło że po li tycz ne, m.in. w 1976 r. uczest ni czył w pro ce sie Sta ni -
sła wa Kru szyń skie go, uczest ni ka dusz pa ster stwa, ska za ne go za roz po wszech nia nie
w pry wat nej ko re spon den cji „in for ma cji szko dli wych dla in te re sów PRL”. Po pie rał
po mysł stwo rze nia przez opo zy cję w Lu bli nie nie za leż ne go pi sma – w pew nym sen -
sie pa tro no wał uka zu ją ce mu się od 1977 r. pe rio dy ko wi „Spo tka nia”16, wy da wa ne -
mu przez gru pę stu den tów i ab sol wen tów KUL, zwią za nych za ra zem z pro wa dzo -
nym przez nie go ośrod kiem.

W oczach SB wi ze ru nek dusz pa ster stwa ja ko „po li tycz ne go” utrwa li ło za pew -
ne za an ga żo wa nie o. Lu dwi ka w dzia łal ność w Ru chu Obro ny Praw Czło wie ka
i Oby wa te la, po wo ła nym w mar cu 1977 r.17 Su ge stie o po trze bie wy wie ra nia na ci -
sków przez lo kal ne wła dze par tyj ne i ad mi ni stra cyj ne na prze nie sie nie o. Lu dwi ka
z Lu bli na, po par te przy kła da mi nie po żą da nej je go ak tyw no ści, po ja wi ły się w do ku -
men ta cji Wy dzia łu IV lu bel skiej SB naj póź niej w grud niu 1974 r.18 W sierp niu 1977 r.
Ste fan Za hor, dy rek tor Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w Lu bli nie,
po in for mo wał or dy na riu sza lu bel skie go, Bo le sła wa Py la ka, o wsz czę ciu 28 lip ca po -
stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go wo bec o. Lu dwi ka, w związ ku z pro wa dze niem przez
nie go dzia łal no ści szko dli wej dla in te re sów pań stwa 19. Za hor oskar żał dusz pa ste rza,
że swo ją an ty pań stwo wą po sta wę czy ni wzor cem do na śla do wa nia dla stu den tów,
za chę ca ich do „nie od po wie dzial nych ak cji i nie lo jal no ści wo bec PRL”. Ocze ki wał
wy da nia przez bi sku pa za rzą dzeń, któ re unie moż li wi ły by dusz pa ste rzo wi kon ty nu -
owa nie tej dzia łal no ści 20.

Jest praw do po dob ne, że na tę de cy zję wpływ mia ło tak że opu bli ko wa nie
przez o. Lu dwi ka na ła mach lon dyń skie go „Anek su” li stu otwar te go, ad re so wa ne -
go do I se kre ta rza KC PZPR Edwar da Gier ka. Do mi ni ka nin wska zał w nim wa run -
ki, ja kie win ny być speł nio ne, by moż li wa by ła, za po wia da na przez Gier ka, nor ma -
li za cja re la cji pań stwo – Ko ściół ka to lic ki. Pod kre ślał ko niecz ność po sza no wa nia
po trzeb re li gij nych oby wa te li, re zy gna cji z pro wa dze nia przez pań stwo po li ty ki ate -
iza cji oraz udo stęp nie nia me diów Ko ścio ło wi. O po pra wie sto sun ków pań stwo –
Ko ściół ka to lic ki nie mo gło być mo wy, do pó ki du chow ni i ka to li cy by li obiek tem
dys kry mi na cji i szy ka n21.

Do mi ni ka nin jesz cze kil ka krot nie za bie rał pu blicz nie głos, nie tyl ko w spra -
wie sto sun ków pań stwa i Ko ścio ła. W 1978 r. opu bli ko wał na ła mach „Brat nia ka”
ostry w to nie ar ty kuł, w któ rym za rzu cał wła dzom ła ma nie praw czło wie ka i swo -

16 Cza so pi smo spo łecz no -k at oli ckie, uka zy wa ło się ja ko pi smo dru go obie go we w la tach 1977–1988,
łącz nie wy szło 35 nu me rów. Ze „Spo tka nia mi”, ja ko re dak to rzy i współ pra cow ni cy, zwią za ni by li
m.in. Ja nusz Krup ski, Zdzi sław Bra del, Ja nusz Ba zy dło.

17 Sze rzej nt. dzia łal no ści o. Lu dwi ka w ROP CiO zob.: G. Wa li gó ra, Ruch Obro ny Praw Czło wie ka
i Obywa te la 1977–1981, War sza wa 2006, s. 142–146; B. Szay nok, Dusz pa sterz w PRL..., s. 429–431.
Do ku men ty ROP CiO sy gno wa ne przez o. Lu dwi ka zob. Do ku men ty uczest ni ków Ru chu Obro ny Praw
Czło wie ka i Oby wa te la w Pol sce 1977–1981, wstęp i oprac. G. Wa li gó ra, Kra ków 2005, pas sim.

18 AIPN Lu, 0144/5, In for ma cja do ty czą ca ośrod ka dusz pa ster stwa do mi ni kań skie go przy klasz to rze
oo. Do mi ni ka nów w Lu bli nie, 24 XII 1974 r., k. 147.

19 Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne Ku rii Me tro po li tal nej w Lu bli nie (da lej: AAKML), Za wia do mie nie o wsz czę -
ciu po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, 28 VII 1977 r., b.p.

20 Ibi dem, Pi smo Ste fa na Za ho ra, dy rek to ra Wy dzia łu ds. Wy znań w Lu bli nie do bi sku pa or dy na riu sza
lu bel skie go Bo le sła wa Py la ka, 10 VIII 1977 r., b.p.

21 „Aneks” 1977, nr 13–14, s. 157–165.
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bód oby wa tel ski ch22. Pu blicz nie pro te sto wał rów nież prze ciw ko szy ka no wa niu i nę -
ka niu przez SB uczest ni ków i go ści dusz pa ster stwa 23.

Aby na ci ski wy wie ra ne przez wła dze ad mi ni stra cyj ne na prze ło żo nych za kon -
nych o. Lu dwi ka oraz bp. Py la ka by ły sku tecz ne, istot ne by ło zna le zie nie do wo dów
na in spi ra tor ską ro lę do mi ni ka ni na w po czy na niach opo zy cji lu bel skiej oraz na
poza praw ną dzia łal ność uczest ni ków dusz pa ster stwa i sa me go o. Lu dwi ka. W li sto -
pa dzie 1977 r. ppłk Ma rian Jast ko wiak, na czel nik Wy dzia łu Śled cze go SB KW MO
w Lu bli nie, prze słał do Wy dzia łu In spek cji Biu ra Śled cze go MSW wnio sek o wy ra -
że nie zgo dy na wy stą pie nie do miej sco wej pro ku ra tu ry wo je wódz kiej w spra wie
wsz czę cia śledz twa z art. 271 i 273 kk. Ce lem śledz twa mia ło być udo ku men to wa -
nie „prze stęp czej dzia łal no ści” dusz pa ste rza i in nych dzia ła czy opo zy cji w Lu bli -
nie24. Po stę po wa nie mo gło by sta no wić for mal ną pod sta wę do pro wa dze nia przez
SB dzia łań śled czych – za trzy mań, prze słu chań, prze szu kań. Nie uda ło się jed nak
po twier dzić, by zo sta ło wów czas wsz czę te.

W po cho dzą cych z te go sa me go okre su ana li zach SB o. Lu dwik był okre śla -
ny ja ko „za cie kły an ty ko mu ni sta” czy „in spi ra tor” nie le gal nych dzia łań opo zy cji 25.
Ta opi nia nie ule gła zmia nie rów nież w na stęp nych la tach. Se kre tarz KC PZPR Sta -
ni sław Ka nia w mar cu 1978 r. w roz mo wie z se kre ta rzem Epi sko pa tu, ks. bp. Bro -
ni sła wem Dą brow skim, ja ko przy kład upo li tycz nie nia dusz pa sterstw aka de mic kich
wska zał ośro dek o. Lu dwi ka Wi śniew skie go (i o. Hu ber ta Czu my w Szcze ci nie),
sfor mu ło wał wów czas po stu lat prze nie sie nia dusz pa ste rza z Lu bli na 26.

O tym, że Dusz pa ster stwo Aka de mic kie na Zło tej po strze ga ne by ło przez SB
ja ko ośro dek dzia łal no ści opo zy cyj nej świad czy rów nież wsz czę cie w 1979 r. przez
Wy dział IV lu bel skiej SB spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia o kryp to ni mie „Ter -
mi ty”. W uza sad nie niu jej za ło że nia funk cjo na riu sze na pi sa li, że w ośrod ku pro wa -
dzo ny jest druk i kol por taż „li te ra tu ry o wro giej tre ści”27. Spra wa ob ję ła kil ka na ście
osób, głów nie dzia ła czy ROP CiO, za ra zem więk szość z nich mniej lub bar dziej ak -
tyw nie uczest ni czy ła w pra cy dusz pa ster stwa. By li wśród nich m.in.: Bog dan Gier -
mek, To masz Mic kie wicz, Ma rian Pił ka, Ma rek So wa, Piotr Tom czak. Spra wa „Ter -
mi ty” by ła kon ty nu owa na do 1985 r., czy li po wy jeź dzie o. Lu dwi ka z Lu bli na.
Za pew ne więc o ob ję ciu nią wspo mnia nych osób de cy do wa ły dwa kry te ria: dzia łal -
ność opo zy cyj na i związ ki z dusz pa ster stwem aka de mic kim.

W pierw szej po ło wie 1980 r. o. Lu dwik pa tro no wał kil ku ini cja ty wom po dej -
mo wa nym przez śro do wi ska opo zy cyj ne w Lu bli nie i za ra zem uczest ni ków dusz pa -
ster stwa – po wo ła niu w stycz niu Stu denc kie go Ko mi te tu Obro ny Ja snej Gó ry 28,
a w ma ju – Ko mi te tu na rzecz Obro ny Ja na Ko złow skie go, któ ry zresz tą po wstał

22 L.M. Wi śniew ski OP, O pod sta wach dia lo gu i współ dzia ła nia, „Brat niak” 1978, nr 12/13, s. 2–17.
23 Zob. „Spo tka nia” 1979, nr 7, s. 91–92.
24 AIPN Lu, 023/215, t. 2, Wnio sek o wy ra że nie zgo dy na wy stą pie nie z wnio skiem do Pro ku ra tu ry

Woje wódz kiej w Lu bli nie o wsz czę cie śledz twa, 4 XI 1977 r., k. 6.
25 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca prze glą du spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia, 30 XI 1977 r., k. 16.
26 P. Ra ina, Roz mo wy z wła dza mi PRL. Ar cy bi skup Dą brow ski w służ bie Ko ścio ła i na ro du, t. 1, War sza -

wa 1995, s. 319–320, 323.
27 Na pod sta wie ma te ria łów ewi den cyj nych w za so bie AIPN Lu.
28 Na te mat dzia łań Ko mi te tu zob. M. Cho ma -J usi ńska, Ro la dusz pa ster stwa aka de mic kie go o. Lu dwi ka

Wi śniew skie go..., s. 164.
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w po miesz cze niach DA. Ta ostat nia ak cja, w obro nie dzia ła cza chłop skie go z Tar no -
brze skie go, współ or ga ni zo wa na by ła z człon ka mi i współ pra cow ni ka mi KSS KOR.

Cho ciaż oby dwie ini cja ty wy mia ły wy miar ra czej mo ral ny niż po li tycz ny, dla
Wy dzia łu ds. Wy znań i lu bel skiej SB sta ły się pre tek stem do pod ję cia na no wo kwe -
stii prze nie sie nia dusz pa ste rza z Lu bli na. Szef lu bel skiej SB, ppłk. Hen ryk Ka miń ski
ocze ki wał, że pod pre sją rów nież wła dze KUL do łą czą do kry ty ki o. Lu dwi ka.
W mar cu 1980 r., w roz mo wie Ka miń skie go z pro rek to rem uni wer sy te tu prof. Ste -
fa nem Sa wic kim po ja wił się ar gu ment o nie ko rzyst nych dla KUL kon se kwen cjach
dzia łal no ści opo zy cyj nej stu den tów, za ra zem – co by ło wy raź nie pod kre ślo ne –
uczest ni ków dusz pa ster stwa 29. Wio sną i la tem 1980 r. uwa gę SB przy ku ły czy nio ne
w dusz pa ster stwie przy go to wa nia do wy pra co wa nia kon cep cji ka to lic kiej or ga ni za -
cji mło dzie żo we j30. Wszyst ko to za pew ne skło ni ło Wy dział ds. Wy znań w Lu bli nie
do ko lej ne go ata ku na dusz pa ste rza. W lip cu urzęd ni cy WdsW kon sul to wa li z kie -
row nic twem Urzę du ds. Wy znań pro jekt ostre go w to nie pi sma skie ro wa ne go do
pro win cja ła o. Mi cha ła Mrocz kow skie go. Ko lej ny raz do ma ga li się od su nię cia o. Lud -
wi ka od pra cy dusz pa ster skiej ze stu den ta mi. Po wtó rzy li ar gu ment o je go ne ga tyw -
nym wpły wie na mło dzież, ja ko bez po śred ni pre tekst wy ko rzy sta li za an ga żo wa nie
dusz pa ste rza w ak cję w obro nie Ja na Ko złow skie go 31. Nie uda ło się zna leźć po -
twier dze nia, że pi smu nada no ofi cjal ny bieg. Być mo że zmie nio na sy tu acja po li tycz -
na skło ni ła Wy dział ds. Wy znań do zmia ny pla nów.

Pod sta wo we in for ma cje na te mat dzia łal no ści dusz pa ster stwa funk cjo na riu sze
SB czer pa li z ogól no do stęp nych ogło szeń. Szcze gó ły ich pra cy ope ra cyj nej nie są
jed nak zna ne. Po dej mo wa li na pew no pró by wy ko rzy sta nia pod słu chu – stu den ci
zna leź li frag men ty in sta la cji w ścia nie ce li o. Lu dwi ka oraz w po miesz cze niu, gdzie
od by wa ły się spo tka nia dusz pa ster stwa 32.

W pla nach dzia łań lu bel skiej SB, do ty czą cych bez po śred nio o. Lu dwi ka
i dusz pa ster stwa – al bo po śred nio, czy li dzia ła czy opo zy cji zwią za nych za ra zem
z ośrod kiem dusz pa ster skim – wy mie nia nych jest kil ku taj nych współ pra cow ni ków,
któ rych SB pla no wa ła wy ko rzy stać do gro ma dze nia in for ma cji 33. Przy pusz czal nie
oso by te nie by ły jed nak wy star cza ją cy mi źró dła mi in for ma cji. W 1976 r. SB pod ję -
ła pró bę, choć bez po żą da ne go efek tu, wpro wa dze nia do gro na uczest ni ków dusz -
pa ster stwa oso by spo za ośrod ka 34.

Jed ną z osób, któ ra po ja wia się w pla nach dzia łań SB wo bec do mi ni ka ni na był
o. An drzej Ko prow ski, w ma te ria łach ewi den cyj nych SB i do ku men ta cji De par ta -
men tu I MSW, czy li wy wia du, fi gu ru ją cy ja ko taj ny współ pra cow nik SB o pseu do -

29 AIPN Lu, 020/647, Opra co wa nie roz mo wy pro wa dzo nej w dniu 20 III 1980 r., 21 III 1980 r., k. 18.
30 Sze rzej zob. M. Cho ma -J usi ńska, Ro la dusz pa ster stwa aka de mic kie go o. Lu dwi ka Wi śniew skie go...,

s. 167–168.
31 AAN, UdsW, 142/17, Pro jekt pi sma Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w Lu bli nie do o. Mi -

cha ła Mrocz kow skie go, Pro win cja ła Pol skiej Pro win cji Do mi ni ka nów, [czer wiec/li piec] 1980 r., k. 9.
32 AAKML, Pi smo o. Lu dwi ka Wi śniew skie go OP do bi sku pa or dy na riu sza lu bel skie go ks. Bo le sła wa Py -

la ka, 18 VIII 1977 r., b.p.
33 AIPN Lu, 023/186, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp to -

nim „Klep sy dra” nr ewi den cyj ny 20499, 21 I 1976 r., k. 167–168, 170; AIPN Lu, 023/196, t. 2, Plan
za bez pie cze nia roz pra wy re wi zyj nej Sta ni sła wa Kru szyń skie go, 29 IX 1976 r., k. 169.

34 AIPN Lu, 00228/1298, Kwe stio na riusz taj ne go współ pra cow ni ka, k. 6–8.
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ni mie „Stu dent”35. Wy dział IV za mie rzał wy ko rzy stać go – ja ko dusz pa ste rza kie ru -
ją ce go ośrod kiem przy KUL i die ce zjal ne go dusz pa ste rza aka de mic kie go – do zdys -
kre dy to wa nia o. Lu dwi ka w oczach po zo sta łych dusz pa ste rzy aka de mic kich w Lu -
bli nie ja ko oso by dzia ła ją cej na szko dę Ko ścio ła 36.

Po dob nie jak w przy pad ku in nych wąt ków do ty czą cych dzia łań SB wo bec
o. Lu dwi ka i kie ro wa ne go przez nie go ośrod ka, tak i w kwe stii re ali za cji wy żej wspo -
mnia nych pla nów, hi sto ryk ma do dys po zy cji bar dzo ogra ni czo ną ba zę źró dło wą 37.
O. Ko prow ski za prze cza, by był taj nym współ pra cow ni kiem SB, choć przy zna je, że
spo ty kał się i roz ma wiał z funk cjo na riu sza mi apa ra tu bez pie czeń stwa. W okre sie
swo jej pra cy w Lu bli nie świa do mie dą żył do te go, by zmie nić ob raz ośrod ków dusz -
pa ster skich w opi nii SB – prze ko nać, że nie są miej scem kon spi ra cyj nych dzia łań i po -
li tycz nej agi ta cji, lecz kon cen tru ją się na for ma cji re li gij ne j38. Do ce niał za słu gi o. Lud -
wi ka, ale był prze ko na ny, że je go ośro dek nie po trzeb nie przy cią gał uwa gę SB i tym
sa mym sta no wił za gro że nie tak że dla in nych dusz pa sterstw. Za prze cza jed nak, by in -
ge ro wał w pra cę o. Lu dwi ka, by w ogó le otrzy my wał ta kie za da nia w cza sie roz mów
z SB39. Na ci sków ze stro ny o. Ko prow skie go nie po twier dza rów nież o. Lu dwi k40.

Do dzia łań skie ro wa nych prze ciw ko za ko no wi do mi ni ka nów SB wy ko rzy sty -
wa ła o. Kon ra da Hej mo. Szcze gó ło wo in for mo wał on funk cjo na riu szy SB o re ak -
cjach prze ło żo nych za kon nych o. Lu dwi ka Wi śniew skie go oraz bp. Bo le sła wa Py la -
ka na żą da nia Urzę du ds. Wy znań prze nie sie nia dusz pa ste rza z Lu bli na 41. SB sta ra ła
się rów nież wy ko rzy stać wy pły wy o. Kon ra da, by je go ar gu men ty o szko dli wo ści
dzia łal no ści pro wa dzo nej przez o. Lu dwi ka w Lu bli nie skło ni ły pro win cja ła o. Mi -
cha ła Mrocz kow skie go do ukró ce nia ak tyw no ści nie po kor ne go za kon ni ka 42. W sy -
tu acji swe go ro dza ju szan ta żu – obiet ni cy zwięk sze nia na kła du re da go wa ne go przez
nie go pe rio dy ku „W Dro dze” – o. Kon rad sam prze ko ny wał o. Lu dwi ka, choć bez -
sku tecz nie, by za nie chał kon tak tów z opo zy cją 43.

35 Z da nych ewi den cyj nych wy ni ka, że TW „Stu dent” zo stał za re je stro wa ny pod nr 13159 w Wy dzia -
le IV SB KW MO w Lu bli nie 20 III 1971 r., po prze ję ciu z Wy dzia łu IV SB Ko men dy Sto łecz nej MO.
29 I 1979 r. zo stał zdję ty z ewi den cji i prze ka za ny do Wy dzia łu V De par ta men tu IV MSW w War sza -
wie (in for ma cje na pod sta wie ma te ria łów ewi den cyj nych w za so bie AIPN Lu). Zob. ma te ria ły De par -
ta men tu I MSW w Ar chi wum IPN w War sza wie, 01592/412.

36 AIPN Lu, 023/186, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt.
„Klep sy dra” nr ewid. 20499, 21 I 1976 r., k. 167; AIPN Lu, 0144/5, In for ma cja dot. za ko nu je zu itów
w Lu bli nie, 29 XII 1977 r., k. 312.

37 Na pod sta wie do stęp nej do ku men ta cji szcze gó ło wą ana li zę kon tak tów o. Ko prow skie go z SB za pre -
zen to wał B. Nosz czak, Przy pa dek „Stu den ta”. Kon tak ty o. An drze ja Ko prow skie go SJ ze Służ bą Bez pie -
czeń stwa PRL (1968–1987), „Prze gląd Po wszech ny” 2007, nr 7–8, s. 135–198.

38 W spra wie lu stra cji – glos sa oso bi sta, „Prze gląd Po wszech ny” 2006, nr 12, s. 152; Roz mo wy o trud -
nej wol no ści (z o. An drze jem Ko prow skim roz ma wia An na T. Ko wa lew ska), „Prze gląd Po wszech ny”
2007, nr 7–8, s. 107.

39 Roz mo wy o trud nej wol no ści..., s. 128–129; re la cja o. An drze ja Ko prow skie go, 2006, na gra nie
w zbio rach au tor ki.

40 Re la cje o. Lu dwi ka Wi śniew skie go, 2004 i 2006, na gra nia w zbio rach au tor ki.
41 P. Ra ina, Ana to mia lin czu. Spra wa oj ca Kon ra da Hej mo, War sza wa 2005, s. 117–118.
42 A. Gra jew ski, P. Mach ce wicz, J. Ża ryn, Spra wa o. Kon ra da Hej mo. Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa

prze ciw ko Ko ścio ło wi ka to lic kie mu w la tach 1975–1988, http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/239/3755/Ra -
port_Spra wa_oj ca_Kon ra da_Hej mo_Dzia la nia_Slu zby_Bez pie czen stwa_prze ciw ko_Ko sci.html (27 V 2001),
s. 23–24.

43 Ibi dem, s. 132, 135, 139.
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Służ ba Bez pie czeń stwa zaj mo wa ła się nie tyl ko gro ma dze niem pod sta wo wych
in for ma cji o pra cy dusz pa ster stwa i do star cza niem Wy dzia ło wi ds. Wy znań ar gu -
men tów na po par cie żą da nia usu nię cia dusz pa ste rza z Lu bli na. Stu den ci, zwłasz cza
ci no wo po ja wia ją cy się w ośrod ku, nę ka ni by li we zwa nia mi na roz mo wy z funk cjo -
na riu sza mi SB – cho dzi ło o znie chę ce nie ich do uczest ni cze nia w pra cach dusz pa -
ster stwa 44.

Wła dze ad mi ni stra cyj ne in ter we nio wa ły u prze ło żo nych za kon nych dusz pa -
ste rza i bp. Py la ka w spra wie nie po żą da nych im prez or ga ni zo wa nych w ośrod ku,
a na wet mszy świę tej od pra wio nej w in ten cji Sta ni sła wa Py ja sa w ma ju 1977 r.45

Więk szość dzia łań SB wy mie rzo na by ła bez po śred nio w dusz pa ste rza. Sto so -
wa no me to dy ty po we dla pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa – cho dzi ło m.in. o zdys kre -
dy to wa nie o. Lu dwi ka w oczach stu den tów, je go współ bra ci, prze ło żo nych za kon -
nych, a na wet ro dzi ny miesz ka ją cej w Skier bie szo wie na Za mojsz czyź nie.
Kol por to wa ne by ły ob sce nicz ne fo to gra fie, ośmie sza ją ce go wier szy ki i ano ni my 46.

W 1978 r. lu bel ski dusz pa sterz był jed ną z osób, któ re do tknę ły tzw. dzia ła -
nia spe cjal ne po dej mo wa ne przez funk cjo na riu szy SB wo bec uczest ni ków piel -
grzym ki z War sza wy do Czę sto cho wy – kil ku oso bom, po za o. Lu dwi kiem m.in.
tak że Bo gu sła wo wi So ni ko wi, dzia ła czo wi Stu denc kie go Ko mi te tu So li dar no ści
z Kra ko wa, po da no środ ki odu rza ją ce 47. W sierp niu 1979 r. o. Lu dwik zor ga ni zo -
wał pie szą piel grzym kę z Wą wol ni cy na Ja sną Gó rę, wzna wia jąc po prze rwie tra dy -
cję piel grzy mek z Lu belsz czy zny. Wy dział IV lu bel skiej SB za ło żył spra wę obiek to -
wą „Szer szeń II”, w ra mach któ rej w na stęp nych la tach, na wet po wy jeź dzie
o. Lu dwi ka z Lu bli na, gro ma dzo ne by ły in for ma cje o prze bie gu piel grzym ki oraz –
jak moż na przy pusz czać – zna la zły od zwier cie dle nie dzia ła nia ope ra cyj ne SB wo bec
ich uczest ni ków. Z do ku men ta cji spra wy po zo sta ły jed nak tyl ko okład ki ośmiu to -
mów i ogól ny spis ich za war to ści 48.

Dzia ła nia po dej mo wa ne przez apa rat bez pie czeń stwa i Wy dział ds. Wy znań
wo bec Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go i kie ru ją ce go nim o. Lu dwi ka oka za ły się
w tym sen sie sku tecz ne, że po śred nio przy czy ni ły się do pod ję cia przez dusz pa ste -
rza de cy zji o odej ściu z Lu bli na. Po śred nio – dla te go, że trwa ją ce kil ka lat na ci ski
władz par tyj nych i ad mi ni stra cyj nych róż nych szcze bli na prze nie sie nie o. Lu dwi ka
wy wo ła ły wśród nie któ rych współ bra ci za kon nych i lu bel skich du chow nych kry -
tycz ne i nie przy chyl ne opi nie o je go ak tyw no ści, a je go sa me go skło ni ły do odej ścia
z Lu bli na 49. Brak wspar cia od czuł zwłasz cza w ostat nich dniach sierp nia 1980 r.,

44 AAKML, Pi smo o. Lu dwi ka Wi śniew skie go OP do Pro ku ra to ra Wo je wódz kie go w Za mo ściu, 17 II
1976 r., b.p.

45 AIPN Lu, 0135/21, In for ma cja do ty czą ca nie któ rych fak tów i zda rzeń bę dą cych w za in te re so wa niu
Służ by Bez pie czeń stwa, 15 V 1977 r., k. 175.

46 AAKML, Pi smo o. Lu dwi ka Wi śniew skie go OP do Ku rii Bi sku piej w Lu bli nie, 4 II 1976 r., b.p.
47 Opo zy cja ma ło pol ska w do ku men tach 1976–1980, wy bór i oprac. A. Ro liń ski, współpr. K. Bie law -

ska, M. Or ski, przedm. T. Gą sow ski, Kra ków 2003, s. 814–815; wy po wiedź o. Lu dwi ka Wi śniew skie -
go w fil mie Bez pie ka. Pre to ria nie ko mu ni zmu, reż. Bog dan Ło szew ski, 2005 [pły ta DVD do łą czo na do
„Biu le ty nu IPN” 2008, nr 3].

48 Zob. AIPN Lu, 018/175.
49 Pro blem ten wy ma ga szer sze go zba da nia, zwłasz cza w opar ciu o do ku men ta cję z ar chi wów ko ściel -

nych, któ ra rzu ci ła by świa tło na kwe stię oce ny pra cy dusz pa ste rza przez prze ło żo nych za kon nych i lu -
bel ską ku rię oraz ich re ak cje na żą da nia władz ad mi ni stra cyj nych usu nię cia o. Lu dwi ka z Lu bli na.
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w okre sie trwa nia gło dów ki w ko ście le Świę te go Du cha. Zor ga ni zo wa li ją w Lu bli -
nie dzia ła cze ROP CiO, za ra zem zwią za ni z dusz pa ster stwem, w ge ście po par cia dla
straj ku ją cych na Wy brze żu ro bot ni ków. O. Lu dwi ka uczy ni li swo im rzecz ni kiem.
Za rów no dusz pa sterz, jak i ks. Piotr Tar now ski, któ ry gło du ją cym udo stęp nił po -
miesz cze nia ko ścio ła, zna leź li się pod sil ną pre sją ze stro ny lo kal nych władz ad mi -
ni stra cyj nych oraz lu bel skiej ku rii 50.

Za rów no lu bel ski dusz pa sterz, jak i in ni du chow ni ata ko wa ni przez wła dze za
swo ją dzia łal ność (o. Hu bert Czu ma, o. Bro ni sław Sro ka, ks. Cze sław Sa dłow ski czy
ks. Sta ni sław Mał kow ski) mie li świa do mość, i od czu wa li to w re la cjach z bi sku pa -
mi, że rów nież wśród hie rar chów Ko ścio ła ich dzia łal ność bu dzi ła kry ty kę, gdyż
stwa rza ła po le kon flik tu z wła dza mi par tyj ny mi i ad mi ni stra cyj ny mi, a co szcze gól -
nie istot ne, pro wa dzi ła do ich in ge ren cji w dzia łal ność dusz pa ster stw51. Apa rat bez -
pie czeń stwa nie zdo łał jed nak wy mu sić na wła dzach za ko nu do mi ni ka nów de cy zji
o usu nię ciu o. Lu dwi ka Wi śniew skie go z Lu bli na. Dzia ła nia SB nie zdez or ga ni zo wa ły
rów nież pra cy dusz pa ster stwa aka de mic kie go – od 1974 do 1981 r. by ło to, obok
ośrod ka przy KUL, naj bar dziej pręż nie roz wi ja ją ce się dusz pa ster stwo w Lu bli nie.

50 Sze rzej zob. M. Cho ma -J usi ńska, Ro la dusz pa ster stwa aka de mic kie go o. Lu dwi ka Wi śniew skie go...,
s. 165–167, 177. Na te mat gło dów ki sze rzej zob. P. Szpu ra, Gło dów ka stu den tów Ka to lic kie go Uni wer -
sy te tu Lu bel skie go w ko ście le pod we zwa niem Świę te go Du cha w Lu bli nie 26–30 sierp nia 1980 ro ku,
pra ca na pi sa na w Za kła dzie Hi sto rii Spo łecz nej XX wie ku In sty tu tu Hi sto rii UMCS pod kie run kiem
prof. dr. hab. Z. Za po row skie go, Lu blin 2006.

51 J. Ża ryn, Dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce (1944–1989), War sza wa 2003, s. 393–395, 398.
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Lo som Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce w la tach 1944–1989 po świę co no
w ostat nich la tach wie le pu bli ka cji 1, choć – jak wska zy wał Je rzy Eisler – na dal świa -
do mość sto sun ków mię dzy Ko ścio łem a wła dza mi obar czo na jest czę sto myl ny mi
wy obra że nia mi 2. Mi ni ster bez pie czeń stwa pu blicz ne go Sta ni sław Rad kie wicz
w 1947 r. wska zy wał, że kler „to jest naj po tęż niej sza si ła w Pol sce, z któ rą się my -
śmy jesz cze nie zmie rzy li, i tu przed na mi stoi naj trud niej sze za da nie, i tu jak ni gdzie

* Pierw sza wer sja ar ty ku łu zo sta ła opu bli ko wa na w „Biu le ty nie IPN” 2008, nr 10.
1 Spo śród waż niej szych war to wspo mnieć: Me to dy pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa wo bec

Ko ścio łów i związ ków wy zna nio wych 1945–1989, red. A. Dziu rok, War sza wa 2004; B. Fi jał kow ska,
Par tia wo bec re li gii i Ko ścio ła w PRL, t. 1: 1944–1955, t. 2, cz. 1: 1956–1963, t. 2, cz. 2: 1964–1970,
Olsz tyn 1999–2001; H. Do mi ni czak, Or ga ny bez pie czeń stwa PRL w wal ce z Ko ścio łem ka to lic kim
1944–1990 w świe tle do ku men tów MSW, War sza wa 2000; Taj ne do ku men ty Pań stwo – Ko ściół
1960–1980, Lon dyn 1996; Taj ne do ku men ty Pań stwo – Ko ściół 1980–1989, Lon dyn –Wa rsz awa
1993; P. Ra ina, Ko ściół w PRL. Do ku men ty, t. 1–3, Po znań –Pe lplin 1994–1996; Ko ściół w sta nie wo -
jen nym. Wy bór do ku men tów z Ar chi wum Akt No wych, red. T. Kraw czak, C. Wi la now ski, War sza wa
2008; P. Ra ina, Ce le po li ty ki władz PRL wo bec Wa ty ka nu. Taj ne do ku men ty 1967–1989, War sza wa
2001; Ko mu ni ka ty Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski 1945–2000, red. J. Ża ryn, Po znań 2006; Ste fan Kar -
dy nał Wy szyń ski Pry mas Pol ski w do ku men tach apa ra tu bez pie czeń stwa PRL (1953–1956), oprac.
B. Piec, War sza wa 2001; Uro czy sto ści mi le nij ne 1966 ro ku. Spra woz da nia urzę du spraw we wnętrz -
nych, red. W. Chu dzik, War sza wa 1996; Ob cho dy mi le nij ne 1966 ro ku w świe tle do ku men tów Mi ni -
ster stwa Spraw We wnętrz nych, red. W. Chu dzik, I. Kiel mel, I. Mar czak, War sza wa 1998; A. Du dek,
R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół w Pol sce 1945–1989, Kra ków 2003; A. Mi cew ski, Ko ściół wo bec „So li -
dar no ści” i sta nu wo jen ne go, Pa ryż 1987; A. Du dek, Pań stwo i Ko ściół 1945–1970, Kra ków 1995;
P. Ra ina, Ko ściół w Pol sce 1981–1984, Lon dyn 1985; Z. Zie liń ski, Ko ściół ka to lic ki w Pol sce
1944–2002, Lu blin 2003; A. i A. Anusz, Sa mot nie wśród wier nych. Pań stwo i Ko ściół w Pol sce
1945–1970, Kra ków 1995; J. Ża ryn, Ko ściół a wła dza w Pol sce (1945–1950), War sza wa 1997; idem,
Dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce (1944–1989), War sza wa 2003; idem, Ko ściół w PRL, War sza wa
2004; Sto sun ki mię dzy pań stwem a Ko ścio łem rzym sko ka to lic kim w cza sach PRL, red. A. Choj now -
ski, M. Ku la, War sza wa 1998; B. Ban ko wicz, A. Du dek, Ze stu diów nad dzie ja mi Ko ścio ła i ka to li cy -
zmu w PRL, Kra ków 1996; A. Gra jew ski, Kom pleks Ju da sza. Ko ściół zra nio ny. Chrze ści ja nie w Eu ro -
pie Środ ko wo- Wscho dniej mię dzy opo rem a ko la bo ra cją, Po znań 1999; Nie złom ni. W obro nie oj czy zny 
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po win ni śmy być czuj ni i umie jęt nie przy stę po wać do te go za gad nie nia”3. Tym sa -
mym ko mu ni ści zda wa li so bie spra wę, że ro la Ko ścio ła ja ko je dy nej przez dłu gi czas
opo zy cji w PRL by ła ogrom na. Rów no cze śnie jed nak, nie za leż nie od sy tu acji w Pol -
sce, w ca łym Ko ście le za cho dzi ły gwał tow ne prze obra że nia spo wo do wa ne Va ti ca -
num II. W jed nym z do ku men tów oj co wie so bo ro wi pod kre śla li opie kę Ko ścio ła
nad uni wer sy te ta mi i szkol nic twem wyż szym: „Po nie waż los spo łe czeń stwa i sa me -
go Ko ścio ła wią że się ści śle z roz wo jem mło dzie ży, od by wa ją cej wyż sze stu dia, prze -
to pa ste rze Ko ścio ła win ni nie tyl ko usil nie dbać o ży cie du cho we wy cho wan ków,
któ rzy uczęsz cza ją na uni wer sy te ty ka to lic kie, ale w tro sce o for ma cję du cho wą
wszyst kich swo ich dzie ci po win ni sta rać się – po wziąw szy od po wied nie de cy zje na
kon fe ren cjach bi sku pich – aby tak że uni wer sy te ty nie ka to lic kie po sia da ły kon wik ty
i ka to lic kie ośrod ki uni wer sy tec kie, gdzie by ka pła ni, za kon ni cy i świec cy ka to li cy
su mien nie do bra ni i przy go to wa ni udzie la li sta le mło dzie ży aka de mic kiej po mo cy
du cho wej i in te lek tu al nej”4. Prze sła nie to sta ło się in spi ra cją do two rze nia na fa li
nur tu po so bo ro we go dusz pa sterstw aka de mic ki ch5, któ re w pe ere low skich re aliach
mia ły jesz cze jed no waż ne za da nie do speł nie nia: „D[uszpa ster stwo] A[ka de mic kie]
mia ło sta no wić kon ku ren cję dla świec kie go mo de lu ży cia i ma te ria li stycz ne go świa -
to po glą du for so wa ne go przez uczel nie pań stwo we w ra mach przed mio tów ide olo -
gicz nych ta kich jak fi lo zo fia mark si stow ska czy na uki spo łecz ne i po li tycz ne”6.

Roz wój dusz pa sterstw aka de mic kich miał miej sce w ca łym kra ju 7, to też Płock
rów nież sta rał się nie po zo sta wać w ty le. Rów nież tam da wa ło się od czuć to, że –
jak od no to wy wa li funk cjo na riu sze SB: „Ko ściół ka to lic ki w za ło że niu pro gra mo -
wym, ma ją cym na ce lu kształ to wa nie chrze ści jań skiej for ma cji etycz nej i świa to po -

i Ko ścio ła. Ko mu ni stycz na bez pie ka wo bec bi sku pów pol skich, red. J. Ma rec ki, F. Mu siał, Kra ków
2008; P. Ra ina, Kar dy nał Wy szyń ski, t. 1–13, War sza wa 1998–2005; A. Mi cew ski, Kar dy nał Wy szyń -
ski. Pry mas i mąż sta nu, Pa ryż 1982; W.J. Wy soc ki, Osa cze nie Pry ma sa, War sza wa 2002; J. Ża kow -
ski, Mrocz ne wnę trza. Uwię zio ny Pry mas pry wat nie w oczach współ więź niów i swo jej sio stry. Ma ria
Le onia Gra czyk, ksiądz Sta ni sław Sko ro dec ki, Ju lia Wy szyń ska, Kra ków 2000.

2 Por. J. Eisler, Ko ściół – pań stwo w po wo jen nej Pol sce w naj now szych pu bli ka cjach, „Pa mięć i Spra wie -
dli wość” 2004, nr 1 (5), s. 385.

3 Cyt. za: A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół w Pol sce..., s. 29.
4 De kla ra cja o wy cho wa niu chrze ści jań skim „Gra vis si mum Edu ca tio nis”, s. 10 (zob. np. http://www.za -

ufaj.com/so bo r-v at ic an um-ii-/357.html, 7 VI 2011).
5 Sze rzej nt. DA zob. R. Rak, K. Żar no wiec ki, Aka de mic kie dusz pa ster stwo [w:] En cy klo pe dia ka to lic -

ka, t. 1, red. F. Gry gle wicz i in., Lu blin 1985, s. 221–224; A. Przy bec ki, Aka de mic kie dusz pa ster stwo
[w:] Lek sy kon teo lo gii pa sto ral nej, red. R. Ka miń ski, W. Przy go da, M. Fiał kow ski, Lu blin 2006,
s. 34–40; T. Uszyń ski, Dusz pa ster stwo aka de mic kie. Rys hi sto rycz ny [w:] Świa dec two dro gi. Księ ga pa -
miąt ko wa dwu dzie sto pię cio le cia ka płań stwa ks. Pra ła ta Jó ze fa Ro ma na Ma ja, War sza wa 1998.

6 K. Ma niew ska, Ko ściół ka to lic ki w Byd gosz czy wo bec pró by la icy za cji i dez in te gra cji spo łe czeń stwa
w okre sie rzą dów Edwar da Gier ka (1970–1980), War sza wa 2007, s. 181; K. Żar no wiec ki, Za da nia
dusz pa ster stwa aka de mic kie go w kształ to wa niu świa do mo ści mło dej in te li gen cji, „Ate neum Ka płań -
skie” 1958, nr 51, s. 247–256; A. Przy bec ki, Dusz pa ster stwo aka de mic kie w pol skim pra wo daw stwie
ko ściel nym po ro ku 1945, „Po znań skie Stu dia Teo lo gicz ne” 7, 1992.

7 Spo śród opu bli ko wa nych do tych czas opra co wań hi sto rycz nych po świę co nych pro ble ma ty ce DA
w uję ciu re gio nal nym war to przy wo łać: M. Szu mow ski, Dusz pa ster stwo aka de mic kie w Ar chi die ce zji
War szaw skiej w la tach 1928–1992, War sza wa 2000; K. Jar kie wicz, Dusz pa ster stwa aka de mic kie Kra -
ko wa po II woj nie świa to wej, Kra ków 2004; S. Pu cha ła, Roz wój dusz pa ster stwa aka de mic kie go w die -
ce zji ka to wic kiej, „Ślą skie Stu dia Hi sto rycz no -T eol ogic zne” 27–28, 1994–1995, s. 303–316; idem,
Dusz pa ster stwo aka de mic kie w die ce zji ka to wic kiej 1947–1992, Ka to wi ce 2007; M. Przy bysz, Wy spy
wol no ści. Dusz pa ster stwo aka de mic kie w Ło dzi 1945–1989, Łódź 2008.
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glą do wej dą ży w szcze gól no ści do po zy ska nia mło dzie ży aka de mic kiej”8. Wpraw -
dzie pierw sza w mie ście uczel nia wyż sza – Fi lia Po li tech ni ki War szaw skiej – po wsta -
ła do pie ro w 1967 r., ale już w po przed nich la tach czy nio no sta ra nia, by w spo sób
na le ży ty przy go to wać się do te go mo men tu, ba zu jąc na pra cy z mło dzie żą szkół
śred nich i po ma tu ral nych. Od 1963 r. przy tam tej szej ku rii die ce zjal nej dzia łał re fe -
rat do spraw dusz pa ster stwa mło dzie ży i mło dej in te li gen cji, któ re go pra ca mi kie ro -
wał ks. Mi ro sław Pa ciusz kie wi cz9. Jest to da ta sto sun ko wo póź na w po rów na niu
np. z War sza wą, gdzie po cząt ków naj star sze go Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go przy
ko ście le św. An ny na le ży upa try wać w 1928 r.10 Jed nak bio rąc pod uwa gę płoc kie
re alia, by ło to po su nię cie wy prze dza ją ce wła sne cza sy. Szan sę dla roz wo ju tej for my
pra cy z mło dzie żą stwa rzał fakt, że – jak no to wa no w do ku men tach SB – bp Bog -
dan Si kor ski 11 „oso bi ście in te re so wał się” i „nad zo ro wał” te dzia ła nia12. Mia sto
trud no by ło by w oma wia nym okre sie okre ślić mia nem pręż ne go ośrod ka aka de mic -
kie go, lecz i tak na uwa gę za słu gu ją tu dwa ośrod ki DA: „Ar ka” i „Pe tro kle zja”.

Pierw sze płoc kie Dusz pa ster stwo Aka de mic kie po wsta ło w 1963 r. przy ko ście -
le po re for mac kim św. Ja na Chrzci cie la. Z uwa gi na są siedz two Wyż sze go Se mi na rium
Du chow ne go od sa me go po cząt ku wi docz ny był tam wpływ wy kła dow ców tej uczel -
ni. Je go or ga ni za to rem i pierw szym kie row ni kiem był wspo mnia ny ks. Pa ciusz kie wicz,
a współ pra cow ni kiem – od 1964 r. – ks. Mi chał Ma rian Grzy bow ski. Kie dy w 1971 r.
ks. Pa ciusz kie wicz pod jął de cy zję o wstą pie niu do To wa rzy stwa Jezu so we go, je go
miej sce za jął oj ciec du chow ny i pro fe sor WSD – ks. Ta de usz Król13. W stycz niu 1973 r.
ośro dek prze kształ co no w pa ra fię, a ks. Król zo stał rów no cze śnie pierw szym jej for -

8 Ar chi wum IPN w War sza wie (da lej: AIPN), 0201/365, t. 2, Ana li za spra wy obiek to wej kon tro l nej
kryp to nim „Olimp I” nr re je stra cyj ny 7786 za ło żo nej w dniu 14 X 1974, 5 XI 1974 r.

9 Pi sząc o swo im przy dzia le w Płoc ku, ks. Pa ciusz kie wicz wspo mi nał: „Zo sta łem rów nież mia no wa ny
dusz pa ste rzem aka de mic kim. Mia łem or ga ni zo wać dusz pa ster stwo nie tyl ko w ośrod ku św. Ja na, lecz
tak że w die ce zji”; M. Pa ciusz kie wicz, Fa scy na cje dusz pa ster skie. Wspo mnie nia, roz wa ża nia, Ząb ki
1997, s. 146; Sze rzej nt. dzia łal no ści ks. Pa ciusz kie wi cza zob. B. An drze jew ska, W. Wa si lew ski, Fa scy -
nu ją ce dusz pa ster stwo. 50 lat ka płań stwa ks. Mi ro sła wa Pa ciusz kie wi cza SJ, „Sank tu arium Św. An drze -
ja Bo bo li” (Pi smo po świę co ne ży ciu chrze ści jań skie mu), li piec –sie rpień 2004.

10 M. Szu mow ski, Dusz pa ster stwo aka de mic kie w Ar chi die ce zji War szaw skiej...; Se sja hi sto rycz na 
50-lecia dusz pa ster stwa aka de mic kie go przy Ko ście le św. An ny w War sza wie, 23–25 wrze śnia 1978,
War sza wa 1981; T. Po tkaj, Za ko rze nia nie w Ko ście le, „Ty go dnik Po wszech ny” 2003, nr 21; R. Rak,
K. Żar no wiec ki, Aka de mic kie dusz pa ster stwo..., s. 222–223.

11 Bp Bog dan Ma rian Win cen ty Si kor ski (1920–1988), w la tach 1964–1988 bp płoc ki, ini cja tor So bo ro we -
go Stu dium Teo lo gicz no -P ast ora ln ego w Płoc ku, czło nek Ko mi sji Sta łej Epi sko pa tu, Ko mi sji Pra so wej
i Ko mi sji ds. KUL. W 1984 r. prze ka zał wła dzę w die ce zji bp. Zyg mun to wi Ka miń skie mu ja ko ad mi ni -
stra to ro wi apo stol skie mu se de ple na; P. Ni tec ki, Bi sku pi Ko ścio ła w Pol sce w la tach 965–1999, War sza wa
2000, s. 402–403; Słow nik pol skich teo lo gów ka to lic kich, red. J. Man dziuk, t. 8, War sza wa 1995,
s. 518–528; T. Że brow ski, Za rys dzie jów die ce zji płoc kiej, Płock 1976, s. 61; J. Śnie goc ki, W pięt na sto le cie
rzą dów bi sku pa Bog da na Si kor skie go w die ce zji płoc kiej (1964–1979), „Stu dia Płoc kie” 7, 1979, s. 7–27.

12 AIPN, 0201/78, t. 55, In for ma cja nr 151/69 do ty czą ca form i me tod dzia ła nia dusz pa ster skie go
ośrod ka ds. stu den tów i in te li gen cji w Płoc ku, 13 XII 1969 r.

13 Na wią zu jąc do te go fak tu, ks. Król pod da tą 4 VII 1971 r. za no to wał w swo im dzien ni ku: „Od 1 lip -
ca »ob ją łem« pra cę w dusz pa ster stwie św. Ja na Chrzci cie la. Po wi ta nie w dzi siej szą nie dzie lę o godz.
11.00, od czy ty wa nie »zna ków cza su« i »słu cha nie Bo że go we zwa nia« jest za sad ni czym obo wiąz kiem
każ de go czło wie ka. Bóg wzy wa, ci któ rzy we zwa nie przyj mu ją, do ko nu ją wy bo ru. Ta kie go wy bo ru
do ko nał do tych cza so wy rek tor ks. Mi ro sław Pa ciusz kie wicz. Przy jął we zwa nie do ży cia za kon ne go.
De cy zja ta po łą czo na jest, jak wie my, z odej ściem. Po dej mu jąc po nim obo wiąz ki pra gnę ser decz nie
po dzię ko wać Mu za pra cę i trud, za wszyst ko, co osią gnął, wy mo dlił i uczy nił dla wspól no ty Bo żej
w ko ście le św. Ja na Chrzci cie la”; T. Król, Okru chy ser ca. Dzien nik 1957–1987, Płock 2002, s. 192.
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mal nym pro bosz cze m14. Po cząt ko wo by ło to dusz pa ster stwo, w któ rym – z bra ku
w mie ście wyż szych uczel ni – pra co wa no przede wszyst kim z mło dzie żą szkol ną. Ana -
li zu jąc tę dzia łal ność, funk cjo na riu sze SB pod kre śla li: „W po cząt ko wym okre sie dzia -
łal no ści ogra ni cza no się do cy klicz nych ka zań, or ga ni zo wa nia go dzin dusz pa ster skich
oraz od dziel nych re ko lek cji dla mło dzie ży. To nie przy nio sło or ga ni za to rom ocze ki -
wa nych efek tów, gdyż za miast spo dzie wa nej fre kwen cji mło dzie ży przy cho dzi ły ko -
bie ty star sze wie kiem, i to nie zbyt licz nie. W roku 1967 na stą pił wzrost ak tyw no ści
ośrod ka jak rów nież je go roz bu do wa or ga ni za cyj na”15. Zmia na ta spo wo do wa na była
fak tem otwar cia w Płoc ku Fi lii Po li tech ni ki War szaw skiej, któ ra zo sta ła po wo ła na Za -
rzą dze niem Mi ni stra Oświa ty i Szkol nic twa Wyż sze go z 18 kwiet nia 1967 r. Pod czas
pierw sze go spo tka nia, któ re mia ło miej sce w ro ku aka de mic kim 1969/1970, dusz pa -
ster stwo ofi cjal nie otrzy ma ło na zwę „Ar ka”. W opra co wa nej 19 czerw ca 1972 r. ana -
li zie SB czy ta my, że: „Ośro dek »AR KA« z chwi lą po wo ła nia ukie run ko wał swo ją dzia -
łal ność na mło dzież uczą cą się w Stu dium Na uczy ciel skim i mło dzież szkół śred nich.
Po li kwi da cji Stu dium Na uczy ciel skie go w 1970 r.16 dzia łal ność kle ru skon cen tro wa -
ła się na mło dzie ży Filii Po li tech niki War szaw skiej”17. Po śmier ci w 1987 r. ks. Kró la
kie row nic two „Arki” ob jął ko lej ny pro boszcz pa ra fii – ks. Ta de usz Dusz le wicz.

Po cząw szy od 1970 r. zna cze nie „Ar ki” ma la ło, z uwa gi na roz wój dru gie go
w mie ście Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go pod na zwą „Pe tro kle zja”. Przy go to wa -
nia do je go otwar cia zo sta ły od no to wa ne przez SB, w któ rej do ku men tach z paź -
dzier ni ka 1970 r. czy ta my: „Ostat nio na po le ce nie In spek to ra tu Sa le zjań skie go
w Ło dzi i Ku rii Płoc kiej or ga ni zo wa ny jest przez księ ży Sa le zja nów no wy Ośro dek
Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go przy pa ra fii »Sta ni sła wów ka« w Płoc ku”18. Teo re -
tycz ny nad zór nad ośrod kiem spra wo wał dusz pa sterz die ce zjal ny, ale fak tycz nym
or ga ni za to rem je go dzia łal no ści by li sa le zja nie z pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki. Jak
za uwa żał ppor. SB Sła wo mir Bo row ski: „swo ją dzia łal no ścią ośro dek ogar nął mło -
dzież aka de mic ką, oraz szkół po ma tu ral nych i śred nich, a ostat nio roz sze rzył swo -
je od dzia ły wa nie na mło dzież pra cu ją cą – ab sol wen tów szkół wyż szych”19. Na
uwa gę za słu gi wał też fakt, że ma ją cy od po wied nie za ple cze lo ka lo we ośro dek stał
się w tym cza sie rów nież waż ną w die ce zji ba zą dla sku pia ją ce go mło dzież szkol ną
ru chu oa zo we go. Od 1981 r. kie row nic two ośrod ka prze jął ks. Wa le rian Ja strzę -
biec -Świ ęci cki, na stęp nie ks. Ta de usz Nie wę głow ski 20.

14 Wcze śniej ko ściół św. Ja na Chrzci cie la miał for mal nie cha rak ter ko ścio ła rek to ral ne go, lecz jak pi sał
ks. Pa ciusz kie wicz, już wte dy peł nił on funkcję „pa ra fii, choć nie uzna wa nej ofi cjal nie”; zob. M. Pa ciusz -
kie wicz, Fa scy na cje dusz pa ster skie..., s. 146.

15 AIPN, 0201/78, t. 55, In for ma cja nr 151/69 do ty czą ca form i me tod dzia ła nia dusz pa ster skie go
ośrod ka ds. stu den tów i in te li gen cji w Płoc ku, 13 XII 1969 r.

16 Stu dium Na uczy ciel skie w Płoc ku dzia ła ło od 1 IX 1959 r., a za koń czy ło swo ją dzia łal no ści nie
w 1970, ale do pie ro w czerw cu 1971 r.

17 AIPN, 0201/348, cz. 1, Ana li za i plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie obiek to wej kryp to nim
„OLIMP I” nr re je stra cyj ny 5873, 19 VI 1972 r.

18 AIPN, 0201/365, t. 3, Plan czyn no ści or ga ni za cyj nych zmie rza ją cych do roz pra co wa nia dzia łal no ści
ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go i sta no wo -z aw od ow ego, 15 X 1970 r.

19 AIPN, 01521/1981, ppor. Sła wo mir Bo row ski, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w re gio nie płoc kim i jego
dzia łal ność, mps pra cy ma gi ster skiej na pi sa nej w In sty tu cie Na uk Spo łecz no -P ol ityc znych Aka de mii
Spraw We wnętrz nych pod kie run kiem na uko wym płk. doc. dr. Ja nu sza Lan ge ra, War sza wa 1989.

20 We dług kro nik „Pe tro kle zji” do tych czas w ośrod ku pra co wa li na stę pu ją cy dusz pa ste rze: ks. Hen ryk Szyd -
lik, ks. Sko row ski, ks. Jó zef Ziuł kie wicz, ks. Wa le rian Ja strzę biec -Świ ęci cki, ks. Ta de usz Nie wę głow ski, 
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War to za uwa żyć, że po za ty mi dwo ma ośrod ka mi w 1979 r. ks. Ma rek Smo -
go rzew ski roz po czął pró by or ga ni zo wa nia przy ko ście le św. Bar tło mie ja trze cie go
w mie ście Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go, pod ro bo czą na zwą „Pe trar ka”. Wy da -
wa ło się, że był to czas sprzy ja ją cy ta kim ini cja ty wom, bo prze cież Sier pień ’80
i po wsta nie „So li dar no ści” to istot ny prze łom w dzia łal no ści DA. W tym cza sie
„dla ko lej nej ge ne ra cji stu den tów dzia łal ność dusz pa sterstw aka de mic kich sta wa -
ła się co raz wy raź niej szą al ter na ty wą wo bec Związ ku So cja li stycz nej Mło dzie ży
Pol skiej i in nych PRL-o wskich or ga ni za cji mło dzie żo wych. W dusz pa ster stwach
moż na by ło nie tyl ko po głę biać wia rę, ale tak że po ży czać »od kła ma ne« książ ki
histo rycz ne, uczest ni czyć w spo tka niach i piel grzym kach. Przy nie któ rych pa ra -
fiach uka zy wa ły się ga zet ki o ży ciu dusz pa sterstw”21. Tym cza sem ośro dek ten
nigdy nie roz wi nął dzia łal no ści na szer szą ska lę, a w oce nie funk cjo na riu szy SB
„po wo ła nie do ży cia no we go ośrod ka oraz dzia łal ność mło dzie ży ks. Smo go -
rzew skie go by ła tyl ko otocz ką, któ rej po trze bo wał w ka rie rze ko ściel nej”22.
W 1981 r., po prze nie sie niu or ga ni za to ra na in ną pla ców kę, dzia łal ność „Pe trar -
ki” ule gła wyga sze niu.

Pro ble ma ty ka płoc kich dusz pa sterstw aka de mic kich po cząt ko wo uwzględ nia -
na by ła przez SB przede wszyst kim w ra mach za ło żo nej w 1961 r. prze ciw ko ku rii
i die ce zji płoc kiej spra wy obiek to wej „Cre do”23. W ko lej nych la tach, wraz z roz wo -
jem tej for my pra cy z mło dzie żą, zin ten sy fi ko wa no dzia ła nia. Wnio sek o wsz czę cie
od ręb nej spra wy obiek to wej o kryp to ni mie „Olimp I” wy peł nił w grud niu 1970 r.
I za stęp ca ko men dan ta miej skie go i po wia to we go ds. SB w Płoc ku 24. Ta ini cja ty wa
uzy ska ła ak cep ta cję 29 grud nia i wów czas spra wie nada no nr re je stra cyj ny 5873.
Dzia ła nia pro wa dzo no in ten syw nie, bo choć po Grud niu ’70 no wa eki pa rzą dzą ca
sta ra ła się uło żyć po praw ne sto sun ki z Ko ścio łem, to jed nak czy nio ne ustęp stwa by -
ły je dy nie „ma new rem władz ko mu ni stycz nych, wy ko rzy sta nym dla uspo ko je nia
mas ka to lic kich”25. W trak cie re ali za cji spra wy mia ło miej sce za ło że nie spraw
obiek to wych kon tro l nych, któ re mia ły po móc w „roz po zna niu dzia łal no ści kle ru
w ośrod kach dusz pa sterstw aka de mic kich”26. Wnio sek o za koń cze nie spra wy

ks. Łu kasz Woź niak, ks. Je rzy Wa lo, ks. Ry szard Śli wiń ski, ks. Pa weł Ko tliń ski, ks. Ro man Wor to lec,
ks. To masz Rad kie wicz; zob. http://www.pe tro kle zja.sa le zja nie.pl/onas/dusz pa ste rze.php (27 V 2011).

21 M. Osie cim ski, Po ko le nia, „Ty go dnik Po wszech ny” 2003, nr 20. W Płoc ku ta kim miej scem, gdzie
w 1980 r. wy klu wa ła się „So li dar ność”, był wła śnie ko ściół św. Sta ni sła wa Kost ki, w któ rym dzia ła ła
„Pe tro kle zja”; zob. R. Ko wal ski, Sta ni sła wów ka ko leb ką płoc kiej So li dar no ści, „Ga ze ta Wy bor cza”
(Płock), 29 VIII 2008.

22 AIPN, 01521/1981, ppor. Sła wo mir Bo row ski, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w re gio nie płoc kim i jego
dzia łal ność, mps pra cy ma gi ster skiej na pi sa nej w In sty tu cie Na uk Spo łecz no -P ol ityc znych Aka de mii
Spraw We wnętrz nych pod kie run kiem na uko wym płk. doc. dr. Ja nu sza Lan ge ra, War sza wa 1989.

23 Pod sta wo we in for ma cje na te mat spra wy obiek to wej „Cre do” zob. N. Wój to wicz, Bi sku pi płoc cy
w do ku men tach spra wy obiek to wej „Cre do” [w:] Apa rat bez pie czeń stwa wo bec ku rii bi sku pich w Pol -
sce w la tach 1945–1989, red. A. Dziu rok (w dru ku).

24 AIPN, 0201/365, t. 1, Wnio sek o wsz czę cie spra wy obiek to wej kryp to nim „Olimp I” na ośrod ki dusz -
pa ster stwa aka de mic kie go, 10 XII 1970 r.

25 H. Do mi ni czak, Or ga ny bez pie czeń stwa PRL w wal ce z Ko ścio łem ka to lic kim..., s. 373.
26 AIPN, 0201/348, cz. 1, Wnio sek o wsz czę cie spra wy obiek to wej kon tro l nej krypt. „OLIMP I” na

płoc kie ośrod ki dusz pa ster stwa aka de mic kie go, 12 X 1972 r.; AIPN, 0201/365, t. 2, Ana li za spra wy
obiek to wej kon tro l nej kryp to nim „Olimp I” nr re je stra cyj ny 7786 za ło żo nej w dniu 14 X 1974, 5 XI
1974 r.
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obiek to wej kon tro l nej po cho dzi z li sto pa da 1974 r.27, a 27 ma ja 1975 r. po wstał
wnio sek o osta tecz ne jej za koń cze nie 28. Po wo dem za koń cze nia spra wy by ło Za rzą -
dze nie Nr 060/74 Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, w na stęp stwie któ re go po sta no -
wio no: „Zło żyć spra wę obiek to wą »Olimp« w ar chi wum Wy dzia łu C i dal szą pra cę
ope ra cyj ną na od cin ku dal sze go roz po zna nia pra cy ośrod ka dusz pa ster stwa aka de -
mic kie go w Płoc ku i osób tam się an ga żu ją cych pro wa dzić w ra mach spra wy obiek -
to wej »Sor bo na« Nr rej[es tra cyj ny] 5718 za ło żo nej na obiekt Fi lii PW w Płoc ku”29.
Naj waż niej sze dzia ła nia po dej mo wa ne w okre sie od 12 grud nia 1970 do 21 czerw -
ca 1974 r. po zwa la prze śle dzić za cho wa na w ak tach kro ni ka spra wy „Olimp I”30.

W przy go to wy wa nych pla nach przed się wzięć ope ra cyj nych pod kre śla no ko -
niecz ność pod ję cia kil ku pod sta wo wych dzia łań:

„I. Roz bu do wy i wła ści we go wy ko rzy sta nia po sia da nych oso bo wych źró deł
in for ma cji.

II. Roz po zna nia:
– form i me tod dzia ła nia kle ru za an ga żo wa ne go w dzia łal no ści dusz pa ster -

stwa aka de mic kie go,
– ak ty wu świec kie go oraz wpły wów ich na śro do wi sko aka de mic kie i mło dą

in te li gen cję,
– te ma ty ki za jęć pro wa dzo nych przez kler,
– or ga ni za to rów i uczest ni ków ak cji jak: obo zy, wy ciecz ki, piel grzym ki,
– form i me tod de struk cyj ne go od dzia ły wa nia na pra cę or ga ni za cji mło dzie -

żo wych, klu bów itp.
III. Osła bie nie i dez or ga ni za cji ośrod ków »Ar ka« i »Pe tro kle zja« po przez:
– sta wia nie od po wied nich de struk cyj nych za dań dla sie ci TW i KO,
– sto so wa nie kom bi na cji ope ra cyj nych ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie, neu tra -

li zo wa nie dzia łal no ści dusz pa ste rzy aka de mic kich i ak ty wu świec kie go,
– roz mo wy son da żo we, a w uza sad nio nych przy pad kach ostrze gaw cze z kle -

rem i ak ty wem świec kim.
IV. In for mo wa nie po li ty ków po li tycz no -a dm in istr acy jnych o dzia łal no ści

ośrod ków dusz pa ster stwa i osób w nich uczest ni czą cych oraz in spi ro wa nie po przez
nie okre ślo nych dzia łań ze stro ny Dy rek cji Uczel ni i szkół, or ga ni za cji mło dzie żo -
wych, Wy dzia łu Oświa ty.

V. Sto so wa nie za dań spe cjal nych (kom bi na cji ope ra cyj nych) pro wa dzą cych do
kom pro mi ta cji, pod ry wa nia za ufa nia, po wo do wa nia usu wa nia z pra cy i uczel ni nie -
któ rych dusz pa ste rzy i osób świec kich”31.

27 AIPN, 0201/348, cz. 4, Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej kon tro l nej krypt. „OLIMP I” dot.
ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go „Ar ka” i „Pe tro kle zja” w Płoc ku, [brak da ty dzien nej] XI
1974 r.

28 AIPN, 0201/365, t. 1, Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej „Olimp” do ty czą cej ośrod ków
dusz pa sterstw aka de mic kich, 27 V 1975 r.

29 Ibi dem, Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej „Olimp” do ty czą cej ośrod ków dusz pa sterstw aka -
de mic kich, 27 V 1975.

30 Ibi dem, Kro ni ka spra wy nr ewi den cyj ny 5873, b.d.
31 AIPN, 0201/348, cz. 1, Ana li za i plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie obiek to wej kryp to nim

„OLIMP I” nr re je stra cyj ny 5873, 19 VI 1972 r.
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Du żą uwa gę przy wią zy wa no do dusz pa ste rzy pra cu ją cych w płoc kich ośrod -
kach, wska zu jąc na róż ni ce w za an ga żo wa niu kie row ni ków tych dusz pa sterstw i po -
zo sta łych księ ży wspie ra ją cych ich dzia ła nia. „Księ ża [Ta de usz] Król i [Hen ryk] Szyd -
lik – czy ta my w do ku men tach – ja ko kie row ni cy ośrod ków sku pia ją wo kół sie bie
nie licz ną gru pę ak tyw nych uczest ni ków spo tkań, któ rzy wy róż nia ją się za an ga żo wa -
niem w pra cach ośrod ków. Po zo sta li księ ża, [Ry szard] Kna piń ski, [Ste fan] Me tryc ki
i [Ka zi mierz] Ja rzą bek po za pra cą ja ko wi ka riu sze i ka te che ci w nie wiel kim stop niu
dzia ła ją w ośrod kach”32. Po nad to wśród pra cu ją cych na rzecz DA na le ży wska zać
księ ży wcho dzą cych w skład „ak ty wu wy kła dow cze go”, m.in. ks. Zdzi sła wa Ko na -
rzew skie go i ks. Mi cha ła Ma ria na Grzy bow skie go 33. Wszy scy ci du chow ni by li wni -
kli wie ob ser wo wa ni i oce nia ni przez funk cjo na riu szy SB. W opra co wy wa nych na
ich te mat opi niach moż na zna leźć uwa gi mó wią ce o tym, że „wy mie nio ny więk szość
cza su po świę ca pra cy w ośrod ku dusz pa ster skim chcąc tym sa mym po ka zać wła -
dzom zwierzch nim, że jest su mien nym pra cow ni kiem i do brym or ga ni za to rem”34

lub też „wy mie nio ny wśród swe go śro do wi ska ucho dzi za znaw cę pro ble mów mło -
dzie ży, a szcze gól nie chłop ców”35.

Ka dra w dusz pa ster stwach aka de mic kich skła da ła się w znacz nej mie rze
z osób mło dych, co wpły wać mo gło na du żą ak tyw ność i chęć wpro wa dza nia no wa -
tor skich ele men tó w36. Przy glą da jąc się pra cy dusz pa ste rzy, pod kre śla no, że „w pra -
cy ośrod ka od stro ny or ga ni za cyj nej an ga żu je się ak tyw nie ks. Ry szard Kna piń ski.
On to pod su nął myśl, aże by uczest ni cy ośrod ka ob ra li so bie pseu do ni my. Na zwał
sie bie »Szy prem«37 a ks. Pa ciusz kie wi cza »Ster ni kiem«38. Pseu do ni my wśród uczest -
ni ków spo tkań nie przy ję ły się”39. Ale to wła śnie nie win ne uży wa nie pseu do ni mów
sta nie się póź niej rów nież po wo dem do no wych po dej rzeń. „W ostat nim okre sie
cza su – czy ta my w in nym do ku men cie – ob ser wu je się ele men ty utaj nia nia uczest -
nic twa nie któ rych osób i re ali zo wa nej te ma ty ki za jęć wo bec osób trze cich. Po wyż -
sze wy ra ża się w przyj mo wa niu pseu do ni mów (np. Sze ry f40, Ha li cz41, Mi chał) za -
rów no przez or ga ni zu ją cych za ję cia, jak i uczest ni ków oraz za cho wa nie w ta jem ni cy
pro gra mów i te ma tów za jęć”42. Ro dzą ce się przy tej oka zji po dej rze nia mo gły nie -

32 Ibi dem.
33 AIPN, 0201/365, t. 1, Cha rak te ry sty ka ope ra cyj na spra wy obiek to wej kryp to nim „Olimp I”, 10 XII 1970 r.
34 AIPN, 0201/348, cz. 3, Cha rak te ry sty ka ks. Mi ro sła wa Pa ciusz kie wi cza kie row ni ka ośrod ka dusz pa -

ster stwa aka de mic kie go i in te li gen cji w Płoc ku, 30 X 1970 r.
35 Ibi dem, Cha rak te ry sty ka ks. Mi cha ła Grzy bow skie go wi ka riu sza ko ścio ła fi lial ne go pw. św. Ja na

Chrzci cie la w Płoc ku, 30 X 1970 r.
36 Zob. J. Sie masz kie wicz, Po li tycz no -id eol ogic zna i spo łecz na dzia łal ność Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go

w Pol sce wśród mło dzie ży, War sza wa 1974, s. 40.
37 We dług in nych do ku men tów SB ks. Kna piń ski był „Sze ry fem”; por. AIPN, 0201/348, cz. 3, Cha rak -

te ry sty ka ks. Kna piń skie go Ry szar da – Ja na wi ka riu sza ko ścio ła Fi lial ne go pw. św. Ja na Chrzci cie la
w Płoc ku, 30 X 1970 r.

38 Wspo mi nał o tym rów nież sam ks. Pa ciusz kie wicz; zob. M. Pa ciusz kie wicz, Fa scy na cje dusz pa ster -
skie..., s. 151.

39 AIPN, 0201/78, t. 55, In for ma cja nr 151/69 do ty czą ca form i me tod dzia ła nia dusz pa ster skie go
ośrod ka ds. stu den tów i in te li gen cji w Płoc ku, 13 XII 1969 r.

40 Ks. Ry szard Kna piń ski.
41 Ks. Hen ryk Szy dlik.
42 AIPN, 0201/348, cz. 1, Ana li za i plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie obiek to wej kryp to nim

„OLIMP I” nr re je stra cyj ny 5873, 19 VI 1972 r.
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jed no krot nie iść znacz nie głę biej, bo jak oce nia no: „za ob ser wo wa ny w ostat nim
okre sie cza su wzrost ak tyw no ści kle ru w dzia łal no ści dusz pa ster skiej, ma ją cej na ce -
lu przy go to wa nie ak ty wu mo gą ce go od dzia ły wać na mło dzież aka de mic ką oraz
mło dą in te li gen cję, świad czy o sys te ma tycz nym i kon se kwent nym two rze niu przez
wła dze ko ścio ła ka to lic kie go w Płoc ku wro giej i szko dli wej po li tycz nie ba zy”43.
Zda wa no so bie bo wiem spra wę, że mło dzież, któ ra prze szła for ma cję w dusz pa ster -
stwie, czę sto by ła „stra co na” dla la ic kiej pro pa gan dy pań stwo we j44. Wszak, jak za -
uwa żał Da riusz Sza mel: „w PRL w związ ku z za ka zem dzia ła nia wszel kich ka to lic -
kich or ga ni za cji spo łecz nych, kształ to wa nie »krę go słu pa mo ral ne go« wie lu
ak tyw nych ka to li ków od by wa ło się w kon fe sjo na le. Oka zu je się te raz, że ra dy udzie -
la ne przed wie lu la ty przez ks. Kró la by ły dla spo wia da ją cych się bar dzo istot ne,
a dla nie któ rych na dal są ak tu al ne”45. Nie dzi wi za tem fakt, że w do ku men tach SB
wska zy wa no, że w tym sen sie „dusz pa ster stwo aka de mic kie jest ba zą wy ra sta nia ka -
dry dzia ła czy bę dą cej w pew nym sen sie opo zy cją dla władz”46.

W tej sy tu acji bar dzo uważ nie ob ser wo wa no uczest ni ków spo tkań w dusz pa -
ster stwach aka de mic kich. We wnio sku o za koń cze nie spra wy z 1975 r. znaj dzie my
uwa gę, że „w ra mach spra wy obiek to wej »Olimp« za re je stro wa no 57 osób, ja ko ak -
tyw nie udzie la ją cych się w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de mic kie go”47. Spo rzą dza -
no li sty ta kich osób, przy czym nie któ re z nich by wa ły bar dzo szcze gó ło we i obej -
mo wa ły po nad sto na zwi sk48 oraz za kła da no kwe stio na riu sze ewi den cyj ne 49.
Pod kre śla no ko niecz ność zbie ra nia da nych per so nal nych, szcze gól nie „w od nie sie -
niu do osób bio rą cych udział w dzia łal no ści dusz pa ster stwa aka de mic kie go, a re kru -
tu ją cych się z gro na pra cow ni ków dy dak tycz no -na uk owych wyż szych uczel ni, S[tu -
dium] N[au czy ciel skie go] i szkół śred nich oraz człon ków Par tii i or ga ni za cji
mło dzie żo wych: Związ ku Mło dzie ży So cja li stycz nej i Związ ku Mło dzie ży Wiej -

43 Ibi dem, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie obiek to wej krypt. „Olimp I”, 6 XII 1970 r.
44 Zob. A. Że ło bow ski, Ide olo gicz ne i po li tycz ne aspek ty od dzia ły wa nia Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go na

mło dzież aka de mic ką, Le gio no wo 1986.
45 Cyt. za: S. Wierz bic ki, H. Se we ry niak, Mo dli twy schwy ta ne w sieć. Wpro wa dze nie [w:] T. Król, Okru -

chy ser ca..., s. 15–16.
46 AIPN, 0201/348, cz. 1, Ana li za i plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie obiek to wej kryp to nim

„OLIMP I” nr re je stra cyj ny 5873, 19 VI 1972 r.
47 AIPN, 0201/365, t. 1, Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej „Olimp” do ty czą cej ośrod ków

dusz pa sterstw aka de mic kich, 27 V 1975 r.
48 Zob. AIPN, 0201/348, cz. 1, No tat ka służ bo wa do ty czą ca usta leń o oso bach uczęsz cza ją cych do

ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc ku oraz ich ro dzi nach, 14 I 1972 r.; AIPN, 0201/78,
t. 55, In for ma cja nr 151/69 do ty czą ca form i me tod dzia ła nia dusz pa ster skie go ośrod ka ds. stu den -
tów i in te li gen cji w Płoc ku, 13 XII 1969 r.; AIPN, 0201/348, cz. 2, Wy kaz osób udzie la ją cych się
w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de mic kie go i mło dej in te li gen cji w Płoc ku, 30 I 1973 r.; AIPN,
0201/365, t. 2, Wy kaz osób udzie la ją cych się w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de mic kie go i mło dej in -
te li gen cji w Płoc ku, 30 I 1973 r.; ibi dem, Wy kaz ak ty wu stu denc kie go oraz osób świec kich z te re nu
mia sta Płoc ka za an ga żo wa nych w pra cę kle ru wśród mło dzie ży, 21 III 1973 r.; ibi dem, In for ma cja do -
ty czą ca dzia łal no ści ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go w śro do wi sku stu denc kim Fi lii Po li tech -
ni ki War szaw skiej w Płoc ku, 13 V 1974 r.

49 Por. AIPN, 0201/365, t. 1, Ana li za do ku men tów i plan czyn no ści ope ra cyj nych w spra wie kwe stio na -
riu sza ewi den cyj ne go na Hen ry ka Czaj kow skie go, 21 I 1971 r.; ibi dem, Ana li za do ku men tów i plan
czyn no ści ope ra cyj nych w spra wie kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go na Sta ni sła wa Stań cza ka, 26 I 1971 r.;
ibi dem, Ana li za do ku men tów i plan czyn no ści ope ra cyj nych do kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go na
Jadwi gę Ka zi mie rę Żół tow ską, 29 I 1971 r.
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skiej”50. Czę sto oka zy wa ło się, że „wła dza” nie mo że li czyć na wet na człon ków par -
tii, bo – jak pod kre śla no – zdo by wa niu wpły wu kle ru na stu den tów Po li tech ni ki
War szaw skiej sprzy ja m.in. „udzie la nie po mo cy w na wią zy wa niu kon tak tów przez
kler ze stu den ta mi, oraz prze ka zy wa nie księ żom roz kła du za jęć przez rek to ra ad mi -
ni stra cyj ne go fi lii P[oli tech ni ki] W[ar szaw skiej] Je rze go Nie słu chow skie go. Na le ży
za zna czyć, że Nie słu chow ski jest człon kiem PZPR, a jed no cze śnie utrzy mu je to wa -
rzy skie kon tak ty m.in. z kanc le rzem ku rii, ks. Śliw ką, a je go cór ka uczęsz cza na na -
ukę re li gii w punk cie ka te che tycz nym”51.

Pod sta wo wym na rzę dziem wy ko rzy sty wa nym przez SB przy pra cy ope ra cyj -
nej by ły oso bo we źró dła in for ma cji 52, to też szu ka no współ pra cow ni ków w śro do -
wi skach ko ściel nych. Dusz pa ster stwa aka de mic kie ja wi ły się ja ko jed no z na tu ral -
nych pól wer bun ku, bo jak wska zał ks. Ta de usz Isa ko wicz -Z al eski: „Za czy na ło się
od kie row cy, go spo dy ni, or ga ni sty. Obiek tem za in te re so wa nia by li człon ko wie róż -
nych dusz pa sterstw, zwłasz cza aka de mic kich”53. Wspo mi na jąc okres swo jej pra cy
w płoc kim dusz pa ster stwie, ks. Mi ro sław Pa ciusz kie wicz za uwa żał: „przy po mi na mi
się pra cow nik Pe tro che mii, któ ry był bar dzo uczyn nym czło wie kiem. Oka zu je się,
że na dwie stro ny. Aż gro te sko we by wa ły je go usłu gi. […] Ktoś in ny »ob słu gi wał«
Mszę świę tą o je de na stej, któ rą ogła sza li śmy ja ko Mszę świę tą dla stu den tów i pra -
cow ni ków Pe tro che mii. Re gu lar nie in for mo wał, któ rzy ze znacz niej szych oby wa te -
li Płoc ka uczest ni czy li w niej i o czym mó wi łem na ka za niu. Jak się oka zu je, do
ośrod ka św. Ja na Chrzci cie la zo sta ło od ko men de ro wa nych przy naj mniej czte rech
al bo pię ciu, zda wa ło by się Bo gu du cha win nych, lu dzi. Ja ka ogrom na ar mia mu sia -
ła być za trud nio na w tym pro ce de rze!”54 Prze wi ja ją ca się w do ku men tach spra wy
„Olimp I” dłu ga licz ba wer bo wa nych współ pra cow ni kó w55 nie za wsze od po wia da -
ła ich rze czy wi ste mu za an ga żo wa niu. W tej sy tu acji znaj du je my za pi sy wska zu ją ce,

50 AIPN, 0201/365, t. 2, Pi smo za stęp cy na czel ni ka wy dzia łu III KW MO w War sza wie do I za stęp cy ko -
men dan ta po wia to we go MO do spraw służ by bez pie czeń stwa w Płoc ku, 11 I 1971 r.; ibi dem, Wy kaz
uczest ni ków ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc ku, bę dą cych ak ty wi sta mi świec ki mi
oraz człon ka mi PZPR i ZMS, jak i tych, któ rych ro dzi ce są człon ka mi par tii, 28 I 1972 r.; AIPN,
0201/348, cz. 1, Ana li za i plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie obiek to wej kryp to nim „OLIMP I”
nr re jestr 5873, 19 VI 1972 r.; AIPN, 0201/365, t. 2, Szy fro gram nr 6/71 I za stęp cy ko men dan ta mia -
sta i po wia tu MO do spraw służ by bez pie czeń stwa w Płoc ku do na czel ni ka wy dzia łu 3-go ko men dy
wo je wódz kiej MO w War sza wie, 6 I 1970 r.

51 AIPN, 0201/78, t. 55, In for ma cja nr 151/69 do ty czą ca form i me tod dzia ła nia dusz pa ster skie go
ośrod ka ds. stu den tów i in te li gen cji w Płoc ku, 13 XII 1969 r.

52 Zob. Oso bo we źró dła in for ma cji – za gad nie nia me to do lo gicz no -źr ódł ozna wcze, red. F. Mu siał, Kra -
ków 2008; F. Mu siał, Oso bo we źró dła in for ma cji, „Biu le tyn IPN” 2006, nr 10; T. Ru zi kow ski, Taj ni
współ pra cow ni cy pio nów ope ra cyj nych apa ra tu bez pie czeń stwa 1950–1984, „Pa mięć i Spra wie dli -
wość” 2003, nr 1 (3); W. Sa wic ki, Oso bo we źró dła in for ma cji or ga nów bez pie czeń stwa Pol ski Lu do -
wej, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2007, nr 1 (5); idem, Oso bo we źró dła in for ma -
cji w PRL 1944–1990, „Ga ze ta Pol ska”, 29 XI 2006; M. Ko ma niec ka, Oso bo we źró dła in for ma cji
w tech ni ce ope ra cyj nej, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2007, nr 1 (5).

53 O lu stra cji w Ko ście le. Roz mo wa z ks. Isa ko wicz -Z al eskim. Roz ma wiał Bog dan Do bosz, http://www.vi -
de ofact.com/pol ska/ro bo cze%20to day/lu stra cja_ko sciol.html (27 V 2011).

54 M. Pa ciusz kie wicz, Fa scy na cje dusz pa ster skie..., s. 147, 148.
55 Wśród prze wi dy wa nych do wy ko rzy sta nia w spra wie oso bo wych źró deł in for ma cji do ku men ty od no -

to wu ją m.in.: TW „Hi sto ryk”, TW „Fran ci szek”, TW „En ka”, TW „Orzyc”, TW „Jó zef”, TW „Zbig -
niew”, TW „Ka rol”, TW „Le szek”, TW „Krzysz tof”, TW „Ty tus”, TW „Ja nusz”, TW „Ga bryś”, TW
„Bar ba ra”, kan dy dat na TW „P.A.”, kan dy dat na TW „R.R.”, kan dy dat na TW „3885”; zob. AIPN,
0201/365, t. 1, Cha rak te ry sty ka ope ra cyj na spra wy obiek to wej kryp to nim „Olimp I”, 10 XII 1970 r.
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że fak tycz nie w spra wie wy ko rzy sty wa nych by wa ło za le d wie kil ka źró deł in for ma -
cji, bo „brak jest do ku men tów od TW ps. »Hi sto ryk«, »Fran ci szek«, »En ka«,
»Orzyc«, »Jó zef«, »Zbi gniew«, kand. na TW »PA« i »RR« bę dą cych na kon tak cie pio -
nu IV RSB, kand. nr rej. 3885 bę dą ce go na łącz no ści Wydz. IV KW MO i TW ps.
»Ka rol« z RSB w Go sty ni nie”56. Za pi sy ta kie wska zu ją, że nie któ re po ten cjal ne źró -
dła in for ma cji po zo sta wa ły ta ko we tyl ko na pa pie rze i nie do star cza ły w isto cie żad -
nych in for ma cji. W związ ku z tym w no tat kach prze wi ja się pod no szo ny cy klicz nie
pro blem wer bun ku no wych oso bo wych źró deł in for ma cji 57.

Z oso ba mi za an ga żo wa ny mi w dzia łal ność płoc kich dusz pa sterstw aka de -
mic kich prze pro wa dzo no sze reg roz mów son da żo wych, któ rych ce lem by ło uzy -
ska nie bliż szych in for ma cji o dzia łal no ści po szcze gól nych ośrod kó w58. Ogól nie
oce nia no, że „prze pro wa dzo ne roz mo wy wy ka za ły do sta tecz ne ope ra cyj ne roz po -
zna nie oby dwu ośrod ków, a szcze gól nie »Pe tro kle zji« w sen sie form dzia łal no ści,
per so nal ne go uczest nic twa osób i ich za an ga żo wa nia, acz kol wiek nie wy star cza ją ce,
oraz wnio sły no we ele men ty”59. Nie jed no krot nie roz mo wy te pro wa dzi ły funk cjo -
na riu szy do wnio sków, że atrak cyj ność ofer ty za pro po no wa nej przez dusz pa ster -
stwa aka de mic kie sta no wi dla czę ści stu den tów pro po zy cję bę dą cą in te re su ją cą al -
ter na ty wą wo bec te go, co mo gły im za pro po no wać pań stwo we or ga ni za cje
mło dzie żo we. Wska zy wa no, że „stu den ci w pro wa dzo nych dys ku sjach skar żą się na
brak rze tel nej in for ma cji z za kre su po li ty ki pań stwa, eko no mi ki i pro ble ma ty ki
ideo lo gicz nej. Część spo śród nich uczęsz cza na od czy ty do Mię dzy na ro do we go
Klu bu Książ ki i Pra sy, twier dząc jed nak, że pre lek cje tam wy gła sza ne od by wa ją się
w go dzi nach ko li du ją cych z ich za ję cia mi, or ga ni zo wa ne są nie zbyt czę sto, a ich po -
ziom i spo sób pro wa dze nia – zda niem stu den tów – po zo sta wia wie le do ży cze -
nia”60. Zda rza ło się, że pod czas tych roz mów zwią za ni z dusz pa ster stwem człon -
ko wie Związ ku Mło dzie ży So cja li stycz nej wska zy wa li na „brak pręż no ści” i „ma łą
ilość ze brań” or ga ni za cji dzia ła ją cych na uczel ni 61, co pro wa dzi ło do wnio sków, że
„kler sto su je bar dziej swo bod ne i atrak cyj ne for my pra cy z mło dzie żą”62. Przy glą -
da jąc się do nie sie niom skła da nym przez oso bo we źró dła in for ma cji, za uwa ża no
nie kie dy, że uczest ni cy spo tkań w DA „są za chwy ce ni szcze ro ścią wy kła dow cy
i spo so bem wy kła dów”63.

56 AIPN, 0201/348, cz. 1, No tat ka służ bo wa z prze glą du spra wy obiek to wej krypt. „OLIMP I” nr re je -
stra cyj ny 5873 za ło żo nej w dniu 29 XII 1970 r. przez Re fe rat SB w Płoc ku, 6 XI 1972 r.

57 AIPN, 0201/365, t. 2, No tat ka służ bo wa, 13 I 1973 r.
58 Ibi dem, Plan roz mów son da żo wych z uczest ni ka mi kon wer sa to riów, or ga ni zo wa nych przez ośrod ki

dusz pa ster stwa aka de mic kie go „Pe tro kle zja” i „Ar ka” w Płoc ku, 24 XII 1971 r.; ibi dem, In for ma cja
z prze pro wa dzo nych roz mów son da żo wych z wy ty po wa ny mi oso ba mi udzie la ją cy mi się w ośrod kach
dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc ku, 19 IX 1972 r.

59 Ibi dem, In for ma cja z prze pro wa dzo nych roz mów son da żo wych z wy ty po wa ny mi oso ba mi udzie la ją -
cy mi się w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc ku, 19 IX 1972 r.

60 AIPN, 0201/78, t. 55, In for ma cja nr 151/69 do ty czą ca form i me tod dzia ła nia dusz pa ster skie go
ośrod ka ds. stu den tów i in te li gen cji w Płoc ku, 13 XII 1969 r.

61 AIPN, 0201/348, cz. 2, No tat ka służ bo wa do ty czą ca roz mo wy son du ją cej z Agniesz ką Słod kow ską,
30 XII 1971 r.

62 AIPN, 0201/78, t. 55, In for ma cja nr 151/69 do ty czą ca form i me tod dzia ła nia dusz pa ster skie go
ośrod ka ds. stu den tów i in te li gen cji w Płoc ku, 13 XII 1969 r.

63 AIPN, 0201/365, t. 2, Do nie sie nie od TW „Ja nusz”, 12 XII 1970 r.
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Roz mo wy son da żo we po zwo li ły funk cjo na riu szom usta lić, że „Ar ka” „sku pia
do 30 osób z in te li gen cji pra cu ją cej: le ka rze, far ma ceu ci i in ży nie ro wie. […] Stąd
na le ży wnio sko wać, że ośro dek »Ar ka« sku pia wpraw dzie mniej szą ilość stu den tów
i osób spo za uczel ni, jed nak ak tyw nie za an ga żo wa nych w nie sie nie po mo cy Ko ścio -
ło wi oraz re pre zen tu ją cych wy so ki za kres wie dzy ogól nej”, w „Pe tro kle zji” zaś „gru -
pu je się za wy jąt kiem kil ku osób pra cu ją cych, mło dzież stu denc ka oraz szkół ty pu
po ma tu ral ne go (Tech ni kum Ana li tycz ne, Ho te lar skie)”64. W pi smach do na czel ni ka
Wy dzia łu III KW MO w War sza wie i I se kre ta rza Ko mi te tu Mia sta i Po wia tu PZPR
ppłk SB Ry szard Cy wiń ski wska zy wał: „Z bie żą ce go roz po zna nia ope ra cyj ne go wy -
ni ka, iż w dal szym cią gu pro wa dzo na jest ak tyw na dzia łal ność dusz pa ster ska w śro -
do wi sku stu denc kim po przez ośro dek dusz pa ster stwa aka de mic kie go »Pe tro kle -
zja«”, ale rów no cze śnie „na pod sta wie da nych uzy ska nych od TW »Ty tus«
stwier dza my ma le ją cą dzia łal ność ośrod ka dusz pa ster skie go »Ar ka«”65. Przy czyn ta -
kie go sta nu rze czy mo gło być kil ka. Nie wąt pli wie nie bez zna cze nia po zo sta wa ło
odej ście z Płoc ka w sierp niu 1971 r. ks. Pa ciusz kie wi cza, co osła bi ło dzia łal ność
stwo rzo ne go przez nie go ośrod ka 66. Po nad to pod kre śla no, że „w »Pe tro kle zji«
w od róż nie niu od »Ar ki« wy kształ co na zo sta ła at mos fe ra od po wia da ją ca stu den tom
i po zo sta łej czę ści mło dzie ży, wy ra ża ją ca się w swo bo dzie py tań i wy po wie dzi. Po -
wyż sze przy czy ni ło się do zwięk sze nia fre kwen cji i sku pie nia więk szej ilo ści uczest -
ni ków niż w ośrod ku »Ar ka«. W br. [1972] ob ser wo wa no przej ście czę ści mło dzie -
ży z ośrod ka »Ar ka« do »Pe tro kle zji«”67. Rów no cze śnie istot ny był fakt, że pra ca
z mło dzie żą jest jed nym z pod sta wo wych cha ry zma tów Zgro ma dze nia Sa le zjań skie -
go 68, a tam tej si dusz pa ste rze nie ja ko „z de fi ni cji” ła twiej znaj do wa li wspól ny ję zyk
ze stu den ta mi 69. Po nad to w grę wcho dził tu jesz cze je den aspekt. Mó wią cy o tym
TW „Gryf” wska zy wał, że „ośro dek »Pe tro kle zja« pro wa dzi bar dziej ak tyw ną dzia -
łal ność ani że li »Ar ka« co wy ni ka z usy tu owa nia »Pe tro kle zji« (w po bli żu po li tech ni -
ki i do mów aka de mic kich)”70. Ko lej nym ele men tem przy cią ga ją cym mło dzież mógł
być fakt, że z ini cja ty wy ks. Szy dli ka pla no wa no utwo rzyć przy dusz pa ster stwie
„Ko ło Po mo cy Na uko wej dla stu den tów ma ją cych trud no ści w na uce”, któ re go or -
ga ni za cją mia ła się za jąć jed na z ab sol wen tek Fi lii Po li tech ni ki War szaw skiej – Te re -

64 Ibi dem, In for ma cja z prze pro wa dzo nych roz mów son da żo wych z wy ty po wa ny mi oso ba mi udzie la ją -
cy mi się w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc ku, 19 IX 1972 r.

65 Ibi dem, In for ma cja do ty czą ca ak tu al ne go roz po zna nia dzia łal no ści ośrod ków dusz pa ster stwa aka de -
mic kie go w Płoc ku, 29 III 1972 r.; ibi dem, In for ma cja do ty czą ca ak tu al ne go roz po zna nia dzia łal no -
ści ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc ku, 6 IV 1972 r.

66 Ibi dem, In for ma cja do ty czą ca roz po czę cia za jęć w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc -
ku, 12 X 1972 r.

67 AIPN, 0201/348, cz. 1, Ana li za i plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie obiek to wej kryp to nim
„OLIMP I” nr re je stra cyj ny 5873, 19 VI 1972 r.

68 Zob. Sa le zjań skie Dusz pa ster stwo Mło dzie żo we – pod sta wo we punk ty od nie sie nia. Dy ka ste rium Sa le -
zjań skie go Dusz pa ster stwa Mło dzie żo we go, Kra ków 1999.

69 Nie wąt pli wie ta ki stan rze czy przy czy nił się do skla sy fi ko wa nia sa le zja nów pod wzglę dem za in te re so -
wa nia ope ra cyj ne go wśród tych zgro ma dzeń, któ re „po zo sta ją w pierw szo pla no wym za in te re so wa niu
De par ta men tu IV MSW i wy dzia łów IV KW MO”; zob. Za łącz nik nr 1 do in struk cji 001/77 dy rek to -
ra De par ta men tu IV MSW z dnia 15 mar ca 1977 r. [w:] Me to dy pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń -
stwa wo bec Ko ścio łów..., s. 533.

70 AIPN, 0201/365, t. 1, Wy ciąg z no tat ki służ bo wej z od by te go spo tka nia z TW ps. „Gryf” z 27 X
1971, 28 X 1971 r.
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sa Łoś -Pi otr ow icz71. Za sy gna li zo wa ną tu ro lę świec kich współ pra cow ni ków w obu
DA trud no by ło by prze ce nić. Nie bez po wo du pi szą cy o tym au to rzy pod kre śla ją:
„Jesz cze w po ło wie lat sie dem dzie sią tych »Ar ka«, tak że dzię ki świet ne mu gro nu
świec kich współ pra cow ni ków, by ła naj bar dziej za an ga żo wa nym i twór czym śro do -
wi skiem lu dzi świec kich w Płoc ku”72.

Two rząc Ko mi sję ds. Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go, w do ku men cie z 9 maja
1953 r. Kon fe ren cja Epi sko pa tu Pol ski wska zy wa ła, że „ce lem [dusz pa ster stwa
akade mic kie go] jest zor ga ni zo wa na opie ka du cho wa nad ca łą spo łecz no ścią aka de -
mic ką. Pra ca dusz pa ster ska kon cen tru je się wo kół ko ścio ła aka de mic kie go. Do jej
obo wiąz ków na le ży or ga ni za cja ży cia li tur gicz ne go i sa kra men tal ne go w okre ślo -
nym śro do wi sku aka de mic kim, urzą dza nie re ko lek cji i dni sku pie nia, tro ska o roz -
wój i po głę bia nie wie dzy re li gij nej stu den tów, wy cho wa nie etycz ne mło dzie ży,
opie ka mo ral na nad do ma mi aka de mic ki mi, or ga ni za cja czy tel nic twa re li gij ne go,
od wie dzi ny dusz pa ster skie człon ków spo łecz no ści aka de mic kiej i zor ga ni zo wa nie
w ra mach moż li wo ści po mo cy cha ry ta tyw nej dla po trze bu ją cych stu den tów, nie za -
leż nie od ich świa to po glą du”73. Ana li za do ku men tów SB po zwa la za uwa żyć, że
płoc cy funk cjo na riu sze do strze ga li prak tycz ną re ali za cję więk szo ści ze wska za nych
w po wyż szym do ku men cie ce lów. Ma te ria ły te po zwa la ją nie kie dy na zna czą ce
uzu peł nie nie szcząt ko wych po upły wie wie lu lat wspo mnień uczest ni ków tych wy -
da rzeń.

Wpraw dzie mó wiąc o ma ją cych miej sce w dusz pa ster stwie kon wer sa to -
riach, ks. Mi ro sław Pa ciusz kie wicz za no to wał krót ko: „od by wa ły się kon wer sa to -
ria, któ rych te ma ty ki nie pa mię tam”74, ale dzię ki za cho wa nym ma te ria łom SB je -
ste śmy w sta nie po dać znacz nie wię cej da nych. Ty go dnio wy roz kład za jęć
w płoc kich dusz pa ster stwach prze wi dy wał m.in. spo tka nia na te ma ty świa to po -
glą do we w cy klu „Ko ściół we współ cze snym świe cie”, wy kła dy w cy klach „Hi sto -
ria Bi blii” i „Wy bra ne za gad nie nia z hi sto rii Ko ścio ła”, kur sy przy go to wu ją ce „do
wy cho wa nia w mi ło ści”, czy li kur sy przed mał żeń skie, spo tka nia sta no wią cych
asy stę oł ta rza grup li tur gicz nych oraz or ga ni zo wa ne w pierw sze piąt ki mie sią ca
dni sku pie nia 75. Wspo mi na jąc cza sy swo jej po słu gi w ośrod ku „świę to jań skim”,
ks. Pa ciusz kie wicz za no to wał, że pod czas od by wa ją cych się w dusz pa ster stwie

71 AIPN, 0201/78, t. 19, In for ma cja do ty czą ca in au gu ra cji ro ku dusz pa ster skie go w Ośrod kach Dusz pa -
ster stwa Aka de mic kie go w Sie dl cach i Płoc ku, 16 X 1971 r.

72 Wśród tych współ pra cow ni ków au to rzy wska zu ją m.in. ta kie oso by jak: Jan Ba la, Wie sław Bia ły, Gra -
ży na i Ka zi mierz Cie śli ko wie, Ma ria Do brzyń ska, I. Gra bar czyk, Ma rek i Piotr Ka pe lo wie, Le szek
Księ ża kow ski, Cy ry la Ma tac ka, Elż bie ta Mar ci niak, Bar ba ra i Hen ryk Mi lew scy, Zbi gniew i An na
Paw la ko wie, Ewa i Ta de usz Po pław scy, Te re sa i Bog dan Pie tre wi czo wie, Ma ciej Pio trow ski, Ja dwi ga
i Bro ni sław Po po wi czo wie, Ja dwi ga Przy by łow ska, Zyg munt Ru dziń ski, Ewa Skier ska i Woj ciech
Urbań ski; zob. S. Wierz bic ki, H. Se we ry niak, Mo dli twy schwy ta ne w sieć..., s. 15.

73 Wy tycz ne pra cy Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go przy ję te na Kon fe ren cji Ple nar nej Epi sko pa tu Pol ski
w Kra ko wie 9 ma ja 1953 r.; cyt. za: S. Pu cha ła, Roz wój dusz pa ster stwa aka de mic kie go..., s. 303.

74 M. Pa ciusz kie wicz, Fa scy na cje dusz pa ster skie..., s. 151.
75 AIPN, 0201/365, t. 2, In for ma cja do ty czą ca dzia łal no ści ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go

w Płoc ku, 3 I 1972 r.; ibi dem, t. 1, Cha rak te ry sty ka ope ra cyj na spra wy obiek to wej kryp to nim „Olimp I”,
10 XII 1970 r.; AIPN, 0201/78, t. 20, No tat ka służ bo wa z od by te go spo tka nia z TW ps. „Wła dek”
w dniu 16 XI 1973, 17 XI 1973 r.; AIPN, 0201/365, t. 2, In for ma cja do ty czą ca roz po czę cia za jęć
w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc ku, 12 X 1972 r.
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spo tkań „stu den ci, głów nie stu den ci, otrzy my wa li pięk ne kar ty in dek so we, któ re
wy ko nał uzdol nio ny pla stycz nie ks. Ry szard Kna piń ski, obec nie pro fe sor hi sto rii
sztu ki na KU L-u”76.

W ra mach cy klu za jęć „Ko ściół we współ cze snym świe cie” oma wia no róż no -
rod ną pro ble ma ty kę, m.in.: „Sto su nek i od no sze nie się do ro dzi ców”, „Czy chrzest
jest ko niecz ny do zba wie nia?”, „Czy eu cha ry stia jest po trzeb na do zba wie nia?”,
„War tość czło wie ka”, „Zba wie nie i z ko go w ży ciu na le ży brać przy kład: z na uk
Chry stu sa i je go sa me go czy z księ ży”, „Po cho dze nie świa ta”, „Wie rzyć czy nie wie -
rzyć”, „Wia ra a ży cie współ cze sne czło wie ka”, „Ta jem ni ca Trój cy Świę tej”, „Grzech
pier wo rod ny”, „Co jest praw dą, a co fa bu łą w Pi śmie świę tym”, „Be aty fi ka cja
O. M. Kol be go”, „Roz mo wy mię dzy rzą dem PRL a Wa ty ka nem”77. W jed nej z nota -
tek funk cjo na riu sze zwra ca ją uwa gę na fakt, iż stu dent „in for mu je oj ca, że cho dzi
do ośrod ka dusz pa ster stwa aka de mic kie go, w któ rym wy da no mu in deks. Do in -
dek su te go wpi su je się wy kła dy re li gij ne, któ re za li cza ne są przez księ ży. Że by za li -
czyć na uki trze ba być na co naj mniej 1/4 wy kła dów”78. Wska zy wa ło to na prak ty kę
eg ze kwo wa nia od uczest ni ków pew nej sys te ma tycz no ści udzia łu w za ję ciach.

Po za nor mal ny mi spo tka nia mi for ma cyj ny mi w trak cie ro ku aka de mic kie go
w ce lu uatrak cyj nie nia spo tkań i przy cią gnię cia mło dzie ży w obu dusz pa ster stwach
prak ty ko wa no „or ga ni zo wa nie wie czor ków ta necz no -m uzyc znych, na któ rych po -
da wa ne są sło dy cze za ku pio ne za fun du sze księ ży, or ga ni zo wa nie ba lów syl we stro -
wych, wie czor ki ta necz ne z oka zji ostat ków, imie nin An drze ja, imie nin kie row ni -
ków ośrod ków itp.; wy stę py ze spo łu mu zycz ne go »Fra tres« z płoc kie go
W[yż sze go] S[emi na rium] D[uchow ne go]; wy stę py ze spo łu mu zycz ne go przy
ośrod ku »Ar ka«; wie czor ni ce po ezji i pie śni re li gij nej z udzia łem w/wspo mnia nych
ze spo łów; wy sta wia nie sztuk przy go to wa nych przez alum nów W[yż sze go] S[emi -
na rium] D[uchow ne go] dla uczest ni ków za jęć; oka zyj nie or ga ni zo wa ne spo tka nia
przy ka wie i sło dy czach z oka zji opłat ka, Wiel kiej No cy i in nych świąt ko ściel nych;
uro czy ste otwar cie za jęć co rocz nych z ce le bro wa niem mszy a na stęp nie spo tka -
niem w ośrod ku przy sło dy czach; zor ga ni zo wa nie […] w ośrod ku »Ar ka« kur su
z ję zy ka fran cu skie go; wy świe tla nie fil mów, jak np. przy te ma cie o prze ry wa niu
cią ży »Film z em brio nal ne go roz wo ju czło wie ka«; or ga ni zo wa nie raj dów pie szych
w oko li ce Płoc ka i pow[ia tu] Go sty nin; or ga ni zo wa nie wy cie czek do miejsc kul tu
re li gij ne go – Czę sto cho wa, Nie po ka la nów, Gnie zno, Czer wińsk; za pra sza nie na
uro czy ste wie czor ki ta necz ne (opła tek, An drzej ki) uczest ni ków ośr[od ka]
duszp[aster stwa] aka de mic kie go przy ko ście le pw. św. An ny w War sza wie i ośrod -
ka z Cie cha no wa oraz wy jaz dy na po dob ne uro czy sto ści do w/wym.; od wie dza nie

76 M. Pa ciusz kie wicz, Fa scy na cje dusz pa ster skie..., s. 147.
77 AIPN, 0201/365, t. 2, In for ma cja do ty czą ca ak tu al ne go roz po zna nia ope ra cyj ne go dzia łal no ści ośrod -

ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Płoc ku, 8 XII 1972 r.; ibi dem, In for ma cja do ty czą ca dzia łal no -
ści kle ru w śro do wi skach mło dzie żo wych, wśród na uczy cie li, wy cho waw ców oraz w za kre sie ka te chi -
za cji dzie ci, 20 III 1973 r.; ibi dem, In for ma cja do ty czą ca dzia łal no ści ośrod ków dusz pa ster stwa
aka de mic kie go w śro do wi sku stu denc kim Fi lii Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku, 13 V 1974 r.;
AIPN, 0201/78, t. 20, No tat ka służ bo wa z od by te go spo tka nia z TW ps. „Wła dek” w dniu 16 XI
1973, 17 XI 1973 r.

78 AIPN, 0201/348, cz. 3, No tat ka służ bo wa do ty czą ca Ada ma Wa ku ły, stu den ta I ro ku Wy dzia łu Che -
micz ne go Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku, 22 XII 1971 r.
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raz w ro ku oby dwóch ośrod ków przez bp. or dy na riu sza B. Si kor skie go oraz or ga -
ni zo wa nie grup ak ty wi stów, któ re skła da ją bi sku po wi ży cze nia imie ni no we i z oka -
zji świąt ko ściel nych”79.

Jesz cze pod ko niec lat sześć dzie sią tych – wspo mniał ks. Pa ciusz kie wicz –
w płoc kim ośrod ku „or ga ni zo wa li śmy – jak w in nych ośrod kach aka de mic kich –
wy jaz dy dla mło dzie ży stu denc kiej na ma jo we dni w Czę sto cho wie. Nie ła two by ło
wte dy za mó wić au to kar. Na si stu den ci za czy na li tak że uczest ni czyć w sierp nio wej
piel grzym ce z War sza wy do Czę sto cho wy”80. W do ku men tach SB skrzęt nie od no -
to wy wa no or ga ni zo wa nie przez płoc kie dusz pa ster stwa wy jaz dów i wa ka cyj nych
obo zów wę drow nych dla stu den tó w81 oraz udział mło dzie ży w piel grzym kach do
Czę sto cho wy 82. Dba no przy tym o za pew nie nie so bie in for ma cji na te mat tych im -
prez i w szy fro gra mie z War sza wy za le ca no, „by z wy jeż dża ją cy mi z wa sze go te re nu
gru pa mi mło dzie ży aka de mic kiej uda ły się bę dą ce na wa szym kon cie źró dła in for -
ma cji”83. Sam ks. Pa ciusz kie wicz w opu bli ko wa nych wspo mnie niach za no to wał:
„Upa mięt ni ła mi się piel grzym ka z 1969 r. i to nie z ja kichś po boż nych ra cji, ale dla -
te go, że je den z bar dziej za an ga żo wa nych w dusz pa ster stwie stu den tów wy stę po wał
w niej w cha rak te rze wtycz ki, był – jak się to wte dy mó wi ło – na kon tak cie. Miał
już pseu do nim. Spo ty kał się ze swo im opie ku nem w War sza wie i na tra sie, i pi sał ra -
por ty”84.

Po za ele men ta mi wska zu ją cy mi na roz wój dzia łal no ści w ob rę bie płoc kich
dusz pa sterstw nie mniej chęt nie od no to wy wa no na wet naj mniej sze „nie po wo dze -
nia” dusz pa ste rzy. W związ ku z tym znaj dzie my w do ku men tach in for ma cję o tym,
że „ks. Król pod czas kon wer sa to rium w dniu 30 ma ja 1973 r. pro po no wał mło dzie -
ży zor ga ni zo wa nie w cza sie fe rii wspól nej wy ciecz ki ro we ro wej. Pro po zy cji tej mło -
dzież nie przy ję ła, wy ja śnia jąc, iż »każ dy chce spę dzić wa ka cje in dy wi du al nie«”85,

79 AIPN, 0201/365, t. 2, In for ma cja do ty czą ca dzia łal no ści kle ru w śro do wi skach mło dzie żo wych,
wśród na uczy cie li, wy cho waw ców oraz w za kre sie ka te chi za cji dzie ci, 20 III 1973 r.; ibi dem, In for -
ma cja do ty czą ca dzia łal no ści ośrod ka dusz pa ster stwa aka de mic kie go „Pe tro kle zja”, 18 X 1973 r.;
ibidem, In for ma cja do ty czą ca dzia łal no ści ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go w śro do wi sku
stu denc kim Fi lii Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku, 13 V 1974 r.

80 M. Pa ciusz kie wicz, Fa scy na cje dusz pa ster skie..., s. 147.
81 AIPN, 0201/78, t. 66, In for ma cja nr 94/73 do ty czą ca za koń cze nia za jęć w ośrod kach dusz pa ster stwa

aka de mic kie go w Płoc ku, 20 VI 1973 r.; AIPN, 0201/365, t. 2, In for ma cja do ty czą ca ośrod ka dusz -
pa ster stwa aka de mic kie go „Pe tro kle zja”, 4 VII 1972 r.; ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu III KW
MO w War sza wie, 5 VIII 1972 r. Por. AIPN, 0201/365, t. 1, Do nie sie nie od TW „Ty tus”, 2 VI 1971 r.

82 AIPN, 0201/365, t. 2, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w War sza wie do I za stęp cy
ko men dan ta KMiP MO do spraw Służ by Bez pie czeń stwa w Płoc ku, 26 VII 1972 r.; ibi dem, Szy fro -
gram I za stęp cy ko men dan ta KMiP MO do spraw Służ by Bez pie czeń stwa w Płoc ku do na czel ni ka
Wydzia łu III KW MO w War sza wie, 3 VIII 1972 r.; ibi dem, In for ma cja w spra wie uczest nic twa
w dniach 5–6 V 1973 w ogól no pol skiej piel grzym ce mło dzie ży aka de mic kiej do Czę sto cho wy dwóch
grup mło dzie ży z płoc kich dusz pa sterstw aka de mic kich, 22 V 1973 r.; ibi dem, Uzu peł nie nie in for ma -
cji z dnia 22 V 1973, 1 VI 1973 r.; ibi dem, Szy fro gram nr 202/74 I za stęp cy komendanta miejskiego
i powiatowego MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Płoc ku do na czel ni ka Wy dzia łu III i IV Służ by Bez pie -
czeń stwa KW MO w War sza wie, 6 I 1974 r.; ibi dem, In for ma cja dla I Se kre ta rza Ko mi te tu Miej skie go
i Po wia to we go PZPR w Płoc ku, 7 V 1974 r. Por. ibi dem, t. 1, Do nie sie nie od TW „Ty tus”, 19 V 1971 r.

83 Ibi dem, t. 2, Szy fro gram od na czel ni ka wy dzia łu IV KW MO w War sza wie, 30 IV 1973 r.
84 M. Pa ciusz kie wicz, Fa scy na cje dusz pa ster skie..., s. 147.
85 AIPN, 0201/78, t. 66, In for ma cja nr 94/73 do ty czą ca za koń cze nia za jęć w ośrod kach dusz pa ster stwa

aka de mic kie go w Płoc ku, 20 VI 1973 r.
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czy też o tym, że nie kie dy pla no wa ne ze bra nie dla stu den tów ośrod ka dusz pa ster -
stwa aka de mic kie go nie do szło do skut ku „z po wo du ma łej fre kwen cji”86. By wa ły
też trud niej sze okre sy w ży ciu dusz pa sterstw, to też w do ku men tach mo że my prze -
czy tać np., że „przed dwo ma mie sią ca mi za wie szo no za ję cia w ośrod ku z uwa gi na
ma ły udział mło dzie ży, a od by wa ły się w tym cza sie je dy nie nie re gu lar ne »pry wat -
ne« spo tka nia ak ty wi stów z kie row ni kiem ośrod ka, ks. Hen ry kiem Szy dli kiem,
w gru pach 2–5 oso bo wych”87. Po dob nie pod czas roz mo wy z TW „Wła dek” ofi cer
SB od no to wał m.in.: „W spra wach dzia łal no ści »Pe tro kle zji« [„Wła dek”] nie jest do -
kład nie zo rien to wa ny. Wie tyl ko ogól ni ko wo z roz mów, któ re pro wa dzi z ko le gą,
kie row ni kiem te goż ośrod ka ks. H. Szy dli kiem. Ośro dek »Pe tro kle zja« wzno wił
dzia łal ność ale wg TW bę dzie to pra ca bez żad nych efek tów. Już w ubie głym
[1972/1973] ro ku aka de mic kim w »Pe tro kle zji« dzia ła ła tyl ko ma ła gru pa ak ty wi -
stów. I czy dzia ła ła oraz jak? Spo ty ka li się od cza su do cza su i pro wa dzi li dys ku sje
na róż ne te ma ty, bar dzo rzad ko dłu żej za trzy mu jąc się przy ja kimś te ma cie re li gij -
nym”88.

Na za koń cze nie war to jesz cze za uwa żyć, iż za cho wa ły się wzmian ki mó wią ce
o tym, że po za na rzę dziem, ja kim by ły oso bo we źró dła in for ma cji, SB sta ra ła się
w rze czo nej spra wie się gać rów nież po środ ki tech nicz ne. Przy kła dem ta kich dzia -
łań mo że być choć by wy ko rzy sta nie pod słu chu te le fo nicz ne go w Do mu Stu den ta
przy ul. Ko ściusz ki 20. „Z po sia da nych in for ma cji ope ra cyj nych – czy ta my w za cho -
wa nym wnio sku – wy ni ka, iż znacz na część stu den tek za miesz ku ją cych w po da nym
po wy żej aka de mi ku uczęsz cza do ośrod ków dusz pa ster skich, ak tyw nie tam się
udzie la jąc. Z da nych ope ra cyj nych rów nież wy ni ka, że kie row nik ośrod ka dusz pa -
ster skie go »Pe tro kle zja« ks. Hen ryk Szy dlik czę sto te le fo nu je do te go aka de mi ka
pro sząc do apa ra tu okre ślo ne stu dent ki uzgad nia jąc pro ble my do ty czą ce pra cy
ośrod ka i ich w tym udzia łu lub czy nią to od wrot nie stu dent ki”89. W tej sy tu acji
pod kre śla no ko niecz ność umiesz cze nia tam pod słu chu te le fo nicz ne go.

I jesz cze krót ka uwa ga na te mat osób, któ re koń czy ły stu dia, a tym sa mym wy -
cho dzi ły po za ob ręb za in te re so wa nia SB w ra mach spra wy obiek to wej „Olimp I”.
W przy pad ku czę ści z nich – tych, któ rzy roz sta wa li się z dusz pa ster stwem po skoń -
cze niu stu diów – nie jed no krot nie za ło żo ne wcze śniej kwe stio na riu sze skła da no do
ar chi wu m90. Nie za wsze jed nak rów no cze śnie koń czy ło się za in te re so wa nie funk cjo -

86 Ibi dem, t. 19, In for ma cja do ty czą ca in au gu ra cji ro ku dusz pa ster skie go w Ośrod kach Dusz pa ster stwa
Aka de mic kie go w Sie dl cach i Płoc ku, 16 X 1971 r.

87 Ibi dem, t. 66, In for ma cja nr 94/73 do ty czą ca za koń cze nia za jęć w ośrod kach dusz pa ster stwa aka de -
mic kie go w Płoc ku, 20 VI 1973 r.

88 Ibi dem, t. 20, No tat ka służ bo wa z od by te go spo tka nia z TW ps. „Wła dek” w dniu 16 XI 1973, 17 XI
1973 r.

89 AIPN, 0201/348, cz. 3, Uza sad nie nie za ło że nia P[od słu chu] T[ele fo nicz ne go] do spra wy obiek to wej
„Olimp I” na nr te le fo nu 71–01 na le żą cy do Do mu Stu den ta Fi lii Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc -
ku przy ul. Ko ściusz ki 20, 28 III 1972 r.

90 Por. AIPN, 0201/365, t. 2, Ana li za ma te ria łów kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go krypt. „Wier na” za ło -
żo ne go dnia 26 I 1971 r., któ re go fi gu ran tem jest Ja dwi ga Ka zi mie ra Żół tow ska, 2 II 1973 r.; ibi dem,
Ana li za ma te ria łów w spra wie kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go kryp to nim „Ma ły” nr re je stra cyj ny
8283, za ło żo ne go dnia 21 II 1972 r. na Zbi gnie wa Wo liń skie go, 14 VIII 1974 r.; ibi dem, Ana li za ma -
te ria łów za re je stro wa nych osób do spra wy obiek to wej kryp to nim „Olimp”, 25 XI 1974 r.; ibi dem,
Ana li za ma te ria łów kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go nr 4852 krypt. „Abel” za ło żo ne go dnia 4 XII
1970 r. na Sta ni sła wa Stań cza ka, 2 II 1973 r.



62 _____________________________________________________________________________________________________________

na riu szy da ną oso bą. Ogó łem na 57 za re je stro wa nych ak tyw nych uczest ni ków dusz -
pa sterstw aka de mic kich w przy pad ku 19 osób, „z uwa gi na kle ry kal ną po sta wę”,
pod kre śla no ko niecz ność po zo sta wie nia in for ma cji o re je stra cji w kar to te ce ogól no -
in for ma cyj ne j91 lub też w związ ku z pla na mi pod ję cia przez fi gu ran ta pra cy w szkol -
nic twie wnio sko wa no – „ze wzglę du na sto pień sfa na ty zo wa nia re li gij ne go oraz
przez to sa mo ewen tu al ny wpływ i od dzia ły wa nie na na ucza ną mło dzież” – prze ka -
zać kwe stio na riusz ewi den cyj ny do dal sze go pro wa dze nia przez RSB92. Moż na zna -
leźć rów nież in for ma cje, że po nie waż fi gu rant po ukoń cze niu stu diów za prze stał
dzia łal no ści w ośrod ku dusz pa ster skim „Ar ka”, funk cjo na riusz wnio sko wał o zło że -
nie ma te ria łów do ar chi wum, za strze ga jąc: „nie mniej jed nak bę dzie on okre so wo
kon tro lo wa ny ope ra cyj nie w ra mach frag men tu spra wy obiek to wej »Przy szłość«”93.

AR KA

Sł. ks. Mi ro sław Pa ciusz kie wicz
Muz. ks. Hie ro nim Cham ski

Szu ka ją cię w gó rach Ara rat,
Szu ka ją Cię na gó rze Ne bo,
A ty je steś bli sko,
O krok tyl ko do brej wo li.
Ar ko No we go, Ar ko Przy mie rza,
Ośrod ku przy jaź ni.

1. Gdzie Her man z Krzy wo ustym
Uczą dzie jów z ka te dry,
Gdzie Łu ka sie wicz sta ry
Nad mia stem ognie pa li.
Tam wie ki pły ną w po stęp,
Tam mło dzi zmia nę da li.

2. Kto z mło dych od czuć zdol ny
Deszcz, słoń ce i znak tę czy,
Kto sły szał zew przy go dy
I gnu śnieć nie chce w tłu mie,
Ten nie chaj do nas zmie rza,
Ten re fren nasz ro zu mie.

91 Ibi dem, t. 1, Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej „Olimp” do ty czą cej ośrod ków dusz pa sterstw
aka de mic kich, 27 V 1975 r.; ibi dem, t. 2, Ana li za ma te ria łów za re je stro wa nych osób do spra wy obiek -
to wej kryp to nim „Olimp”, 25 XI 1974 r.; ibi dem, Ana li za ma te ria łów za re je stro wa nych osób do spra -
wy obiek to wej kryp to nim „Olimp”, 29 XI 1974 r.

92 Ibi dem, t. 2, Ana li za ma te ria łów kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go kryp to nim „Świę ty” nr re je stra cyj ny
6876, za ło żo ne go dnia 21 lu te go 1972 na Ada ma Ko strze wę, 22 X 1974 r.

93 Ibi dem, Ana li za ma te ria łów kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go nr 4852 krypt. „Abel”, za ło żo ne go 4 XII
1970 r. na Sta ni sła wa Stań cza ka, 2 II 1973 r.



Marta Marcinkiewicz

Duszpasterstwo Akademickie ks. Witolda Andrzejewskiego
w Gorzowie Wielkopolskim

Ko ściół rzym sko ka to lic ki ode grał znacz ną ro lę w for mo wa niu śro do wi ska
opo zy cji przed sierp nio wej w Go rzo wie Wiel ko pol skim. Życz li wą po sta wę wo bec
opo zy cjo ni stów wy ka zy wa ło wie lu księ ży 1, praw dzi wym „za gro że niem dla ustro ju
PRL” oka zał się jed nak ks. Wi told An drze jew ski i pro wa dzo ne przez nie go od
1972 r. Dusz pa ster stwo Aka de mic kie.

Ks. Wi told An drze jew ski uro dził się w kwiet niu 1940 r. w Kow nie. Wy cho -
wy wa ny w kul cie oj ca 2, któ re go ni gdy nie wi dział, po woj nie za miesz kał we Wro -
cła wiu, a od 1949 r. w Ło dzi. Tam po raz pierw szy ze tknął się z o. Hu ber tem Czu -
mą i dusz pa ster stwem aka de mic kim. Wspo mi nał: „Gdy by łem w se mi na rium,
pra wie ca łe wa ka cje spę dza łem z oj cem Hu ber tem na obo zach or ga ni zo wa nych
przez dusz pa ster stwa aka de mic kie”3. Po pu lar ne by ły wte dy obo zy wę drow ne 4:
„Pa mię tam w 1959 r. by łem na obo zie z dusz pa ster stwem aka de mic kim i to był
jesz cze obóz jaw ny, i oni [SB] już wte dy za czę li roz bi jać te obo zy. Wpa da li, za bie -
ra li lu dzi do cię ża ró wek i wy wo zi li w róż ne stro ny Pol ski, że by to roz pę dzić. Wte -
dy już wy da no ja kieś usta wy, któ re za bra nia ły or ga ni zo wa nia obo zów, dusz pa ster -
stwo aka de mic kie prze szło więc na obo zy ukry te. Tzn. ksiądz i ma ła grup ka lu dzi

1 Mię dzy in ny mi ks. Sta ni sław Czer wiń ski, ks. Eu ge niusz Jan kie wicz, ks. Je rzy Płó cien nik, ks. Wła dy -
sław Sy gna to wicz czy bp Wil helm Plu ta.

2 Wi told An drze jew ski, oj ciec ks. Wi tol da, był ofi ce rem naj pierw 13. Puł ku Uła nów Wi leń skich, póź -
niej 25. Puł ku Uła nów, za mor do wa ny w 1940 r. w Char ko wie; M. Wy rwich, Ka pe la ni „So li dar no ści”
1980–1989, t. 2, War sza wa 2007, s. 26.

3 In deks nie był ko niecz ny. Z księ dzem prał. Wi tol dem An drze jew skim o go rzow skim Dusz pa ster stwie
Aka de mic kim roz ma wia Gra ży na Py tlak, „Aspek ty” 1993, nr 10, s. 16; W. An drze jew ski, Od de ski do
de ski, Go rzów Wiel ko pol ski 1999, s. 125–128.

4 S.A. Bo ga cze wicz, K. Jar kie wicz, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Pol sce po dru giej woj nie świa to wej,
„Biu le tyn IPN” 2001, nr 10, s. 44.
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i he ja – w gó ry. To by ła ta ka tro chę par ty zant ka”5. Po otrzy ma niu świę ceń ka płań -
skich, w wie ku 32 lat, roz po czął pra cę w pa ra fii Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt -
szej Marii Pan ny przy ul. Miesz ka I w Go rzo wie Wiel ko pol skim, gdzie nie mal od
ra zu roz po czął pra cę z mło dzie żą. Ks. Wi told An drze jew ski nie był oso bą ano ni mo -
wą, za nim bo wiem przy jął świę ce nia ka płań skie, pra co wał ja ko ak tor w go rzow -
skim Teatrze im. Ju liu sza Oster wy. Dzię ki swej cha ry zmie ła two sku piał wo kół sie -
bie mło dych lu dzi.

Go rzów Wiel ko pol ski nie był wów czas mia stem aka de mic kim. Od 1971 r.
funk cjo no wa ła tu fi lia po znań skiej AWF, oprócz te go by ły szko ły po ma tu ral ne i stu -
den ci zdo by wa ją cy wy kształ ce nie na uczel niach w in nych mia stach. Mi mo to uda ło
się stwo rzyć pręż nie dzia ła ją ce dusz pa ster stwo aka de mic kie, któ re dla wie lu mło -
dych lu dzi sta ło się al ter na ty wą dla pro po no wa ne go przez wła dze so cja li stycz ne go
wy cho wa nia. Na pierw sze spo tka nie, w paź dzier ni ku 1972 r., przy szło trzy na ście
osób, wkrót ce licz ba uczest ni ków dusz pa ster stwa wzro sła do oko ło 2506. Sta ły mi
by wal ca mi spo tkań, ze wzglę du na bez pie czeń stwo czę sto po słu gu ją cy mi się pseudo -
ni ma mi, by li m.in.: Ma ria Ba si kie wicz ps. „Że mo jek”, Ma rek Bro da, Ja nusz Drecz -
ka, Ma ciej Fle ischer ps. „Pu cha”, Hen ryk Grusz czyń ski, Ta de usz Hor bacz ps. „Car -
los”, Ma rek Ju rek, Le szek Ka zi mier czak ps. „Ka peć”, Ry szard Krzy ża now ski
ps. „Ba ca”, An na Mar czyk, Jan Pa lej czyk, Gra ży na Py tlak ps. „Oku lar ni ca”, Da nu -
ta i Sta ni sław Ra dziu kie wi czo wie, Ma rek Ro bak, Ewa Ro gosz ps. „Dap -Dap”,
Elżbie ta Ro gul ska, Zbi gniew Sa mo ciak, Ewa Sta wiń ska, Wal de mar Szym ko, Ma ria
Tę życ ka ps. „Mszy ca”, An drzej Wierz bic ki ps. „Ru mian”, Agniesz ka Wi śniew ska
ps. „Agnie cha”, Wal de mar Woj cie chow ski ps. „Ły sy”, Elż bie ta Woj ta now ska
ps. „Bie dron ka”, Zbi gniew Wy szyń ski, Woj ciech Ziem niak. Ks. An drze jew skie go
na zy wa no „Sze fem”.

Przy cho dzą cy na spo tka nia mło dzi lu dzie, kon te stu jąc za sta ną rze czy wi stość,
po szu ki wa li war to ści in nych od ofe ro wa nych przez wła dzę lu do wą. Jak wspo mi na
Gra ży na Py tlak: „Z Ko ścio łem wią za li śmy du że na dzie je, to by ła oa za wol no ści.
Mie li śmy szczę ście do ks. An drze jew skie go, któ ry wy two rzył at mos fe rę wol no ści.
Mło dzi lu dzie spo ty ka li się, by dys ku to wać do póź nych go dzin noc nych, mi mo, że
na stęp ne go dnia ra no szli do pra cy”7.

Sta ra no się utrzy my wać wy so ki po ziom spo tkań. Jak wspo mi na ks. An drze -
jew ski: „Styl na szej pra cy po le gał m.in. na otwar to ści ośrod ka na każ de go mło de go
czło wie ka, któ ry chciał do nas przyjść. Nie py ta li śmy o in dek sy, ale dusz pa ster stwo
od po cząt ku mia ło swój po ziom, z któ re go nie mie li śmy za mia ru zre zy gno wać. Je -
że li ktoś na rze kał, że jest on dla nie go za wy so ki, a po dej mo wa ne te ma ty za trud ne,
to do ra dza li śmy mu in ten syw ne uzu peł nia nie bra ków”8. Gra ży na Py tlak do da je:
„znę ka nym in te lek tu al ny mi trud no ścia mi ko le gom i ko le żan kom udzie la li śmy

5 W. An drze jew ski, Od de ski..., s. 23.
6 Ibi dem, s. 143.
7 Re la cja Gra ży ny Py tlak, lu ty 2007 r., w zbio rach au tor ki. Po dob ne wspo mnie nia z dusz pa ster stwem

aka de mic kim wią że Ka zi mierz Mar cin kie wicz: „Tam czło wiek tra fiał po to, by wy zwo lić się do wol -
no ści, ale tak że dla te go, że to wła śnie tam tę wol ność znaj do wał”; K. Mar cin kie wicz, Pra co wi tość
i uczci wość w po li ty ce, Go rzów Wiel ko pol ski 2001, s. 6.

8 In deks nie był ko niecz ny..., s. 16.
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życio wej po ra dy, któ ra brzmia ła mniej wię cej tak: »ucz się, ba ra nie«. Na ogół skut -
ko wa ło”9. W swym krę gu pro wa dzi li pra cę sa mo kształ ce nio wą. Jed ną z cech dusz -
pa ster stwa by ła je go wie lo nur to wość, na spo tka nia przy cho dzi li bo wiem lu dzie za -
in te re so wa ni Bi blią, fi lo zo fią, hi sto rią czy po li ty ką. For ma cja szła w kie run ku ży cia
we wnętrz ne go, fi lo zo ficz no -t eol ogic zn ego, ale tak że „w kie run ku szu ka nia ja kie goś
spo so bu opo ru prze ciw złu”10. Co ty dzień spo ty ka no się na kon wer sa to riach, wy -
kła dach z hi sto rii czy na uk spo łecz nych, pro wa dzo nych przez go ści za pra sza nych
z ca łej Pol ski, m.in.: Bohda na Cy wiń skie go, o. Hu ber ta Czu mę, Alek san dra Hal la,
Prze my sła wa Fen ry cha, Ste fa na Ki sie lew skie go, o. Ja na Kło czow skie go, o. Jac ka
Sali ja, o. Lu dwi ka Wi śniew skie go i in nych.

Na spo tka niach tych łą czo no sfe rę in te lek tu al ną z du cho wą. Pra wie wszyst kie
spo tka nia za czy na no mszą świę tą, oprócz te go or ga ni zo wa no re ko lek cje śro do wi -
sko we, dni sku pie nia, obo zy let nie w Biesz cza dach, bra no udział w pie szych piel -
grzym kach na Ja sną Gó rę (po cząt ko wo war szaw skiej, gdzie go rzo wia nie sta no wi li
bar dzo ak tyw ną gru pę)11. Przez pe wien czas, po nie dziel nych mszach świę tych,
człon ko wie dusz pa ster stwa or ga ni zo wa li otwar te po ran ki po ezji re li gij nej. Spo ty ka -
li się rów nież na róż nych im pre zach oko licz no ścio wych, np. an drzej kach, we se lach,
za ba wach syl we stro wych czy zwy czaj nie przy ka wie, na roz mo wie o prze czy ta nej
nie daw no książ ce. Po za nie dzie lą spo tka nia od by wa ły się czte ry ra zy w ty go dniu.
Dwa z nich by ły spo tka nia mi głów ny mi (czy li od by wa ły się msza świę ta i wy kład),
ko lej ne dwa to kon wer sa to ria na róż ne te ma ty 12.

Po cząt ko wo dzia ła cze dusz pa ster stwa nie an ga żo wa li się w po li ty kę, spo tka -
nia mia ły cha rak ter re li gij ny, z cza sem jed nak oka za ło się, że to nie wy star cza. Ze
swą dzia łal no ścią wy szli na ze wnątrz, m.in. po przez or ga ni zo wa nie ak cji pla ka to -
wych. Pierw sza z nich za in spi ro wa na by ła au to ry te tem pa pie ża Ja na Paw ła II. Na
pla ka cie wid niał na pis: „Wszyst kie dro gi Ko ścio ła pro wa dzą do czło wie ka”13. Choć
funk cjo na riu sze SB i MO nie mal na tych miast je zry wa li, ślad po kle ju sto lar skim
dłu go po zo sta wał na mu rach. Po tej ak cji przy szły na stęp ne, kol por to wa no nie mal
wszyst ko, co uka zy wa ło się w dru gim obie gu. Go rzow skie dusz pa ster stwo mia ło
kon takt ze wszyst ki mi nie za leż ny mi wy daw nic twa mi 14. Ks. An drze jew ski współ pra -
co wał m.in. z człon ka mi kon spi ra cyj nej or ga ni za cji Ruch, Ru chem Obro ny Praw
Czło wie ka i Oby wa te la czy Ru chem Mło dej Pol ski 15. W la tach osiem dzie sią tych

9 Ibi dem.
10 So li dar na „So li dar ność” (dys ku sja re dak cyj na), „Trakt. Pi smo Spo łecz no -Ku lt ura lne” 2005, nr 26,

s. 10. 
11 Ar chi wum Pań stwo we w Go rzo wie Wiel ko pol skim (da lej: APG), Urząd Wo je wódz ki w Go rzo wie

Wiel ko pol skim (da lej: UWG), 1748, k. 153–154.
12 W. An drze jew ski, Od de ski..., s. 143.
13 In deks nie był ko niecz ny..., s. 17.
14 So li dar na „So li dar ność”..., s. 10.
15 Pi sząc o Dusz pa ster stwie Aka de mic kim w Go rzo wie Wiel ko pol skim, nie spo sób po mi nąć za gad nie nia

RMP, w czerw cu 1979 r. bo wiem, w miesz ka niu ks. An drze jew skie go, od by ło się jed no z de cy du ją cych
spo tkań or ga ni za cyj nych z Alek san drem Hal lem. Dzia łal ność RMP w Go rzo wie Wiel ko pol skim nie
przy bra ła więk szych roz mia rów, ale wśród 25 sy gna ta riu szy „De kla ra cji ide owej RMP” zna leź li się trzej
wy cho wan ko wie ks. An drze jew skie go, ab sol wen ci I Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Go rzo wie Wiel ko -
pol skim: Ma rek Ju rek, Piotr Mie rec ki i Krzysz tof No wak (oprócz nich do RMP we szli też inni uczest -
ni cy dusz pa ster stwa: Ma rek Bro da, Ma rek Ro bak, Wal de mar Szym ko). Po nad to Ju rek i Mie recki
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wie lu uczest ni ków dusz pa ster stwa za an ga żo wa ło się w two rze nie NSZZ „So li dar -
ność” oraz Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów, po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne -
go zaś, je śli uda ło im się unik nąć in ter no wa nia, kon ty nu owa li swą dzia łal ność
w pod zie miu 16.

SB od po cząt ku bar dzo po waż nie trak to wa ła dusz pa ster stwo aka de mic kie.
Bez wąt pie nia do sko na le zda wa ła so bie spra wę z nie bez pie czeń stwa, ja kie nio sły za
so bą spo tka nia kształ cą cej się, nie za leż nie my ślą cej mło dzie ży. Oba wia no się m.in.
te go, że „Dusz pa ster stwo Aka de mic kie jest i bę dzie na dłuż szy okres ba zą wy ra sta -
nia ka dry dzia ła czy pra wi cy spo łecz nej”17.

Za in wi gi la cję i roz pra co wa nie Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go (a tak że Ko ścio -
łów nie rzym sko ka to lic kich i związ ków wy zna nio wych) od 1962 r. od po wia dał De -
par ta ment IV MSW, któ re go dy rek to rem w la tach 1974–1981 był płk Kon rad Stra -
szew ski 18. W te re nie je go od po wied ni ka mi by ły Wy dzia ły IV KW MO. W Go rzo wie
Wiel ko pol skim w la tach 1975–1983 na czel ni kiem Wy dzia łu IV KW MO był ppłk
Ro man Pru siń ski 19, za in fil tra cję śro do wi ska dusz pa ster stwa do 1981 r. od po wia dał
zaś Zdzi sław Mał kiń ski, któ ry jesz cze ja ko stu dent AWF był dzia ła czem dusz pa ster -
stwa 20. 

we szli w skład Ra dy Pro gra mo wej, Ju rek był tak że jed ną z sze ściu osób upo waż nio nych do re pre zen -
to wa nia RMP, a No wak wszedł w skład Ra dy Rzecz ni ków. Sze rzej zob. M. Mar cin kie wicz, „Sza leń -
cy”, któ rzy wy wal czy li so bie nie pod le głość. Ruch Mło dej Pol ski w Go rzo wie Wiel ko pol skim – spo tka -
nie or ga ni za cyj ne z 12–13 czerw ca 1979 r. [w:] Nie ma ży cia bez swo bo dy. 30 lat Ru chu Mło dej Pol ski
(1979–2009), red. K. Ma ru lew ska, A. Le wan dow ski, A. Mel ler, To ruń 2009, s. 35–43.

16 Od 1985 r. wy da wa li pi smo Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Aspek ty”, w któ rym po ru sza no te ma ty -
kę re li gij ną, spo łecz ną, mo ral ną i hi sto rycz ną.

17 In for ma cja na te mat za dań Służ by Bez pie czeń stwa w ope ra cyj nym roz pra co wa niu Dusz pa ster stwa
Aka de mic kie go [w:] Pla ny pra cy De par ta men tu IV MSW na la ta 1972–1979, wstęp P. To ma sik, wy bór
i oprac. M. Bie łasz ko, A.K. Pie kar ska, P. To ma sik, C. Wi la now ski, War sza wa 2007, s. 56.

18 Kon rad Stra szew ski (ur. 1927), gen. bryg./gen. dyw., od 1952 r. w MBP, od czerw ca 1971 r. za stęp ca dy -
rek to ra, a od grud nia 1974 r. dy rek tor De par ta men tu IV MSW, od stycz nia 1979 r. pod se kre tarz sta nu
w MSW, jed no cze śnie od li sto pa da 1981 do kwiet nia 1983 r. szef Służ by Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go
MSW, w kwiet niu 1986 r. zwol nio ny ze służ by; sze rzej zob. Pla ny pra cy De par ta men tu IV MSW..., s. 14.

19 Ro man Pru siń ski (ur. 1932), ppłk, od 1959 r. ofi cer ope ra cyj ny SB KW MO w Zie lo nej Gó rze, od
1960 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III SB KW MO w Zie lo nej Gó rze, od 1962 r. star szy ofi -
cer ope ra cyj ny, a od 1966 r. kie row nik Gru py Wy dzia łu IV SB KW MO w Zie lo nej Gó rze, od 1970 r.
in spek tor szko le nia za wo do we go In spek to ra tu Szko le nia KW MO w Zie lo nej Gó rze, od 1971 r. za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV SB KW MO w Zie lo nej Gó rze, od 1975 r. na czel nik Wy dzia łu IV SB
KW MO w Go rzo wie Wiel ko pol skim, od 1983 r. na czel nik Wy dzia łu Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go
SB KW MO/WUSW w Go rzo wie Wiel ko pol skim, w 1985 r. zwol nio ny z re sor tu; Twa rze go rzow skiej
bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim. In for ma tor per so nal ny, oprac. P. Sku bisz, Szcze cin 2008, s. 93.

20 Zdzi sław Mał kiń ski (ur. 1949) w la tach 1971–1976 stu dent AWF w Go rzo wie Wiel ko pol skim, czło nek
PZPR. W la tach 1976–1977 funk cjo na riusz KW MO w Go rzo wie Wiel ko pol skim, za trud nio ny w Wy -
dzia le Do cho dze nio wym. Z do ku men tów i po dań zgro ma dzo nych w je go tecz ce wy ni ka, że nie był za -
do wo lo ny z wy ko ny wa nej pra cy, chciał pra co wać w struk tu rach SB. Zwol nił się. Na stęp nie pra co wał
w To wa rzy stwie Na uko wym Or ga ni za cji i Kie row nic twa Od dział w Go rzo wie Wiel ko pol skim. W 1981 r.
po now nie zło żył po da nie do pra cy w MO. 1 VII 1981 r. przy ję ty na sta no wi sko in spek to ra Wy dzia łu III-A.
Warto od no to wać, że oso bą po le ca ją cą go do służ by był mjr Al fred Si wek, któ ry w no tat ce służ bo wej nt.
Mał kiń skie go pi sał, iż na le ża ło by go przy jąć do pra cy „z uwa gi na do syć dłu gą z nim zna jo mość na płasz -
czyź nie służ bo wej, je go sto su nek do na szych or ga nów w okre sie ca łych je go stu diów, a tak że je go ca łej
dzia łal no ści spo łecz no -p ol ityc znej”. W cza sie stu diów „usto sun ko wa ny do or ga nów MO był po zy tyw -
nie, wszel kie proś by kie ro wa ne pod je go ad re sem speł niał szyb ko i chęt nie”; Ar chi wum IPN Od dział
w Szcze ci nie (da lej: AIPN Sz), 018/1194, Ak ta oso bo we Zdzi sła wa Mał kiń skie go, No tat ka służ bo wa
Alfre da Siw ka, k. 37–38; re la cja Ta de usza Kli ma now skie go, li sto pad 2008 r., w zbio rach au tor ki.
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W roz pra co wy wa niu dusz pa ster stwa Wy dział IV KW MO współ pra co wał
z Wy dzia łem III, zaj mu ją cym się sze ro ko po ję tą opo zy cją 21. W in te re su ją cym nas
okre sie na czel ni kiem Wy dzia łu III KW MO był mjr Cze sław An dry sia k22. Z re la cji
by łe go funk cjo na riu sza SB, pra cow ni ka Wy dzia łu IV, Ta de usza Kli ma now skie go wy -
ni ka, że choć wo kół ks. An drze jew skie go sku pi ła się znacz na część go rzow skich
opo zy cjo ni stów, współ pra ca mię dzy ty mi wy dzia ła mi nie by ła sze ro ka, choć po dej -
mo wa no wspól ne przed się wzię cia i prze ka zy wa no so bie in for ma cje 23.

Ze wzglę du na znacz ne znisz cze nie do ku men tów wy two rzo nych przez wy -
mie nio ne wy dzia ły od two rze nie sto sun ku go rzow skiej SB wo bec dusz pa ster stwa jest
za da niem dość trud nym, jed nak nie nie moż li wym. Wia do mo, że in te re so wa ła się
dusz pa ster stwem od sa me go po cząt ku, czy li od 1972 r. Za ło ży ła wów czas spra wę
obiek to wą krypt. „Żak”, któ ra mia ła na ce lu „ope ra cyj ne za bez pie cze nie D[uszpa -
ster stwa] A[ka de mic kie go]”24. Po nad to sam ks. An drze jew ski roz pra co wy wa ny był
przez Wy dział IV w ra mach spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia (SOR) „Ora tor”25.
Zda niem Ta de usza Kli ma now skie go, był on naj waż niej szą, po za bi sku pa mi, po sta -
cią „za bez pie cza ną ope ra cyj nie” przez go rzow ski Wy dział IV26. Obie wy mie nio ne
spra wy znisz czo no, za cho wa ły się jed nak mel dun ki ope ra cyj ne Wy dzia łu III KW
MO w Go rzo wie Wiel ko pol skim z lat 1974–1983, któ re wy da ją się być wy star cza -
ją ce do zre kon stru owa nia ob ra zu dusz pa ster stwa w oczach SB. Spo rzą dzo ne zo sta -
ły w prze wa ża ją cej mie rze przez mjr. MO Al fre da Siw ka 27. O dusz pa ster stwie i ks.
An drze jew skim po zo sta ły tak że wzmian ki w spra wach pro wa dzo nych prze ciw ko
innym oso bom, głów nie ak tyw nym uczest ni kom dusz pa ster stwa, na zy wa nym przez
SB fi gu ran ta mi, na któ rych za kła da no spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia (SOS) bądź
roz pra co wa nia. Na przy kład Gra ży nę Py tlak roz pra co wy wa no w ra mach SOR „Pro -
jek tant ka”, Ma rię Tę życ ką – SOR „Lo ża”, An drze ja Wierz bic kie go – SOR „Ba zar”,

21 In for ma cja na te mat za dań Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 58.
22 Cze sław An dry siak (ur. 1930), ppłk., w apa ra cie bez pie czeń stwa od 1948 r. (do służ by przy ję ty w cha -

rak te rze goń ca); od 1951 r. re fe rent, a od 1953 r. star szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu ds. Funk cjo na -
riu szy WUBP w Zie lo nej Gó rze; od 1955 r. star szy re fe rent, a od 1956 r. ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej
Sek cji 1 Wy dzia łu IX WUBP w Zie lo nej Gó rze; od 1957 r. star szy ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia -
łu „T” KW MO w Zie lo nej Gó rze, od 1965 r. – za stęp ca ko men dan ta po wia to we go MO ds. bez pie -
czeń stwa w Ża ga niu, od 1967 r. – I za stęp ca ko men dan ta po wia to we go MO ds. SB w Ża ga niu,
od 1975 r. – na czel nik Wy dzia łu III SB KW MO w Go rzo wie Wiel ko pol skim, od 1979 r. – na czel nik
Wydzia łu III-A SB KW MO w Go rzo wie Wiel ko pol skim, w 1981 r. zwol nio ny z re sor tu; Twa rze go -
rzow skiej bez pie ki..., s. 38.

23 Re la cja Ta de usza Kli ma now skie go, li sto pad 2008 r., w zbio rach au tor ki.
24 Na pod sta wie wy pi su z ma te ria łów ewi den cyj nych w za so bie AIPN Sz.
25 SOR „Ora tor”, nr re je stra cyj ny 2639, pro wa dzo na przez Wy dział IV KW MO w Go rzo wie Wiel ko -

pol skim w la tach 1978–1989; na pod sta wie wy pi su z ma te ria łów ewi den cyj nych w za so bie AIPN Sz.
War to od no to wać, że ks. An drze jew ski zna ny był or ga nom bez pie czeń stwa od koń ca lat sześć dzie sią -
tych, kie dy za an ga żo wał się w dzia łal ność Ru chu.

26 Re la cja Ta de usza Kli ma now skie go, li sto pad 2008 r., w zbio rach au tor ki.
27 Al fred Si wek (ur. 1947), mjr MO, w apa ra cie bez pie czeń stwa od 1970 r.; od 1975 r. star szy in spek -

tor, a od 1979 r. kie row nik Sek cji Wy dzia łu III SB KW MO w Go rzo wie Wiel ko pol skim, na stęp nie
Sek cji Wy dzia łu III-A tam że, od 1981 r. kie row nik Sek cji Wy dzia łu III SB KW MO w Go rzo wie Wiel ko -
pol skim; od 1982 r. za stęp ca na czel ni ka, a od 1 XI 1985 r. p.o. na czel ni ka Wy dzia łu III SB WUSW
w Go rzo wie Wiel ko pol skim; od 1986 r. I se kre tarz Ko mi te tu Za kła do we go PZPR WUSW w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim, od 1988 r. w dys po zy cji sze fa WUSW w Go rzo wie Wiel ko pol skim, 15 I 1989 r.
zwol nio ny z re sor tu; Twa rze go rzow skiej bez pie ki..., s. 97.
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Agniesz kę Wi śniew ską – SOR „Ma sa żyst ka”, Woj cie cha Ziem nia ka – SOS „By li na”
(za mie rza no prze ciw dzia łać pró bom roz sze rze nia dzia łal no ści dusz pa ster stwa na
AWF, któ rej był stu den tem). Ma rek Ro bak z ko lei już w li ceum roz pra co wy wa ny był
w ra mach SOS „Gru pa” (za two rze nie pi sma „Szla kiem Ty siąc le cia”), a póź niej,
w związ ku z dzia łal no ścią w dusz pa ster stwie i RMP kon tro lo wa ny w ra mach kwe -
stio na riu sza ewi den cyj ne go „Opty mist”28. To tyl ko nie któ re ze spraw za ło żo nych
na uczest ni ków dusz pa ster stwa.

O ks. An drze jew skim mo że my rów nież prze czy tać w do ku men tach do ty czą -
cych roz pra co wa nia go rzow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia PAX. W mel dun kach
wy sy ła nych do War sza wy w ra mach SOR „Bu rza”, pro wa dzo nej prze ciw ko Woj cie -
cho wi Szcze pa now skie mu, prze wod ni czą ce mu Od dzia łu Wo je wódz kie go Sto wa rzy -
sze nia PAX, zwra ca no uwa gę na to, że spo ty ka się on z ks. An drze jew skim, jak pi -
sa no „zna nym z wro giej po sta wy wo bec obec ne go ustro ju i po wią zań z ele men ta mi
so cja li stycz ny mi”. Zna jo mość z nim by ła jed ną z przy czyn za ło że nia pod słu chu
w miesz ka niu prze wod ni czą ce go go rzow skie go PA X- u29. Na zwi sko księ dza wy mie -
nia się rów nież w Pla nie pra cy ope ra cyj nej Wy dzia łu V De par ta men tu IV MSW na
la ta 1978–1979, gdzie wy stę pu je w to wa rzy stwie m.in. o. Lu dwi ka Wi śniew skie go,
o. Hu ber ta Czu my, o. Ja na Kło czow skie go, o. Ja na Gó ry, o. Ka zi mie rza Ba de ni czy
o. Bro ni sła wa Sro ki. W do ku men cie tym za le ca się za bez pie cza nie im prez or ga ni zo -
wa nych przez dusz pa ste rzy aka de mic kich, jak rów nież ukie run ko wy wa nie, ko or dy -
no wa nie i kon tro lo wa nie roz pra co wa nia ośrod ków aka de mic kich, w któ rych ujaw -
nio no dzia łal ność opo zy cyj ną 30. Go rzow skie dusz pa ster stwo ta kim ośrod kiem by ło.

Funk cjo na riu sze SB w swej pra cy wy ko rzy sty wa li róż ne tech ni ki pra cy ope ra -
cyj nej: kon tro lę ko re spon den cji uczest ni ków dusz pa ster stwa (np. Pio tra Mie rec kie -
go, Ja nu sza Drecz ki), pod słu chy po ko jo we (np. u Ma rii Tę życ kiej) i te le fo nicz ne
(np. u Pio tra Mie rec kie go) czy ob ser wa cję ze wnętrz ną. Usta la no li sty uczest ni ków,
wy ła nia no oso by szcze gól nie ak tyw ne, by na stęp nie ob jąć je osob nym roz pra co wa -
niem. Ro bio no zdję cia osób przy cho dzą cych na spo tka nia, wy ko rzy sty wa no tak że
zdję cia ro bio ne pod czas spo tkań lub piel grzy mek przez jed ne go z uczest ni ków dusz -
pa ster stwa, do któ rych do stęp miał je den z taj nych współ pra cow ni ków wy ko rzy sty -
wa nych przez SB.

W pra cy ope ra cyj nej wy ko rzy sty wa no rów nież, a mo że przede wszyst kim,
tzw. oso bo we źró dła in for ma cji. Roz bu do wa sie ci taj nych współ pra cow ni ków i kon -
tak tów ope ra cyj nych w śro do wi sku dusz pa ster stwa by ła pod sta wo wym za da niem
Wy dzia łów IV i III, słu żą cym roz po zna niu je go dzia łal no ści. Za le ca no tak że po dej -
mo wa nie dzia łań spe cjal nych, któ re mia ły na ce lu we wnętrz ną dez in te gra cję śro do -
wi ska, kom pro mi to wa nie dzia ła czy (du chow nych i świec kich) oraz pod ry wa nie za -
ufa nia do me tod i kie run ków dzia ła nia dusz pa ster stwa 31. W go rzow skim DA by ło

28 Wszyst kie wy mie nio ne spra wy zo sta ły wy bra ko wa ne. In for ma cje o nich po cho dzą z wy pi sów z ma te -
ria łów ewi den cyj nych w za so bie AIPN Sz.

29 Ar chi wum IPN w War sza wie, 0364/50, t. 4, k. 33. Sze rzej zob. M. Mar cin kie wicz, Nie uda na re for ma
Sto wa rzy sze nia PAX i pró by utwo rze nia Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej w Go rzo wie Wiel ko pol skim,
„Dzie je Naj now sze” 2010, nr 1, s. 167–194.

30 In for ma cja na te mat pla nów pra cy Wy dzia łu V De par ta men tu IV MSW na la ta 1978–1979 [w:] Pla ny
pra cy De par ta men tu IV MSW..., s. 297–299.

31 In for ma cja na te mat za dań Służ by Bez pie czeń stwa..., k. 56–57.
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kil ku na stu taj nych współ pra cow ni kó w32, wy da je się jed nak, że nie wszy scy speł nia -
li po kła da ne w nich przez funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa na dzie je. Prze ka -
zy wa li pew ne in for ma cje, ale czę sto po cho dzą ce z tzw. dru giej rę ki, po nie waż
wbrew te mu, co są dzi ła SB, nie by li to dzia ła cze z naj bliż sze go oto cze nia ks. An drze -
jew skie go 33.

SB sto so wa ła, po dob nie jak wo bec in nych śro do wisk opo zy cyj nych, tak że
w wy pad ku dusz pa ster stwa aka de mic kie go ty po wą tak ty kę nę ka nia prze ciw ni ka34.
Jak mó wił ks. An drze jew ski, miał „za szczyt w tam tych la tach być na li ście wro gów
so cja li zmu”35. Był „cen nym oby wa te lem PRL-u”, czę sto do strze gał śle dzą cy go sa -
mo chód z funk cjo na riu sza mi, od bie rał rów nież te le fo ny z po gróż ka mi. Nę ka no tak -
że przy cho dzą cych na spo tka nia w dusz pa ster stwie: fo to gra fo wa no i naj czę ściej roz -
po czy na no ich ope ra cyj ne roz pra co wy wa nie, czę sto po łą czo ne z szy ka na mi na
uczel ni, w miej scu pra cy, zwol nie nia mi, re wi zja mi, za trzy ma nia mi, te le fo na mi
o póź nych go dzi nach noc nych, za stra sze nia mi lub znie sła wie nia mi. Pró bę kom pro -
mi ta cji SB pod ję ła rów nież wo bec ks. An drze jew skie go, któ re go pró bo wa no oczer -
nić i zdys kre dy to wać w oczach wier nych w spo sób po dob ny jak wie lu in nych księży,
np. o. Lu dwi ka Wi śniew skie go 36, po przez wy sy ła nie do dzia ła czy dusz pa ster stwa,
stu den tów i ich ro dzin ano ni mów o szka lu ją cej go tre ści. Mia ły one pod wa żyć za -
ufa nie do księ dza oraz wy eli mi no wać je go wpływ na mło dzież. Ak cja by ła za kro jo -
na na ol brzy mią ska lę (Szcze cin, Po znań, Wro cław i War sza wa), jed nak nie uda ło się
oczer nić dusz pa ste rza, gdyż o po dej mo wa nych przez SB dzia ła niach in for mo wał on
wier nych z am bo ny, w efek cie cze go lu dzie od no si li mu otrzy ma ne li sty 37. Po nad to
ka za nia ks. An drze jew skie go rów nież skru pu lat nie no to wa no bądź na gry wa no, po
czym spo rzą dzo ny ste no gram tra fiał na biur ko I se kre ta rza KW PZPR i wo je wo dy
go rzow skie go 38.

Pro ble my z ks. An drze jew skim pró bo wa no roz wią zać tak że w Wy dzia le ds.
Wy znań. Za rów no Flo rian Ra taj czak, jak i je go na stęp ca na sta no wi sku dy rek to ra
te go wy dzia łu, Wła dy sław Sob ków, wie lo krot nie zwra ca li uwa gę bp. Wil hel mo wi
Plu cie, ks. Mie czy sła wo wi Mar sza li ko wi czy ks. Wła dy sła wo wi Sy gna to wi czo wi,
wi ka riu szo wi ge ne ral ne mu ku rii, na dzia łal ność ks. An drze jew skie go. Jed no znacz -
nie da wa no do zro zu mie nia, że jest ona nie po żą da na i na le ża ło by wpły nąć na jej wy -
ci sze nie. Pró by wy war cia pre sji nie przy nio sły jed nak re zul ta tu. Ks. An drze jew ski
nie zo stał od su nię ty od pra cy z mło dzie żą. Mi mo to do 1989 r. wła dze pró bo wa ły
ogra ni czać prze strzeń je go funk cjo no wa nia. Kie dy w 1986 r. ku ria die ce zjal na

32 TW o ps. „Adam”, „An drzej”, „An tek”, „Car men”, „Elż bie ta”, „Ja cek”, „Ju liusz”, „Mar cin”, „Ro -
bert”, „Sol ski”, „Żu brow ska” i in.

33 Wy jąt kiem był TW „Ro bert”, współ pra cu ją cy z SB w la tach 1977–1985. O swo jej współ pra cy po in -
for mo wał ks. An drze jew skie go.

34 Ł. Ka miń ski, Wła dza wo bec opo zy cji 1976–1989, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 2 (4), s. 14–15;
S.A. Bo ga cze wicz, K. Jar kie wicz, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Pol sce..., s. 45–46.

35 W. An drze jew ski, Od de ski..., s. 82.
36 B. Szay nok, Dusz pa sterz w PRL. Oj ciec Lu dwik Wi śniew ski [w:] Od Pił sud skie go do Wa łę sy. Stu dia

z dzie jów Pol ski w XX wie ku, War sza wa 2008, s. 433.
37 Ibi dem, s. 82, 113; re la cja Gra ży ny Py tlak, lu ty 2007 r., w zbio rach au tor ki; W. Wy szo grodz ki, Po ko -

le nie Mar ka Jur ka, „Zie mia Go rzow ska” 2000, nr 18.
38 Re la cja Ta de usza Kli ma now skie go, li sto pad 2008 r., w zbio rach au tor ki.
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zamie rza ła mia no wać ks. An drze jew skie go ad mi ni stra to rem pa ra fii Mat ki Bo żej
Różań co wej w Go rzo wie Wiel ko pol skim, de cy zja ów cze sne go dy rek to ra Wy dzia łu
ds. Wy znań, Ro ma na Bu kar ty ka, by ła jed no znacz na. W uza sad nie niu pi sał: „Po sta -
wa spo łecz na i po li tycz na oraz do tych cza so wa dzia łal ność ks. Wi tol da An drze jew -
skie go po zwa la stwier dzić, że nie po sia da on na le ży tych kwa li fi ka cji oby wa tel skich
do peł nie nia funk cji ad mi ni stra to ra pa ra fii w Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol skim]. […]
Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści dusz pa ster skiej nie ta ił wro gie go sto sun ku do
ustro ju so cja li stycz ne go i Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej. Wie lo krot nie pu blicz nie
wy stę po wał prze ciw ko ist nie ją ce mu po rząd ko wi praw ne mu, szko dząc in te re som
pań stwa i spo łe czeń stwa. Je go dzia ła nia na si lo ne zo sta ły szcze gól nie w la tach
1980–81 oraz po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go i są na dal ak tyw nie kon ty nu owa -
ne. W tym wła śnie okre sie ks. An drze jew ski czę sto wy ko rzy sty wał am bo nę do gło -
sze nia ne ga tyw nych i szko dli wych po li tycz nie tre ści, udzie lał wspar cia i za chę cał do
dzia ła nia oso by pro wa dzą ce wro gą dzia łal ność po li tycz ną”39. 

Obec ny stan ba dań upraw nia do wnio sku, że SB mia ła wgląd w dzia łal ność
dusz pa ster stwa, wy ko rzy sty wa ła w tym ce lu przede wszyst kim oso bo we źró dła in -
for ma cji i by ło ich rze czy wi ście wie le, nie by ła jed nak wszech moc na. Wbrew te mu,
co gło si li funk cjo na riu sze SB, in for ma to ra mi nie by ły oso by z naj bliż sze go oto cze -
nia księ dza, za tem do wie lu in for ma cji nie mia ły one do stę pu, a te przez nich prze -
ka zy wa ne by ły czę sto po wierz chow ne i ogól no do stęp ne (po cho dzi ły m.in. z ta bli cy
ogło szeń pa ra fial nych). Wy two rzo ne przez funk cjo na riu szy SB do ku men ty do ty czą -
ce ks. An drze jew skie go nie po zo sta wia ją jed nak złu dzeń co do ob ra zu, ja ki po sia da -
ła SB. Był dla niej „wro giem ustro ju”, je go ka za nia kla sy fi ko wa no ja ko wro gie wo -
bec pań stwa, uwa ża no tak że, że in spi ro wał ne ga tyw ne wo bec ustro ju po sta wy
mło dzie ży. Pró bo wa no tak że przy pi sy wać mu ro le, któ rych nie od gry wał, np. po dej -
rze wa no go o in spi ro wa nie stu den tów AWF, przy cho dzą cych na spo tka nia dusz pa -
ster stwa aka de mic kie go, do „pod sy ca nia na stro ju nie za do wo le nia” spo wo do wa ne -
go ar ty ku łem Je rze go Sła wo mi ra Ma ca pt. Za żad ne gro no sta je, za miesz czo nym
w „Po li ty ce” z 27 wrze śnia 1975 r. Au tor przy to czył w nim sło wa rek to ra fi lii AWF,
Ta de usza Ło bo że wi cza, że w Go rzo wie ist nie je do bra ba za dy dak tycz no -s ocja lna,
tzn. no wy aka de mik, zbu do wa ny za 80 mln zł oraz ha la spor to wa i ba sen war te
70 mln zł. Stwier dze nie to wy wo ła ło obu rze nie stu den tów, szcze gól nie miesz ka ją -
cych w Do mu Stu den ta. Aby kon tro lo wać roz wój wy da rzeń, za ło żo no wów czas
spra wę o krypt. „Żak”, osta tecz nie jed nak nie do pa trzo no się „in spi ra tor skiej” ro li
ks. An drze jew skie go. Uzna no, że choć był in for mo wa ny przez swych stu den tów
o sy tu acji na uczel ni, to nie an ga żo wał się w jej za ognia nie 40. O tym, że ks. An drze -
jew skie mu przy pi sy wa no ro lę in ną od rze czy wi ście odgrywanej, przy naj mniej
w latach sie dem dzie sią tych, świad czą tak że spo strze że nia ppor. Al fre da Siw ka, kon -
tro lu ją ce go m.in. śro do wi sko AWF i dusz pa ster stwa, za pi sa ne po roz mo wie z KO
„Kon stan ty”: „Zdzi wie nie je go [KO „Kon stan ty” – M.M.] wy wo ła ła przed sta wio na
prze ze mnie oce na dzia łal no ści Ośrod ka Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go
w Gorzowie. Stwier dził, że w okre sie kie dy tam cho dził nic ta kie go w dzia łal no ści

39 APG, UWG, 1092, De cy zja, k. 51–52. 
40 AIPN Sz, 02/43, Spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Żak”.
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ks. W. An drze jew skie go nie za uwa żył”41. Stwo rzo ny za tem przez SB wi ze ru nek nie
od po wia dał rze czy wi sto ści, uczest ni cy dusz pa ster stwa zgod nie bo wiem stwier dza ją,
że ks. An drze jew ski ni gdy ni cze go im nie na rzu cał, a je dy nie da wał opar cie. Uczest -
ni ków dusz pa ster stwa bę dą cych stu den ta mi AWF kon tro lo wa no jed nak że rów nież
w póź niej szych la tach pod ką tem ich ewen tu al nej in spi ru ją cej ro li w wy wo ły wa niu
kon flik tów na uczel ni, cho ciaż by w związ ku z prze dłu ża ją cym się re mon tem aka de -
mi ka w 1977 r.

Pod su mo wu jąc, na le ży stwier dzić, że SB trak to wa ła dusz pa ster stwo ks. An -
drze jew skie go ja ko waż ny pro blem w swo jej pra cy. W żar go nie, któ rym się po słu -
giwa ła, opi sy wa ne jest sta le ja ko „du że za gro że nie dla ustro ju”. Oba wia no się
również, że sta nie się ono kuź nią przy szłych kadr. Zda wa no so bie spra wę, że przy -
cho dzą cy na spo tka nia mło dzi lu dzie sta ją się tym bar dziej nie bez piecz ni, im wyż sze
zdo by wa ją wy kształ ce nie, a to uła twiał im wła śnie ks. An drze jew ski, cho ciaż by po -
przez za pra sza nie z wy kła da mi hi sto ry ka Prze my sła wa Fen ry cha, któ ry przy bli żał im
hi sto rię Pol ski, in ną od gło szo nej w szko le, a tak że in nych, wy mie nio nych wy żej
osób. SB oba wia ła się tak że nie złom nej, praw dzi wie pa trio tycz nej po sta wy księ dza
oraz wpły wu, ja ki po przez nią wy wie rał na mło dzież, a że od dzia ły wał nie tyl ko na
jej roz wój du cho wy, ale tak że po li tycz ny, to by ło dla SB oczy wi ste. Spo tka nia u księ -
dza in spi ro wa ły do wy ra ża nia wła snych my śli, dys ku sji i kry ty cy zmu, co z punk tu
wi dze nia władz by ło szcze gól nie nie bez piecz ne. Kie dy po wsta ła „So li dar ność”,
człon ko wie dusz pa ster stwa od ra zu włą czy li się w nurt jej dzia łal no ści. Dusz pa ster -
stwo aka de mic kie, któ re ukształ to wa ło opo zy cyj ne śro do wi sko Go rzo wa Wiel ko -
pol skie go, dla wie lu by ło szko łą od wa gi sa mo dziel ne go my śle nia i właś nie na tym
po le ga ła isto ta je go opo zy cyj no ści wo bec władz. 

41 AIPN Sz, 02/136, Spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Wy rwa”.





Dariusz A. Rymar

Środowisko duszpasterstwa akademickiego 
w dokumentach z zasobu Archiwum Państwowego 

w Gorzowie Wielkopolskim

W za so bie go rzow skie go Ar chi wum Pań stwo we go znaj du je się nie wie le do ku -
men tów do ty czą cych dusz pa ster stwa aka de mic kie go. Ewen tu al nych śla dów je go
dzia łal no ści moż na szu kać tyl ko w kil ku ze spo łach ar chi wal nych. Nie licz ne in for ma -
cje znaj du ją się w ze spo łach: Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR w Go rzo wie Wiel ko pol skim
(1975–1990) oraz Urząd Wo je wódz ki w Go rzo wie Wiel ko pol skim (1975–1998). 

Ana li zu jąc do ku men ta cję znaj du ją cą się we wspo mnia nych ze spo łach, trze ba
stwier dzić, że w ak tach za cho wa ło się bar dzo ma ło śla dów do ty czą cych dzia łal no ści
dusz pa ster stwa aka de mic kie go w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku. Znaj -
do wa ło się ono pod sta łą ob ser wa cją SB, pro ble ma ty ka ta nie sta no wi ła jed nak ja -
kie goś szcze gól ne go za gad nie nia w re la cjach go rzow skich władz z przed sta wi cie la -
mi ku rii.

W dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych, w trak cie spo tkań po mię dzy I se kre -
ta rzem KW PZPR lub wo je wo dą a bp. Wil hel mem Plu tą nie pod no szo no te go te ma -
tu, choć jak wy ni ka z za cho wa nych z tych spo tkań no ta tek, dys ku to wa no o wie lu
spra wach na sty ku pań stwo – Ko ściół. Głów nym te ma tem prze wi ja ją cym się w roz -
mo wach by ły za bie gi władz ko ściel nych o zgo dę na two rze nie no wych pa ra fii i bu -
do wę no wych ko ścio łów.

W trak cie tych roz mów trzy krot nie po ja wi ły się spra wy zwią za ne z ks. Ry -
szar dem Do bro ło wi cze m1, wów czas wi ka rym w pa ra fii ka te dral nej, z ra cji swe go
wy so kie go wzro stu zna nym w dusz pa ster stwie aka de mic kim pod pseu do ni mem

1 Ry szard Do bro ło wicz (ur. 11 IV 1947, Pod ła Gó ra k. Świe bo dzi na), ab sol went WSD w Pa ra dy żu -
-Gośc ik owie (1971), pra co wał w Mię dzy rze czu (1971–1972), Gło go wie (1972–1975), w pa ra fii ka -
te dral nej w Go rzo wie Wiel ko pol skim (1975–1979), na stęp nie w Gło go wie (1979–2005), gdzie m.in.
od bu do wał ko le gia tę, a przy niej stwo rzył Ośro dek Dusz pa ster stwa Cho rych i Nie peł no spraw nych na
120 osób, pro wa dzo ny przez Sto wa rzy sze nie Ci chych Pra cow ni ków Krzy ża. Ho no ro wy oby wa tel
Gło go wa. Obec nie na eme ry tu rze, miesz ka w Zie lo nej Gó rze; in for ma cje od ks. Ry szar da Do bro ło -
wi cza, w zbio rach au to ra.
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„Ma lut ki”. Nie mia ło to jed nak bez po śred nie go związ ku z dusz pa ster stwem. Dwu -
krot nie – w la tach 1976 i 1977 – wła dze opro te sto wa ły je go wy stą pie nia z am bo ny,
do ty czą ce bra ku zgo dy władz na bu do wę no wych ko ścio łó w2. 22 lu te go 1976 r.
stwier dził on, że wła dze nie zga dza ją się na bu do wę no wych ko ścio łów, za to chęt -
nie bu du ją re stau ra cje. Mi mo pro te stu władz, zgło szo ne go na wspo mnia nym spo -
tka niu 4 mar ca 1976 r., dzie sięć dni póź niej – 14 mar ca, ks. Do bro ło wicz po now -
nie pod czas mo dli twy po wie dział: „Mó dl my się, aby wła dze pań stwo we po zwo li ły
na bu do wę no we go ko ścio ła w na szej pa ra fii”3. O tej sa mej spra wie ks. Do bro ło -
wicz mó wił w ka za niach 1 ma ja 1977 i 19 li sto pa da 1978 r.4 W związ ku z je go po -
sta wą w ma ju 1977 r. od mó wio no mu „po zwo le nia na wy jazd” – jak to uję to w ak -
tach. Za pew ne cho dzi ło o ja kiś wy jazd za gra nicz ny 5.

O tym, że dusz pa ster stwo aka de mic kie po zo sta wa ło w za in te re so wa niu go -
rzow skiej SB wprost in for mu je je den do ku ment, znaj du ją cy się w ze spo le KW PZPR
w Go rzo wie Wiel ko pol skim. SB in for mo wa ła w nim eg ze ku ty wę KW o dzia łal no ści
Ko ścio ła w 1975 r. i po dej mo wa nych prze ciw ko nie mu dzia ła niach, tak że wo bec
dusz pa ster stwa. Stwier dzo no tam że: „Stan sy tu acji w od nie sie niu do kle ru rzym sko -
-k at oli cki ego cha rak te ry zo wał się głów nie ne ga tyw ny mi ele men ta mi”. I ja ko przy -
kła dy po da wa no pu blicz ne „ne ga tyw ne” wy stą pie nia bi sku pów i księ ży go rzow -
skich, w któ rych „kry ty ko wa no i ata ko wa no la icy za cję oraz ate iza cję spo łe czeń stwa,
rze ko me ogra ni cze nie wol no ści oby wa te li i utrud nia nie dzia łal no ści Ko ścio ła”, two -
rze nie bez po ro zu mie nia z wła dza mi punk tów ka te che tycz nych, „izo lo wa nie”
i „dys kry mi na cję” księ ży lo jal nych wo bec władz. W kwe stii dusz pa ster stwa aka de -
mic kie go do ku ment stwier dzał: „Ak ty wi za cja dzia łal no ści dusz pa ster stwa aka de -
mic kie go obej mu ją ce go rów nież mło dzież szkół śred nich wy ra ża ła się w sze rze niu
i po głę bia niu po glą dów re li gij nych oraz po staw ka to lic kich. Ze sto so wa nych w tym
za kre sie form za słu gu ją cych na uwa gę za li czyć m.in. na le ży or ga ni zo wa nie sys te ma -
tycz nych kon fe ren cji, kon wer sa to riów (2–4 ra zy w ty go dniu) i obo zów w okre sie fe -
rii let nich, na któ rych oma wia się róż no rod ną te ma ty kę w świe tle spo łecz nej dok -
try ny ka to lic kiej. Dla eli ty dusz pa ste rze aka de mic cy or ga ni zu ją ka me ral ne spo tka nia
w miesz ka niach księ ży. W mi nio nym ro ku ku ria szcze ciń ska zor ga ni zo wa ła trzy
obo zy Ży we go Ko ścio ła w Rze pi nie, zaś go rzow ska je den obóz w Biesz cza dach. Po -
dej mo wa ne czyn no ści ope ra cyj ne spro wa dza ły się do roz po zna wa nia de struk cyj nej
i an ty so cja li stycz nej dzia łal no ści kle ru, uzy ski wa nia wy prze dza ją cych in for ma cji
i sto so wa nia od po wied nie go prze ciw dzia ła nia”6.

2 Ar chi wum Pań stwo we w Go rzo wie Wiel ko pol skim (da lej: APG), Urząd Wo je wódz ki w Go rzo wie
Wiel ko pol skim (da lej: UWG), 1091, No tat ka ze spo tka nia dy rek to ra Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du
Wo je wódz kie go z przed sta wi cie la mi Ku rii ks. Wła dy sła wem Sy gna to wi czem i ks. Mie czy sła wem Mar -
sza li kiem, 4 III 1976 r., k. 48; ibi dem, No tat ka ze spo tka nia dy rek to ra Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du
Wo je wódz kie go z przed sta wi cie la mi Ku rii ks. Wła dy sła wem Sy gna to wi czem i ks. Mie czy sła wem Mar -
sza li kiem, 20 V 1977 r., k. 90.

3 APG, UWG, 1748, In for ma cja KW MO dla wo je wo dy, 15 III 1976 r., k. 136.
4 Ibi dem, In for ma cja KW MO dla wo je wo dy, 15 V 1977 r., k. 124; ibi dem, In for ma cja KW MO dla

wo je wo dy, 20 XI 1978 r., k. 122.
5 APG, UWG, 1091, No tat ka ze spo tka nia dy rek to ra Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go

z przed sta wi cie lem Ku rii ks. Wła dy sła wem Sy gna to wi czem, 1 VI 1977 r., k. 93.
6 APG, Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR (da lej: KW PZPR), 86, In for ma cja o sta nie po rząd ku pu blicz ne go

w wo je wódz twie go rzow skim w 1975 r., lu ty 1976 r., k. 145.
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Iry ta cja władz „ne ga tyw ny mi dzia ła nia mi kle ru” po ja wia ła się tak że w ko lej -
nych la tach, np. 20 ma ja 1978 r. na spo tka niu I se kre ta rza KW PZPR Ry szar da Ła -
bu sia i bp. Wil hel ma Plu ty. Pod czas spo tka nia se kre tarz za ata ko wał „ne ga tyw ne”
po sta wy nie któ rych du chow nych, któ rzy „w swych ka za niach w spo sób nie wy bred -
ny i nie ele ganc ki szer mu ją na zwi ska mi twór ców ide olo gii mark si stow sko -l en inow -
skiej, a nie rzad ko ata ku ją tę ide olo gię. Jest to wy raz ne ga tyw ne go sto sun ku do pań -
stwa so cja li stycz ne go”7.

W do ku men cie z 1976 r. na tra fi łem na pierw szą wzmian kę do ty czą cą dusz -
pa ster stwa aka de mic kie go i ks. Wi tol da An drze jew skie go. SB in for mo wa ła w nim
o piel grzym ce do Czę sto cho wy 8–9 ma ja 1976 r. Uczest ni czy ło w niej czter dzie ści
osób, w tym czte rech stu den tów AWF, pięt na ście osób pra cu ją cych, po zo sta łe zaś
oso by by ły słu cha cza mi Stu dium Po ma tu ral ne go Li ceum Me dycz no -Pi el ęgnia r -
skiego. Gru pą kie ro wał wła śnie ks. Wi told An drze jew ski – „Szef”. Po nad to SB in -
for mo wa ła, że w śro do wi sku dusz pa ster stwa trwa ły przy go to wa nia do wzię cia
udzia łu w piel grzym ce z War sza wy do Czę sto cho wy, a po jej za koń cze niu, wzo rem
lat wcze śniej szych, pla no wa no dwu ty go dnio wy obóz w Biesz cza da ch8. Jest to w za -
sa dzie je dy na wzmian ka o ks. An drze jew skim po cho dzą ca z lat sie dem dzie sią tych,
je śli nie li czyć dru giej, z 1 czerw ca 1978 r., do ty czą cej po grze bu Hie ro ni ma Ro ma -
now skie go ps. „Cer ber” (ur. 1910) – ofi ce ra AK, do wód cy 12. Bry ga dy Oszmiań skiej
w Okrę gu Wi leń skim AK. W po grze bie wzię li udział przed sta wi cie le ZBo Wi D-u,
trzech księ ży, w tym ks. Wi told An drze jew ski. W cza sie mo wy po grze bo wej po wie -
dział m.in. o zmar łym, że wal czył „o to aby w Pol sce pra wo za wsze zna czy ło pra -
wo, a spra wie dli wość – spra wie dli wość”. W po grze bie uczest ni czy ło dzie więć dzie -
siąt osó b9.

Po sierp niu 1980 r. dzia ła cze dusz pa ster stwa aka de mic kie go ak tyw nie włą czy -
li się w struk tu ry „So li dar no ści”. Sam ks. Wi told An drze jew ski zo stał ka pe la nem
związ ku. Tę współ pra cę kon ty nu ował w ko lej nych la tach, zwłasz cza po wpro wa dze -
niu sta nu wo jen ne go. Zna ny był z wie lu dzia łań i od waż nych wy po wie dzi, któ re były
trak to wa ne przez wła dze ja ko „wro gie”, np. w 1981 r. pu blicz nie gło sił praw dę
o mor dzie w Ka ty niu, na po cząt ku sta nu wo jen ne go zaś zaj mo wał się or ga ni zo wa -
niem po mo cy dla in ter no wa nych i ich ro dzin. Do hi sto rii i le gen dy prze szły tak że
od pra wia ne przez nie go msze świę te za oj czy znę. Dla władz stał się jed nym z naj -
bar dziej znie na wi dzo nych księ ży, a je go wy stą pie nia by ły na gry wa ne. Dzię ki te mu
w ak tach z te go okre su za cho wa ło się spo ro je go ka zań i wy po wie dzi. Przy to czę kil -
ka przy kła dów. W cza sie mszy świę tej od pra wio nej 1 ma ja 1982 r. po wie dział m.in.:
„Ca ły świat ob cho dzi świę to lu dzi pra cy, któ re nie jest świę tem ja kiej kol wiek ideo -
lo gii, lu dzie ze bra ni dzi siaj są smut ni, nie roz śpie wa ni gdyż za du żo jest pła czu żon,
oj ców i ma tek. Bez sen sow ne jest sto so wa nie si ły w re ali zo wa niu ce lów spo łecz nych,
nie wol no ni ko mu ogra ni czać swo bód oby wa tel skich”10; 20 li sto pa da 1983 r.,

7 APG, UWG, 1091, No tat ka ze spo tka nia I se kre ta rza KW PZPR Ry szar da Ła bu sia z bi sku pem Wil hel -
mem Plu tą, 20 V 1978 r., k. 125.

8 APG, UWG, 1748, In for ma cja KW MO dla wo je wo dy, 17 V 1976 r., k. 154.
9 Ibi dem, In for ma cja KW MO dla wo je wo dy, 5 VI 1978 r., k. 86.

10 APG, KW PZPR, 403, In for ma cja te lek so wa KW PZPR w Go rzo wie Wiel ko pol skim, 6 V 1982 r.,
k. 247.
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nawią zu jąc do sa mo spa le nia się Hen ry ka Wa si lu ka, stwier dził, że jest to przy kład
bra ku per spek tyw dla lu dzi w PRL i do da wał: „nad szedł czas wy bo ru swo je go wład -
cy, tj., mu si my się opo wie dzieć za Chry stu sem, któ ry ma w so bie spra wie dli wość,
pra wo rząd ność, wol ność itp., al bo za »Księ ciem Pie kła« czy li złem, nie spra wie dli -
wo ścią, ob łu dą, za któ ry mi stoi wła dza”11; 1 ma ja 1984 r. wspo mi nał m.in. o aresz -
to wa niach, do któ rych do szło te go dnia w ca łej Pol sce oraz po rów nał mi li cję do ge -
sta po wy ko nu ją ce go roz ka zy „ko mu ny”12; 22 lip ca 1984 r., pod czas od sło nię cia
w ka te drze ta bli cy upa mięt nia ją cej ope ra cję AK „Ostra Bra ma” mó wił: „Ta bli ca,
któ rą za chwi lę od sło ni my bę dzie przy po mi nać po ko le niom oko licz no ści wal ki
o praw dę, o spra wie dli wość, o wol ność w tym kra ju, któ ry na zy wa się Pol ska [...].
Na ród nie mo że się roz wi jać pra wi dło wo, gdy jest po zba wio ny ży cia, trze ba mu dać
peł ną pod mio to wość”13; 1 li sto pa da 1984 r., w związ ku z ujaw nie niem spraw ców
zbrod ni na ks. Je rzym Po pie łusz ce, po wie dział: „Do spo łecz no ści ko ścio ła przy był
no wy mę czen nik ks. Je rzy Po pie łusz ko. Za mor do wa ny przez funk cjo na riu szy apa ra -
tu – po win no się chy ba mó wić – nie bez pie czeń stwa. Za mor do wa ny, że gło sił praw -
dę. Za mor do wa ny z te go po wo du, że gło sił mi łość. Za mor do wa ny z te go po wo du,
że chciał po ko ju. Zro bi li to bied ni, ogłu pia li słu dzy dia bła”14; 12 li sto pa da 1984 r.
zaś: „Pań stwo nie mo że być moc ne si łą żad nej prze mo cy, mo że być moc ne tyl ko si -
łą peł nej nie pod le gło ści na ro du. Wła dza pań stwo wa jest pra wo wi ta wte dy kie dy re -
ali zu je pra wa bo że w tym kra ju, je że li wła dza nie re ali zu je żą dań na ro du mu si ustą -
pić, bo wła dza ma słu żyć na ro do wi, a nie od wrot nie”15. Ko men tu jąc wi docz ny te go
dnia wzrost licz by sił po rząd ko wych na uli cach, do dał: „Pró bu ją nas wy stra szyć tak,
jak to zro bio no w ubie gły ty dzień, w po nie dzia łek kie dy ka te drę peł ną mo dlą cych
się lu dzi oto czo no, mo dlą cych się lu dzi za za mor do wa ne go księ dza. Dzi siaj też wi -
dzie li śmy wzmoc nio ne pa tro le SB i MO. Bied ni lu dzie! Je że li mnie sły szy cie bra cia
sto ją cy na uli cy to pa mię taj cie, że nie ma w nas nie na wi ści do was. Mo dli my się za
was i pa mię taj cie, że je ste śmy wa szy mi brać mi”16.

Przed mszą świę tą od pra wio ną 31 sierp nia 1984 r. od by ło się spe cjal ne spo -
tka nie dy rek to ra Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w Go rzo wie Wiel ko -
pol skim z ks. Wła dy sła wem Sy gna to wi czem – wi ka riu szem ge ne ral nym ku rii, w któ -
rym ostrze ga no go, że wy stą pie nie na mszy ks. Wi tol da An drze jew skie go mo że
wy wo łać nie po ko je spo łecz ne 17.

Dys po nu jąc spo rą wie dzą, wła dze wy ro bi ły so bie jed no znacz ną opi nię na temat
ks. An drze jew skie go. Wy ra zi ły ją przy oka zji ob ję cia przez nie go funk cji pro bosz cza

11 APG, UWG, 937, Mel du nek wo je wo dy go rzow skie go do Urzę du Ra dy Mi ni strów, 21 XI 1983 r.,
k. 63.

12 APG, KW PZPR, 405, In for ma cja te lek so wa KW PZPR w Go rzo wie Wiel ko pol skim, 1 V 1984 r.,
k. 198.

13 APG, UWG, 1887, In for ma cja WUSW dla wo je wo dy go rzow skie go, 23 VII 1984 r., k. 165; APG,
UWG, 939, Mel du nek wo je wo dy go rzow skie go do Urzę du Ra dy Mi ni strów, 23 VII 1984 r., k. 23.

14 APG, UWG, 1887, In for ma cja WUSW dla wo je wo dy, 23 VII 1984 r., k. 196.
15 Ibi dem, k. 219; APG, UWG, 940, Mel du nek wo je wo dy go rzow skie go do Urzę du Ra dy Mi ni strów,

12 XI 1984 r., k. 43.
16 APG, UWG, 940, Mel du nek wo je wo dy go rzow skie go do Urzę du Ra dy Mi ni strów, 12 XI 1984 r.,

k. 43.
17 APG, UWG, 939, Mel du nek wo je wo dy go rzow skie go do Urzę du Ra dy Mi ni strów, 31 VIII 1983 r.,

k. 63.



_____________________________________________________________________________________________________________ 77

pa ra fii Mat ki Bo żej Ró żań co wej w Go rzo wie Wiel ko pol skim. Wy dział ds. Wy znań
wy dał wów czas ne ga tyw ną opi nię w spra wie ob ję cia przez nie go tego stanowiska.
W uza sad nie niu do de cy zji z 2 paź dzier ni ka 1986 r. na pi sa no m.in.: „Po sta wa spo -
łecz na i po li tycz na oraz do tych cza so wa dzia łal ność ks. Wi tol da An drze jew skie go
po zwa la stwier dzić, że nie po sia da on na le ży tych kwa li fi ka cji oby wa tel skich do peł -
nie nia funk cji ad mi ni stra to ra pa ra fii w Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol skim]. Ks. Wi told
An drze jew ski prze by wa w Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol skim] od 1972 ro ku peł niąc
funk cję wi ka riu sza pa ra fii pw. Nie po ka la ne go Po czę cia NMP, pa ra fii ka te dral nej
oraz Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go. Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści dusz pa ster -
skiej nie ta ił wro gie go sto sun ku do ustro ju so cja li stycz ne go i Pol skiej Rzecz po spo li -
tej Lu do wej. Wie lo krot nie pu blicz nie wy stę po wał prze ciw ko ist nie ją ce mu po rząd -
ko wi praw ne mu, szko dząc in te re som pań stwa i spo łe czeń stwa”18.

Koń cząc ten krót ki prze gląd do ku men ta cji znaj du ją cej się w go rzow skim ar -
chi wum, od no tu ję tak że wi zy tę w Go rzo wie Wiel ko pol skim o. Hu ber ta Czu my
z Ra do mia, któ ry 7 mar ca 1983 r. w ośrod ku Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w Go -
rzo wie Wiel ko pol skim po pro wa dził re ko lek cje dla stu den tów. Skry ty ko wał wów -
czas wła dze za przy ję cie li be ral nej usta wy do pusz cza ją cej prze ry wa nie cią ży. Po wie -
dział m.in.: „Na si bra cia ko mu ni ści są od po wie dzial ni za zo bo jęt nie nie mo ral ne
spo łe czeń stwa. Już w 1945 ro ku na si bra cia ko mu ni ści do pro wa dzi li do za le ga li zo -
wa nia roz wo dów, a w 1958 ro ku ze zwo li li na prak ty ki lu do bój stwa, zło wro gie pra -
wa zo sta ły już za ak cep to wa ne nie mal przez wszyst kich i w spo łe czeń stwie ist nie je
oba wa ja kiej kol wiek kry ty ki te go sta nu rze czy”19. 

18 APG, UWG, 1326, De cy zja, 2 X 1986 r., k. 57.
19 APG, UWG, 934, Mel du nek wo je wo dy go rzow skie go do Urzę du Ra dy Mi ni strów, 8 III 1983 r., k. 63.





Marcin Stefaniak 

„Wyraźcie zgodę na jego przeniesienie” 
Działalność lokalnych struktur aparatu represji 

w Szczecinie wobec o. Huberta Czumy 
w latach 1973–1979

O. Hu bert Czu ma peł nił po słu gę ka płań ską w Szcze ci nie w la tach
1973–1979. W tym krót kim okre sie zdo łał za pra co wać na mia no le gen dar ne go
dusz pa ste rza aka de mic kie go, któ re mu mia sto Szcze cin w lip cu 2008 r. przy zna ło
tytuł ho no ro we go oby wa te la. Na te mat dzia łal no ści o. Czu my w Szcze ci nie po wsta ło
kil ka ar ty ku łów na uko wych, opu bli ko wa ne zo sta ły tak że je go wspo mnie nia 1. Nie -
mniej jed nak nie do ko na no do tych czas grun tow nej ana li zy dzia łań po dej mo wa nych
przez wła dze wo bec za kon ni ka, a w koń cu to do pro wa dze nie przez ko mu ni stów do
je go prze nie sie nia ze Szcze ci na by ło jed nym z waż niej szych czyn ni ków two rzą cych
je go le gen dę wśród miesz kań ców mia sta. Pró ba prze ana li zo wa nia wspo mnia nej te -
ma ty ki zo sta nie pod ję ta w ni niej szym ar ty ku le.

Po mo rze Za chod nie w okre sie PRL cha rak te ry zo wał brak ukształ to wa nej
struk tu ry spo łecz nej. Z te go wzglę du dzia łal ność Ko ścio ła ka to lic kie go wśród mło -
dzie ży mia ła fun da men tal ne zna cze nie. Wo bec bra ku sil nych uczel ni hu ma ni stycz -
nych na tym te re nie uza sad nio ne jest twier dze nie, że to dusz pa ster stwa aka de mic kie
two rzy ły eli tę spo łecz ną, któ ra od ci snę ła pięt no na hi sto rii re gio nu. Ka pła ni peł nią -
cy funk cję dusz pa ste rzy aka de mic kich już w cza sie swo jej po słu gi sta wa li się swe go

1 M. Ste fa niak, Spra wa Jac ka Smy ka ła ja ko przy kład dzia łal no ści apa ra tu re pre sji wo bec o. Hu ber ta
Czu my SJ [w:] Mię dzy War sza wą a re gio nem. Opo zy cja przed sierp nio wa na Po mo rzu Za chod nim, red.
K. Ko wal czyk, M. Pa ziew ski, M. Ste fa niak, Szcze cin 2008; R. Włod kow ski, Szcze ciń skie Dusz pa ster -
stwo Aka de mic kie lat sie dem dzie sią tych w świe tle do ku men tów pań stwo wej ad mi ni stra cji wy zna nio -
wej [w:] ibi dem; M. Ste fa niak, „War to ści mo ral ne Rzecz po spo li tej” – szcze ciń ski wy kład Lesz ka Mo -
czul skie go z 20 stycz nia 1978 r., „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2008, nr 2 (13); idem, Dzia łal ność
apa ra tu bez pie czeń stwa wo bec bi sku pa Je rze go Stro by i ku rii szcze ciń sko -k amie ńskiej w la tach
1972–1978 [w:] Apa rat bez pie czeń stwa wo bec ku rii bi sku pich w Pol sce, red. A. Dziu rok, War sza wa
2009, s. 337–353.
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ro dza ju le gen da mi. Przy kła dem mo że być oso ba je zu ity o. Wła dy sła wa Siw ka, za ło -
ży cie la Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go dzia ła ją ce go przy ko ście le św. An drze ja Bo -
bo li przy ul. Pocz to wej w Szcze ci nie.

Dusz pa ster stwo aka de mic kie pro wa dzo ne przez je zu itów roz po czę ło dzia łal -
ność w 1947 r. Prak tycz nie do upad ku ko mu ni zmu w 1989 r. by ło miej scem for mo -
wa nia po sta wy znacz ne go gro na osób, któ re na stęp nie za an ga żo wa ły się w dzia łal -
ność an ty ko mu ni stycz ną. Je go pierw szy opie kun – o. Wła dy sław Si wek – zdo łał
w krót kim cza sie stwo rzyć śro do wi sko, któ re go przed sta wi cie le by li jed ny mi
z głów nych ak to rów wy da rzeń Paź dzier ni ka 1956 r. w Szcze ci nie 2. Ko mu ni ści
uważ nie ob ser wo wa li dzia łal ność dusz pa ster stwa aka de mic kie go, uzna jąc, że jest to
jed no z głów nych za gro żeń dla ich wła dzy. Re gres w pra cy je zu itów na tym po lu był
za uwa żal ny po wy jeź dzie o. Siw ka ze Szcze ci na w 1970 r. Sy tu acja ta zmie ni ła się
do pie ro po przy by ciu do mia sta o. Czu my, któ ry w krót kim cza sie zdo łał przy wró -
cić świet ność dusz pa ster stwu.

Za kon nik zo stał skie ro wa ny do Szcze ci na we wrze śniu 1973 r. Rze czy wi ste
roz po czę cie po słu gi ka płań skiej w no wym miej scu opóź ni ło się o trzy mie sią ce z po -
wo du je go po by tu w szpi ta lu w Ło dzi. Funk cjo na riu sze Wy dzia łu IV KW MO
w Szcze ci nie od sa me go po cząt ku by li świa do mi, że na ich te ren przy by wa ka płan,
któ ry sta nie się ich głów nym wro giem. Jesz cze przed przy by ciem o. Czu my do Szcze -
ci na roz po czę li zbie ra nie in for ma cji i opi nii, ja kie pa no wa ły na je go te mat wśród lo -
kal ne go du cho wień stwa. Ana li zu jąc ich dzia łal ność w tym okre sie, moż na od nieść
wra że nie, że do mi no wa ło w niej swo iste my śle nie ży cze nio we. Przy kła dem jest oce -
na wy po wie dzi pro win cja ła je zu itów o. Ta de usza Ko czwa ra, któ ry w paź dzier ni ku
1973 r. prze by wał z wi zy tą w Szcze ci nie. Po in for mo wał wów czas or dy na riu sza die -
ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej bp. Je rze go Stro bę, że ze wzglę dów zdro wot nych
o. Czu ma nie przy je dzie do Szcze ci na. SB zin ter pre to wa ła tę in for ma cję nie ja ko cza -
so we odło że nie przy by cia za kon ni ka, lecz zmia nę pla nów je zu itów w tym za kre sie 3.
Taka in ter pre ta cja by ła w pe wien spo sób uza sad nio na. SB opie ra ła ją na wcze śniej szej
wy po wie dzi pro win cja ła je zu itów z ma ja 1973 r., w któ rej oświad czył on, że Hu bert
Czu ma nie mo że po wró cić do pra cy w dusz pa ster stwie aka de mic kim4.

O. Czu ma po przy by ciu do Szcze ci na ofi cjal nie roz po czął pra cę ja ko dusz pa -
sterz ro dzin oraz zaj mo wał się pro wa dze niem ka te chez. Nie ofi cjal nie zaś był po -
moc ni kiem ów cze sne go dusz pa ste rza aka de mic kie go o. Cze sła wa Ro ma now skie go,
któ ry w po wszech nej opi nii nie zbyt do brze ra dził so bie z tym za da nie m5. W związ -
ku z tym, nie mal od sa me go po cząt ku na o. Czu mie spo czy wa ła od po wie dzial ność
za funk cjo no wa nie ośrod ka Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go przy pa ra fii przy ul.
Pocz to wej. Mi mo to moż na od nieść wra że nie, że SB w po cząt ko wym okre sie sku pi -
ła się na ob ser wa cji je zu ity, nie po dej mu jąc przy tym żad nych ak cji ofen syw nych.

2 Wię cej na ten te mat: M. Ma cha łek, M. Ste fa niak, Szcze ciń ski apa rat bez pie czeń stwa wo bec Paź dzier -
ni ka ’56 [w:] W po szu ki wa niu toż sa mo ści. Paź dzier nik 1956 na Po mo rzu Za chod nim, red. M. Ma cha -
łek, A. Ma kow ski, Szcze cin 2007.

3 Ar chi wum IPN Od dział w Szcze ci nie (da lej: AIPN Sz), 008/641, t. 1, k. 334, In for ma cja ppłk. Wła -
dy sła wa Lesz czyń skie go prze sła na do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu IV MSW, 3 XI 1973 r.

4 Ar chi wum IPN w War sza wie (da lej: AIPN), mf 0608/278, Wnio sek o ze zwo le nie na prze nie sie nie
ks. Hu ber ta Czu my, 29 XII 1976 r.

5 Re la cja Jac ka Smy ka ła z 23 XII 2006 r., w zbio rach au to ra.
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W la tach 1973–1974 od no to wa no tyl ko jed ną in for ma cję do ty czą cą o. Czu my. Po -
cho dzi ła z kwiet nia 1974 r., funk cjo na riu sze Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie
stwier dzi li wów czas, że w cza sie re ko lek cji dla in te li gen cji, któ re od by wa ły się
w para fii Świę te go Du cha, wy gło sił on je dy ne „ne ga tyw ne” wy stą pie nie. Za ta kie
uzna no sło wa, w któ rych wzy wał ze bra nych „do za ma ni fe sto wa nia swo jej ka to lic -
kiej po sta wy wo bec dzie ci, nie wa ha jąc się pójść na wet do wię zie nia”6. 

Bio rąc pod uwa gę do tych cza so wą po sta wę o. Hu ber ta Czu my i dzia ła nia po dej -
mo wa ne w sto sun ku do je go oso by przez wła dze ko mu ni stycz ne, de fen syw na po sta -
wa SB wo bec nie go wy da je się za ska ku ją ca. Wy ni ka ło to z gra da cji za dań re ali zo wa -
nych przez lo kal ne struk tu ry apa ra tu re pre sji wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go.
Z pew no ścią głów nym po lem za in te re so wań by ła ob ser wa cja pro ce su bu do wy po -
wsta łej w 1972 r. die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej. Ak tyw ność SB, KW PZPR i tu tej -
sze go Wy dzia łu ds. Wy znań by ła na tym po lu bar dzo in ten syw na i zmie rza ła do stwo -
rze nia jak naj więk szych prze szkód ma ją cych w kon se kwen cji utrud nić lub
unie moż li wić two rze nie ad mi ni stra cji ko ściel nej, któ ra po przez to mia ła by ogra ni czo -
ny wpływ na spo łe czeń stwo za miesz ku ją ce wo je wódz two szcze ciń skie. W tym ce lu SB
pro wa dzi ła tak że za kro jo ne na sze ro ką ska lę dzia ła nia zmie rza ją ce do zdys kre dy to wa -
nia bp. Stro by, wy ko rzy sta no w tym ce lu m.in. kon flikt po mię dzy or dy na riu szem
a księż mi chry stu sow ca mi. Dru gim po wo dem bier ne go za in te re so wa nia oso bą o. Hu -
ber ta Czu my przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie by ła sy tu acja
pa nu ją ca w szcze ciń skim dusz pa ster stwie aka de mic kim do po ło wy lat sie dem dzie sią -
tych. Wów czas naj ak tyw niej szą dzia łal ność na tym po lu pro wa dzi li chry stu so wiec
ks. Grze gorz Okroy i wer bi sta ks. Aloj zy Gra czyk. O ska li ich dzia łal no ści mo że świad -
czyć fakt, że w 1974 r. gro ma dzi li wo kół sie bie trzy czwar te mło dzie ży uczest ni czą cej
w tej for mie dzia łal no ści ko ściel nej na te re nie Szcze ci na. Po li cja po li tycz na oce nia ła
ich ja ko spraw nych ka pła nów, po tra fią cych zor ga ni zo wać wo kół sie bie sil ną wspól no -
tę. Jed nak że w wy ni ku pod ję tych dzia łań ope ra cyj nych funk cjo na riu sze SB zdo ła li do -
pro wa dzić do skłó ce nia ka pła nów z or dy na riu szem die ce zji, co do pro wa dzi ło do
znacz ne go ogra ni cze nia za kre su ich dzia łal no ści i osta tecz nie wy jaz du z mia sta 7.

6 AIPN Sz, 008/641, t. 1, k. 391, In for ma cja na te mat prze bie gu i tre ści re ko lek cji wiel ko post nych,
16 IV 1974 r., k. 286.

7 SB wy ko rzy sta ła w tym ce lu nie chęć, ja ką ży wi li do bp. Je rze go Stro by za kon ni cy peł nią cy po słu gę w die -
ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej. Moż na od nieść wra że nie, że w opi nii SB każ da ne ga tyw na in for ma cja do ty -
czą ca za kon ni ka, któ ra do cie ra ła do or dy na riu sza, po wo do wa ła je go uprze dze nie do ka pła na. Wy dział IV
KW MO w Szcze ci nie wy ko rzy stał w ce lu kom pro mi ta cji ks. Aloj ze go Gra czy ka in for ma cję, iż część pen -
sjo na riu szy do mu star ców, któ rym się opie ko wał, za pi sy wa ła mu w te sta men cie swój do by tek. Bi skup zo -
stał o tym po wia do mio ny przez Wy dział ds. Wy znań. Osta tecz nie sy tu acja ta do pro wa dzi ła do ostre go kon -
flik tu po mię dzy księ dzem a or dy na riu szem, w wy ni ku któ re go ks. Gra czyk opu ścił die ce zję
szcze ciń sko -k amie ńską, wy sy ła jąc przy tym list do bp. Stro by, w któ rym skry ty ko wał je go po stę po wa nie
i za rzu cił mu nie hu ma ni tar ny sto su nek do księ ży. Po je go wy jeź dzie pro wa dzo ne przez nie go Dusz pa ster -
stwo Aka de mic kie ule gło roz pro sze niu. Z ko lei ks. Grze gorz Okroy zo stał skom pro mi to wa ny w oczach or -
dy na riu sza za po mo cą prze ka za nej w wy ni ku dzia łań ope ra cyj nych in for ma cji, że chry stu so wiec był głów -
nym re dak to rem pe ty cji skie ro wa nej przez Zgro ma dze nie Chry stu sow ców do bi sku pów go rzow skich oraz
głów nym kry ty kiem dzia łal no ści bi sku pa spośród tej czę ści za kon ni ków. Ta in for ma cja rów nież do pro wa -
dzi ła do kon flik tu z or dy na riu szem, w wy ni ku któ re go ks. Okroy czy nił sta ra nia zmie rza ją ce do opusz cze -
nia die ce zji. Osta tecz nie opu ścił ją w 1975(6) r.; Ar chi wum IPN Od dział w Po zna niu, 0016/641, t. 1,
k. 367–368, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji kon flik to wych wśród kle ru na te re nie woj. szcze ciń skie go,
17 II 1974 r.; M. Ste fa niak, Dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa wo bec bi sku pa Je rze go Stro by i ku rii...,
s. 337–353.
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Moż na od nieść wra że nie, że pew ne suk ce sy, któ re od no si ła SB w re gio nie
znacz nie osła bi ły jej czuj ność. Ana li zu jąc za cho wa ną do ku men ta cję, na le ży dojść do
wnio sku, iż funk cjo na riu sze nie za uwa ży li, że o. Hu bert Czu ma w la tach
1973–1975, ofi cjal nie bę dąc tyl ko po moc ni kiem dusz pa ste rza aka de mic kie go
w para fii je zu itów, prak tycz nie od bu do wał wspól no tę i znacz nie zin ten sy fi ko wał jej
pra cę. Mo że wpły nął na to tak że fakt, iż zbyt du żą wa gę przy kła da no do wspo mnia -
nych już słów pro win cja ła je zu itów do ty czą cych pra cy o. Czu my z dusz pa ster stwem
aka de mic kim.

Mo ment prze ło mo wy na stą pił w 1975 r. i był bez po śred nio zwią za ny z or dy -
na riu szem die ce zji bp. Je rzym Stro bą. Wio sną stał się on po waż nym kan dy da tem do
ob ję cia sta no wi ska ar cy bi sku pa wro cław skie go. Jed nak że je go oso ba wzbu dzi ła zde -
cy do wa ny sprze ciw wła dzy, któ ra w wy ni ku dzia łań SB i apa ra tu ad mi ni stra cyj ne go
zdo ła ła utrą cić je go aspi ra cje. Spo wo do wa ło to za ostrze nie kur su przy ję te go przez
bp. Stro bę w re la cjach na po zio mie wła dze lo kal ne a ad mi ni stra cja die ce zji szcze ciń -
sko -k amie ńskiej. Pierw szym kro kiem zwia stu ją cym no wy kurs or dy na riu sza by ło
po wo ła nie o. Hu ber ta Czu my na sta no wi sko dusz pa ste rza aka de mic kie go 8.

Ofi cjal ne ob ję cie funk cji przez je zu itę, któ re na stą pi ło w paź dzier ni ku
1975 r., by ło dla apa ra tu wła dzy w wo je wódz twie szcze ciń skim du żym za sko cze -
niem. Śro do wi sko, któ re we dług nich zo sta ło zneu tra li zo wa ne, na gle prze bu dzi ło
się ze zdwo jo ną si łą. Do dat ko wo na je go cze le sta nął cha ry zma tycz ny ka płan, już
wów czas oto czo ny nim bem le gen dy, w któ rej mie ści ły się ta kie war to ści jak: wier -
ność za sa dom i re li gii, od wa ga i pa trio tyzm.

SB od te go mo men tu cał ko wi cie zmie ni ła tak ty kę wo bec o. Czu my. Za czę to
sto so wać wy łącz nie środ ki ofen syw ne, któ re mia ły skło nić go w krót kim okre sie do
zmia ny cha rak te ru dzia łal no ści, a do ce lo wo do osta tecz ne go opusz cze nia przez nie -
go te re nu wo je wódz twa. Po li cja po li tycz na sto so wa ła bru tal ne me to dy, któ re mia ły
ude rzyć za rów no w je zu itę, jak i zgro ma dzo nych wo kół nie go stu den tów. Za pierw -
sze te go ty pu dzia ła nie na le ży uznać spra wę skre śle nia z li sty stu den tów Po mor skiej
Aka de mii Me dycz nej w grud niu 1975 r. Jac ka Smy ka ła – uczest ni ka Dusz pa ster stwa
Aka de mic kie go o. Hu ber ta Czu my. Prze ma wia za tym za rów no zbież ność dat – do
in cy den tu, z po wo du któ re go stu dent zo stał re le go wa ny do szło w paź dzier ni ku tego
ro ku, jak i prze bieg spra wy, wska zu ją cy jed no znacz nie, że wła ści wym ad re sa tem
mia ło być śro do wi sko sku pio ne w ko ście le przy ul. Pocz to wej. Spra wę tę na le ży
przy bli żyć, jest ona bo wiem przy kła dem bez względ nych dzia łań po dej mo wa nych
przez SB wo bec mło dych lu dzi gro ma dzą cych się we wspól no tach or ga ni zo wa nych
przez Ko ściół ka to lic ki. Pro blem Jac ka Smy ka ła, wów czas stu den ta III ro ku Wy dzia -
łu Le kar skie go, roz po czął się nie po zor nie. Tuż po roz po czę ciu ro ku aka de mic kie go
zo stał on spro wo ko wa ny przez pro wa dzą cą za ję cia z pod staw na uk po li tycz nych
dr Da nu tę Ja błoń ską do szcze rych wy po wie dzi. Stu dent praw do po dob nie uwie rzył
w te de kla ra cje, otwar cie bo wiem, pod czas pro wa dzo nych tam dys ku sji, kry ty ko wał
rze czy wi stość ko mu ni stycz nej Pol ski. To spo wo do wa ło, że do KW MO wpły nął
ano nim, na pi sa ny praw do po dob nie przez funk cjo na riu sza SB, przed sta wia ją cy Smy -

8 J. Ża ryn, Dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce (1944–1989), War sza wa 2003, s. 315–316; AIPN,
0713/146, No tat ka do ty czą cą pro po zy cji od mo wy mia no wa nia bp. Stro by na sta no wi sko or dy na riu -
sza we Wro cła wiu, 13 III 1975 r., k. 117.
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ka ła ja ko „za de kla ro wa ne go wro ga Pol ski, któ ry ma za wsze głu pie uwa gi pod ad re -
sem Par tii, Rzą du, [któ re mu] nie po do ba się so cja lizm, współ pra ca Pol ski z obo zem
so cja li stycz nym”. Wy dział III KW MO w Szcze ci nie wsz czął na tej pod sta wie 28 li -
sto pa da 1975 r. spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia o kryp to ni mie „Smyk”. W jej
wy ni ku 5 grud nia funk cjo na riu sze SB prze pro wa dzi li ze Smy ka łem roz mo wę,
w któ rej groź ba mi pró bo wa li go zmu sić do pod pi sa nia lo jal ki. Stu dent, któ ry był do
te go spo tka nia przy go to wa ny przez o. Czu mę, nie wy ra ził na to zgo dy. Spo wo do -
wa ło to za ostrze nie dzia łań SB, któ ra osta tecz nie wy ko rzy sta ła spo le gli wą po sta wę
władz uczel ni, do pro wa dza jąc do je go skre śle nia z li sty stu den tów. Funk cjo na riu sze
SB i KW PZPR w Szcze ci nie zo sta li za sko cze ni re ak cją na to wy da rze nie mło dzie ży
aka de mic kiej uczest ni czą cej w dzia łal no ści dusz pa sterstw na te re nie ca łe go kra ju,
któ ra jaw nie za pro te sto wa ła prze ciw ko ta kie mu trak to wa niu stu den tów. Osta tecz -
nie Ja cek Smy kał, po wy czer pa niu moż li wo ści od wo łań od de cy zji rek to ra, 13 lu te -
go 1976 r. zo stał skre ślo ny z li sty stu den tó w9.

Pro wo ka cja zor ga ni zo wa na przez SB i wspie ra na przez wła dze par tyj ne miała
do pro wa dzić do dez in te gra cji śro do wi ska sku pio ne go wo kół o. Hu ber ta Czu my.
Jed nak że ak cja pro te sta cyj na zor ga ni zo wa na przez dusz pa ste rzy aka de mic kich i stu -
den tów znacz nie wzmoc ni ła to śro do wi sko, któ re od tej po ry sta ło się pod mio tem
ży cia spo łecz ne go znacz nie wy kra cza ją cym za kre sem swo je go od dzia ły wa nia po za
wy miar re li gij ny. Dla szcze ciń skiej SB spra wa Jac ka Smy ka ła mia ła do dat ko we zna -
cze nie. Ana li zu jąc ją, na le ży stwier dzić, że w rze czy wi sto ści to dzia łal ność jej funk -
cjo na riu szy by ła głów nym czyn ni kiem kreu ją cym o. Czu mę i pro wa dzo ne przez
niego dusz pa ster stwo na wio dą cy ośro dek opo zy cyj ny w mie ście.

SB bar dzo szyb ko wy cią gnę ło wnio ski z po raż ki. Już na po cząt ku 1976 r.
funk cjo na riu sze Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie stwier dzi li, że je zu ita jest „je dy -
nym księ dzem w wo je wódz twie, któ ry był otwar cie wro go usto sun ko wa ny do rzą -
dów ko mu ni stycz nych w Pol sce”10. Ta nie zbyt od kryw cza oce na mia ła jed nak swoje
kon se kwen cje. Po cząt ko wo wszak że funk cjo na riu sze apa ra tu re pre sji nie zde fi nio -
wa li swo jej tak ty ki w sto sun ku do nie złom ne go je zu ity. Pra wie przez ca ły 1976 r.
ogra ni cza li się wy łącz nie do skru pu lat nej in wi gi la cji za kon ni ka oraz in for mo wa nia
o je go dzia łal no ści funk cjo na riu szy PZPR i pra cow ni ków Wy dzia łu ds. Wy znań.
Funk cjo na riu sze SB skru pu lat nie od no to wy wa li wszyst kie wy po wie dzi je zu ity do ty -
czą ce sto sun ków pań stwo – Ko ściół ka to lic ki. W pierw szej po ło wie te go ro ku za
szcze gól nie nie po ko ją ce uzna li ak tyw ne za an ga żo wa nie o. Czu my w pod ję tą przez
bp. Stro bę pró bę zmu sze nia ad mi ni stra cji pań stwo wej do wy ra że nia zgo dy na bu do -
wę ko ścio łów w no wo bu do wa nych dziel ni cach Szcze ci na 11. Za szcze gól nie ne ga -
tyw ną uzna li wy po wiedź je zu ity wy gło szo ną pod czas mszy świę tej od pra wio nej
16 ma ja 1976 r. Wy ma ga ona przy to cze nia, uka zu je bo wiem spo sób ko mu ni ka cji
jezu ity z wier ny mi, któ ry nie po da je in for ma cji w spo sób po kręt ny, wręcz prze ciw -
nie, przed sta wia po stu la ty w spo sób ja sny i nie pod le ga ją cy dys ku sji: „Na ród pol ski
jest w więk szo ści na ro dem chrze ści jań skim, ma peł ne pra wo do bu do wy wszyst kich
potrzeb nych świą tyń. Je śli jest miej sce na te atr, na ki no – na to co jest rze czy wi ście

9 Wię cej na ten te mat zob. M. Ste fa niak, Spra wa Jac ka Smy ka ła..., s. 149–164.
10 AIPN Sz, 008/641, t. 2, Re fe rat, 1976 r., k. 101.
11 M. Ste fa niak, Dzia łal ność apa ra tu re pre sji wo bec bi sku pa Je rze go Stro by i ku rii..., s. 348–349.
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potrzeb ne dla lu dzi, tak sa mo mu si być miej sce dla chrze ści jan naj waż niej sze – na
ko ściół. Wła dza spo łecz na ma obo wią zek słu chać spo łe czeń stwa od ty siąc lat chrze -
ści jań skie go. Wła dza lu do wa ma za le d wie lat trzy dzie ści. Je śli nie bie rze pod uwa gę
gło sów więk szo ści ka to lic kiej, ozna cza to, że ich so bie lek ce wa ży. Je śli się lek ce wa -
ży te gło sy, to wte dy do cho dzi do nie po ko jów spo łecz nych, a prze cież ma my żyć
w po ko ju i nie wie rzą cy i wie rzą cy. Dla te go też w imię po ko ju do ma ga my się świą -
tyń. […] do ma ga nie się bu do wy po trzeb ne go ko ścio ła jest spra wą na sze go pra wa,
nie ła ski wła dzy, tyl ko spra wą spra wie dli wo ści”12.

Two rze nie się w Pol sce od po ło wy lat sie dem dzie sią tych struk tur jaw nej opo -
zy cji spo wo do wa ło tak że, że dzia łal ność o. Hu ber ta Czu my w Szcze ci nie bu dzi ła
wśród miej sco wych przed sta wi cie li wła dzy co raz więk sze oba wy. Słusz nie po dej rze -
wa li oni, że pierw sze pró by dzia łal no ści opo zy cyj nej na te re nie mia sta by ły po dej -
mo wa ne wśród mło dych lu dzi sku pio nych wo kół nie złom ne go za kon ni ka. O ska li
za gro że nia we dług SB mia ła świad czyć wy po wie dzi Czu my, któ ry w li sto pa dzie
i grud niu 1976 r. wy gło sił sie dem ka zań, a w nich „kry ty ko wał sy tu ację eko no micz -
ną kra ju, ape lo wał o po moc dla ro bot ni ków wię zio nych i zwol nio nych z pra cy, kry -
ty ko wał sto sun ki spo łecz ne pa nu ją ce w Pol sce, […] pod kre ślał brak swo bód de mo -
kra tycz nych i pod wa żał po li ty kę mię dzy na ro do wą Pol ski, a przede wszyst kim
przy jaźń z kra ja mi so cja li stycz ny mi”. Za naj groź niej sze uwa ża no, że or ga ni zu je on
za mknię te spo tka nia z wy bra ną gru pą stu den tów i przed sta wi cie la mi miej sco wej in -
te li gen cji 13.

De cy den ci ko mu ni stycz ni uzna li, że jed ny mi roz wią za niem jest usu nię cie dusz -
pa ste rza ze Szcze ci na, co mia ło do pro wa dzić do fak tycz nej de kom po zy cji śro do wi ska
sku pio ne go wo kół nie go. Lo kal ne wła dze za ostrzy ły swo je sta no wi sko wo bec o. Czu -
my pod ko niec 1976 r. 29 grud nia ppłk Ja ro sław Wer ni kow ski, ów cze sny za stęp ca
ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB, skie ro wał do wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV
MSW pi smo, w któ rym pro sił o wy ra że nie zgo dy na usu nię cie je zu ity ze Szcze ci na.
W pi śmie tym wska zy wał, że nie ma pod staw do po sta wie nia za kon ni ko wi za rzu tów
pro ku ra tor skich, nie stwier dzo no bo wiem, aby pro wa dził dzia łal ność nie le gal ną. Jed -
no cze śnie funk cjo na riu sze SB przy pusz cza li, że ta ką ak tyw ność mo że on w przy szło -
ści prze ja wiać, ale to i tak we dług nich bę dzie trud ne do udo wod nie nia, praw do po -
dob nie bo wiem za kon nik ogra ni czy się do ro li „przy wód cy du cho we go”. Ja ko
głów ny po wód pod ję cia tak ry go ry stycz nych kro ków wska zy wa no po stę po wa nie je -
zu ity, któ ry w ka za niach miał pro wa dzić do roz po wszech nia nia szko dli wych po glą -
dów. Do ta kich płk Wer ni kow ski za li czał na stę pu ją ce tre ści: „gło sze nie, że w Pol sce
nie ma praw dzi wej wol no ści, stwa rza się tyl ko jej po zo ry”; „pod wa ża pod sta wo we
za sa dy przy jaź ni i so ju szu ze Związ kiem Ra dziec kim ar gu men tu jąc to oso bi stą in ter -
pre ta cją przy czyn upad ku Po wsta nia War szaw skie go”; „twier dzi, że nie ma gra nic zła
pły ną ce go z pań stwo we go ate izmu”; „sys te ma tycz nie kry ty ku je usta wę o do pusz czal -
no ści prze ry wa nia cią ży, czy niąc za rzut, że jest to akt prze mo cy wzglę dem spo łe czeń -
stwa ak cep to wa nie ma so wej zbrod ni, a od po wie dzial ni za to wszyst ko są pol scy ko -
mu ni ści”; „Na wo łu je by nie dać się za stra szyć, że praw dzi wy chrze ści ja nin po wi nien

12 AIPN Sz, 008/641, t. 2, In for ma cja, 17 V 1976 r., k. 156.
13 Ibi dem, In for ma cja, 4 I 1977 r., k. 185–186.
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być od waż ny i przy go to wa ny na wszyst ko. Rzą dzą cy na to miast mu szą słu chać gło -
sów lu du chrze ści jań skie go, bo je śli go się lek ce wa ży to do cho dzi do nie po ko jów spo -
łecz nych”. Funk cjo na riu sze SB okre śli li tak że wa run ki, ja kie po win no speł niać miej -
sce, do któ re go zo sta nie prze nie sio ny o. Czu ma. We dług nich po wi nien to być
ośro dek o nie licz nym śro do wi sku stu denc kim i in te li genc kim, bez wiel ko prze my sło -
wych za kła dów. Mie li oni praw do po dob nie na my śli ad mi ni stro wa ne przez je zu itów
sank tu arium ma ryj ne w Świę tej Lip ce w po bli żu Olsz ty na. SB by ła prze ko na na, że
usu nię cie je zu ity ze Szcze ci na, przy jed no cze snym kształ to wa niu me to da mi ope ra cyj -
ny mi ne ga tyw nych opi nii o nim, do pro wa dzi do re gre su w dzia łal no ści pro wa dzo ne -
go przez nie go dusz pa ster stwa14.

Wła dze par tyj ne ofi cjal nie po ru szy ły pro blem dzia łal no ści o. Hu ber ta Czu my
w Szcze ci nie w trak cie spo tka nia po mię dzy or dy na riu szem die ce zji bp. Je rzym Stro -
bą a ów cze snym I se kre ta rzem KW PZPR Ja nu szem Bry chem, do któ re go do szło
28 lu te go 1977 r. Roz mo wa nie przy nio sła jed nak ocze ki wa ne go przez nich efek tu.
Bi skup od rzu cił su ge stię ko mu ni stów, twier dząc, że o. Czu ma jest „go rą cym pa trio -
tą”, któ re go dzia łal ność nie jest kon se kwen cją ka płań stwa, lecz war to ści krze wio -
nych w je go ro dzi nie 15. Moż na też od nieść wra że nie, że pod ję ta przez wła dze pró -
ba usu nię cia o. Hu ber ta Czu my ze Szcze ci na przy nio sła od wrot ny sku tek. Po mi mo
roz mo wy, ja ką prze pro wa dził z nim bp Je rzy Stro ba, ka za nia wy gła sza ne przez je zu -
itę od po cząt ku 1977 r. by ły jed no znacz ne an ty ko mu ni stycz ne. Ka płan w kry tycz ny
spo sób oce niał rzą dy ko mu ni stów, za wsze jed nak przed sta wia jąc je z punk tu wi dze -
nia pro ble ma ty ki mo ral no ści i wia ry, a nie w aspek cie po li tycz nym.

SB skru pu lat nie zbie ra ła in for ma cje o pu blicz nych wy stą pie niach je zu ity.
Frag men ty, któ re we dług SB by ły wy jąt ko wo nie przy chyl ne wła dzy, prze sy ła no do
De par ta men tu IV MSW i władz par tyj nych. War to przy to czyć kil ka przy kła do wych
wy po wie dzi o. Czu my, któ rych, w opi nii wła dzy, nie moż na by ło bez kar nie gło sić.
W dniach od 24 do 27 lu te go o. Hu bert Czu ma prze pro wa dził re ko lek cje dla mło -
dzie ży w ośrod ku Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go o. je zu itów przy ko ście le Świę te -
go Krzy ża w Gdań sku- Wrzes zczu. Je go roz wa ża nia do ty czy ły re aliów funk cjo no wa -
nia pań stwa świec kie go oraz je go wpły wu na spo łe czeń stwo. Funk cjo na riu sze SB
w ste no gra mach z je go wy stą pień pod kre śli li na stę pu ją ce frag men ty: „Co my ślą bra -
cia ate iści? Że za wo ju ją świat, Hi tler też tak my ślał no i co z te go wy szło”; „Przed -
tem by ły czoł gi i sły chać by ło pod ku te bu ty […]. Dzi siaj też są czoł gi […]. Dzi siaj
też si łą usi łu ją nam wtła czać ide olo gię i prze ko na nia”; „ci co cho dzą od przy pad ku
do przy pad ku do ko ścio ła to są po ten cjal ni kan dy da ci do par tii. Dia beł też chce do -
bre go tak jak par tia – przyjdź i po daj rę kę. Da lej też tak zo sta niesz oszu ka ny”; „ate -
iści, któ rzy roz wią za li mo ral ność – tak, że dziś nie mo że my się po ła pać co jest obo -
wią zu ją ce w ich mo ral no ści. Oni rze czy wi ście nie uży wa ją ta kich okre śleń
w sto sun ku do zła jak: chy ba, trze ba itd., sta ra ją się tyl ko okre ślać ja ko zło, to co im
się ak tu al nie nie po do ba”; „je śli się znie wo li my, je śli się po dda my im to wte dy staje -
my się nie wol ni ka mi. Kie dy pod da je my się je że li se kre tarz lub kie row nik coś po wie -

14 AIPN, mf 0608/278, Wnio sek o spo wo do wa nie prze nie sie nia ks. Hu ber ta Czu my; re la cja o. Hu ber ta
Czu my, 10 II 2007 r., w zbio rach au to ra. 

15 Ar chi wum Pań stwo we w Szcze ci nie, Wy dział ds. Wy znań, 7, No tat ka z roz mo wy z bp. Je rzym Stro -
bą, 2 III 1977 r., k. 170–173.
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dział i ja mu szę ule gać te mu, bo gro żą wy rzu ce niem z pra cy, no to, moi dro dzy, da -
je my się wte dy znie wo lić”16. Ko mu ni ści nie bez pod staw nie oba wia li się słów, któ re
prze cież by ły skie ro wa ne do mło dzie ży aka de mic kiej. Od wa ga i pro sto ta, z ja ką wy -
ra żał się za kon nik o pe ere low skiej rze czy wi sto ści mu sia ła bu dzić za in te re so wa nie,
a co naj waż niej sze prze ko ny wać do swo ich ra cji. Dla ów cze snej wła dzy sta no wi ło to
re al ne za gro że nie. Prze cież ośrod ki dusz pa ster stwa aka de mic kie go sku pia ły wów -
czas mło dzież „po szu ku ją cą”, któ ra jed no cze śnie by ła na ty le od waż na, aby brać
udział w je go dzia łal no ści. Z te go po wo du uza sad nio ne jest stwier dze nie, że sku piał
się tam kwiat mło dzie ży sta no wią cy swe go ro dza ju eli tę ów cze sne go po ko le nia
dwu dzie sto –trz ydzi est ola tków.

Po mi mo po cząt ko we go nie po wo dze nia wła dza nie re zy gno wa ła z za mia ru
usu nię cia je zu ity ze Szcze ci na. Pod czas ko lej ne go spo tka nia po mię dzy bp. Stro bą
a wo je wo dą Je rzym Ku czyń skim, do któ re go do szło 3 czerw ca 1977 r., jed nym
z waż niej szych oma wia nych te ma tów by ła po sta wa o. Czu my. Bi skup już tak jed no -
znacz nie nie bro nił za kon ni ka, wręcz prze ciw nie, we dług ów cze sne go dy rek to ra
Wy dzia łu ds. Wy znań Hen ry ka Ko ło dziej ka miał stwier dzić, że nie po zwo li, aby
księ ża w die ce zji an ga żo wa li się w dzia łal ność po li tycz ną 17. Praw do po dob nie tak że
po tym spo tka niu or dy na riusz prze pro wa dził roz mo wę z je zu itą na te mat je go pu -
blicz nych wy po wie dzi. Bi skup mu siał mieć świa do mość, że po sta wą o. Czu my wła -
dza bę dzie uza sad nia ła ne ga tyw ne roz pa try wa nie wnio sków skła da nych do urzę dów
przez księ ży z je go die ce zji. Nie by ła to dla nie go ko rzyst na kon sta ta cja, bo wiem bu -
do wa struk tur no wej die ce zji w tak trud nych re aliach spo łecz nych wy ma ga ła od hie -
rar chii ko ściel nej pro wa dze nia umie jęt nej gry z wła dzą.

O. Hu bert Czu ma był jed nak kon se kwent ny w swo jej dzia łal no ści, wpły nę ło
na to za rów no po więk sza nie się śro do wi ska stu denc kie go sku pio ne go wo kół nie go,
jak i roz wój ru chów opo zy cyj nych, ja ki do ko ny wał się w tym cza sie w PRL. Przede
wszyst kim du że wra że nie na nim mu sia ło wy wo łać ogło sze nie 25 mar ca 1977 r. de -
kla ra cji o po wsta niu Ru chu Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la, któ re go jed nym
z głów nych za ło ży cie li był je go brat, An drzej, ak tyw nie zaś włą czył się w je go dzia -
łal ność ko lej ny brat, Be ne dyk t18. Je zu ita wkrót ce wy gło sił je dy ne ka za nie, któ re
bez po śred nio po pie ra ło dzia łal ność or ga ni za cji opo zy cyj nej wo bec re żi mu ko mu ni -
stycz ne go. 10 lip ca 1977 r. wy po wie dział na stę pu ją ce sło wa: „W ostat nich cza sach
po wsta ją ta kie wła śnie ru chy w róż nych pań stwach – ru chy obro ny praw czło wie -
ka. Mo że te ru chy są nie do sko na łe, ale na pew no ma ją do brą in ten cję, że by ra to wać
czło wie ka przed ja kim kol wiek wy zy skiem i ja ką kol wiek krzyw dą. Zro zu miał to oj -
ciec świę ty Pa weł VI, któ ry zwró cił się w ostat nich dniach do se kre ta rza ge ne ral ne -
go ONZ, że by stwo rzył ta ki ogól no świa to wy ruch obro ny praw czło wie ka [...].
Módl my się za tych, któ rzy cier pią prze śla do wa nia, sie dzą w wię zie niach z po wo du
swo ich prze ko nań – obro ny nie win nych, aby jak naj szyb ciej wró ci li do do mów”19.

16 AIPN, mf 0608/278, Mel du nek, 28 II 1977 r.
17 AIPN Sz, 0012/226, t. 1, Cha rak te ry sty ka i oce na wy ni ków po li ty ki wy zna nio wej w wo je wódz twie

szcze ciń skim w okre sie od 1 IX 1975 r. do 1 IX 1977 r., b.d., k. 36–39.
18 G. Wa li gó ra, Ruch Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la 1977–1981, War sza wa 2006, s. 64. 
19 AIPN, mf 0608/278, Frag ment ka za nia wy gło szo ne go przez ks. Hu ber ta Czu mę w dniu 10 VII 1977 r.

o godz. 10.00 w ko ście le p.w. św. A. Bo bo li w Szcze ci nie.



_____________________________________________________________________________________________________________ 87

Po sta wa o. Czu my oraz je go kon tak ty ro dzin ne spo wo do wa ły, że stu den ci
sku pie ni wo kół nie go by li na tu ral nym za ple czem w dzia łal no ści ROP CiO w Szcze -
ci nie. Two rząc or ga ni za cję opo zy cyj ną, An drzej Czu ma już w lu tym 1977 r. pod jął
roz mo wy z człon ka mi dusz pa ster stwa pro wa dzo ne go przez je go bra ta. Ich kon so li -
da cja wo kół idei opo zy cyj nych na stą pi ła la tem te go ro ku, kie dy w dzia łal ność
w ROP CiO za an ga żo wa li się ko le ja rze: Jan Tar now ski, Mi chał Pla te r-Z yberk i Jan
Żó raw ski, któ rzy by li wy cho wan ka mi pierw sze go le gen dar ne go Dusz pa ste rza Aka -
de mic kie go w Szcze ci nie o. Wła dy sła wa Siw ka. Wów czas wo kół o. Czu my utwo rzy -
ła się gru pa, któ ra mia ła szan se nadać ton dzia łal no ści opo zy cyj nej w mie ście. Po -
twier dza ła to róż no rod ność po dej mo wa nych dzia łań, m.in. z in spi ra cji Prze my sła wa
Fen ry cha utwo rzo no tzw. Try bu nę Dusz pa ster ską, w ra mach któ rej dys ku to wa no na
te ma ty zwią za ne z ży ciem spo łecz no -p ol ityc znym kra ju. W cza sie let nie go obo zu
dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Bu ko wi nie Ta trzań skiej An drzej Czu ma prze pro -
wa dził roz mo wy do ty czą ce utwo rze nia Punk tu Kon sul ta cyj no -I nfo rm acy jn ego
w Szcze ci nie. Osta tecz nie zo stał on utwo rzo ny w paź dzier ni ku 1977 r., w miesz ka -
niu An ny Kra sno dęb skiej, któ ra wów czas sprze da wa ła de wo cjo na lia w kio sku na te -
re nie ko ścio ła Je zu itów, dy żu ry w nim pod jął się pro wa dzić uczest nik dusz pa ster -
stwa o. Czu my – Ja cek Za krzew ski 20.

Wła dze ko mu ni stycz ne by ły wo bec dzia łal no ści dusz pa ste rza i śro do wi ska
sku pio ne go wo kół nie go prak tycz ne bez rad ne. Pod su mo wu jąc wy ni ki pro wa dzo -
nych przez sie bie dzia łań, SB wska zy wa ła w 1977 r., że do tych cza so we me to dy
zmie rza ją ce do usu nię cia je zu ity ze Szcze ci na nie przy nio sły efek tu. Funk cjo na riu sze
Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie uzna li, że sa ma roz mo wa z bp. Stro bą na te mat
je zu ity, je że li nie bę dzie po par ta ar gu men ta mi o je go opo zy cyj nej dzia łal no ści, nie
do pro wa dzi do za koń cze nia je go po słu gi w Szcze ci nie. Jed no cze śnie przy zna wa li, że
wo kół o. Czu my nie ma ją taj nych współ pra cow ni ków, któ rzy by li by w sta nie ta kie
in for ma cje uzy skać. W pla nach pra cy Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie za ło żo no,
że głów nym ce lem bę dzie uzy ska nie in for ma cji ma ją cych stać się ko ron nym do wo -
dem zmu sza ją cym wła dze ko ściel ne do usu nię cia za kon ni ka z mia sta 21. Wów czas
na stą pi ła tak że zmia na in sty tu cji, któ ra mia ła po dej mo wać de cy zje co do tak ty ki
zmie rza ją cej do usu nię cia je zu ity. Moż na od nieść wra że nie, że wo bec po raż ki od nie -
sio nej przez SB ca łość od po wie dzial no ści prze jął Wy dział ds. Wy znań szcze ciń skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go, a do kład nie kie ru ją cy je go pra ca mi dy rek tor Hen ryk
Ko ło dzie jek.

Wy dział ds. Wy znań udo wod nił, że po tra fi sku tecz nie dzia łać już na po cząt -
ku 1978 r. Wów czas z ini cja ty wy osób zwią za nych z pa ra fią je zu itów zor ga ni zo wa -
no wy kład Lesz ka Mo czul skie go na te mat „War to ści mo ral ne Rzecz po spo li tej”. Od -
był on się 20 stycz nia w ko ście le Pa llo ty nów w Szcze ci nie pw. św. Ja na Ewan ge li sty.
Wy słu cha ła go ogrom na – jak na spo tka nia or ga ni zo wa ne przez opo zy cję – licz ba
oko ło 1500 osób. Wła dza ode bra ła to ja ko sy gnał alar mo wy, że eli tar ne do tej pory

20 AIPN Sz, 0012/17, t. 5, Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie z 7 IX 1977 r.,
k. 342–343; re la cja o. Hu ber ta Czu my, 20 II 2007 r., w zbio rach au to ra; re la cja Da riu sza Ra wic kie -
go, li sto pad 2008 r., w zbio rach au to ra. 

21 AIPN Sz, 008/641, t. 2, Oce na stop nia re ali za cji pla nów rocz nych w naj istot niej szych pro ble mach.
Omó wie nie za ło żeń do pla nów rocz nych na 1978 r., k. 215–224.
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śro do wi sko sku pio ne wo kół o. Czu my za czy na się prze ra dzać w ruch ma so wy. Hen -
ryk Ko ło dzie jek przy stą pił do in ten syw ne go zbie ra nia do wo dów po twier dza ją cych
te zę, że je zu ita był głów nym or ga ni za to rem te go spo tka nia, co nie by ło zgod ne
z praw dą, nie uczest ni czył on bo wiem w przy go to wa niu spo tka nia z Mo czul skim.
Dy rek tor Wy dzia łu ds. Wy znań dla uzy ska nia in te re su ją cych go do wo dów użył różno -
rod nych na rzę dzi ad mi ni stra cyj nych. W tym ce lu prze pro wa dził dwie roz mo wy
z ks. Sta ni sła wem Cha biń skim, pro bosz czem pa ra fii, któ ry ca łą od po wie dzial no ścią
za zor ga ni zo wa nie wy kła du obar czył o. Czu mę. Ko ło dzie jek zdo łał tak że do pro wa -
dzić do te go, że Ra da Księ ży Pal lo ty nów wy da ła ko mu ni kat, w któ rym ofi cjal nie
zdy stan so wa ła się od wy kła du wy gło szo ne go w ich ko ście le w Szcze ci nie: „z po wo -
du nie do pa trze nia usi ło wa no z te go miej sca wznie cić nie zgo dę i gło szo no po glą dy
nie ma ją ce nic wspól ne go z pięk ną ideą chrze ści jan. Wy ra ża my z te go po wo du ubo -
le wa nie. Ko ściół nie jest bo wiem try bu ną po li tycz ną, ale miej scem wza jem ne go zro -
zu mie nia i otwar cia na po trze by cza su”22.

Po ze bra niu „do wo dów” przez Wy dział ds. Wy znań do pro wa dzo no do spo -
tka nia wo je wo dy szcze ciń skie go Je rze go Ku czyń skie go z bp. Je rzym Stro bą. Mia ło
ono zu peł nie in ny cha rak ter niż po przed nie, po ru sza no je dy nie te mat dzia łal no ści
o. Czu my. Bi skup pró bo wał bro nić za kon ni ka, pod no sząc, że nie uczest ni czył on
w or ga ni za cji wy kła du Lesz ka Mo czul skie go. Usi ło wał tak że wska zać pro ce du ral ne
trud no ści zwią za ne z od wo ła niem je zu ity, wska zu jąc, że ta ką de cy zję mógł by pod jąć
tyl ko pro win cjał za ko nu. Prze wi dy wał, że usu nię cie za kon ni ka wy wo ła pro te sty stu -
den tów sku pio nych wo kół nie go. Wo je wo da nie przy jął tłu ma czeń hie rar chy i po -
sta wił mu ul ti ma tum, że do mo men tu usu nię cia o. Czu my ze Szcze ci na in ne spra wy
pod no szo ne przez Ko ściół ka to lic ki w wo je wódz twie szcze ciń skim nie bę dą roz pa -
try wa ne 23.

Po roz mo wie z wo je wo dą or dy na riusz pod jął sze reg dzia łań zmie rza ją cych po
prze nie sie nia je zu ity. Praw do po dob nie oba wiał się blo ka dy in we sty cji w cią gle or ga -
ni zo wa nej die ce zji oraz – co mo gło być istot niej sze – osła bie nia je go szans na ob ję -
cie funk cji ar cy bi sku pa po znań skie go, któ re prze cież by ło uza leż nio ne od uzy ska nia
zgo dy władz pań stwo wy ch24. Bi skup Stro ba w mar cu 1978 r. prze pro wa dził roz mo -
wy w epi sko pa cie w spra wie o. Czu my. Usta lił wów czas z se kre ta rzem epi sko pa tu
bp. Bro ni sła wem Dą brow skim, że je zu ita zo sta nie prze nie sio ny ze Szcze ci na i po zba -
wia ny funk cji dusz pa ste rza aka de mic kie go. Do stał tak że upo waż nie nie do prze pro -
wa dze nia roz mów na ten te mat z pro win cja łem je zu itó w25. Po mar co wych roz mo -
wach prze pro wa dzo nych przez bp. Stro bę przy szłość dzia łal no ści o. Hu ber ta
Czu my w Szcze ci nie zo sta ła prak tycz nie prze są dzo na. Otwar te by ło tyl ko py ta nie,
w ja ki spo sób zo sta nie to prze pro wa dzo ne, aby nie do pro wa dzić do pro te stu stu -
den tów sku pio nych w dusz pa ster stwie pro wa dzo nym przez za kon ni ka.

22 Wię cej na ten te mat zob. M. Ste fa niak, „War to ści mo ral ne Rze czy po spo li tej”..., s. 349–362.
23 Ibi dem.
24 Idem, Dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa wo bec bi sku pa Je rze go Stro by i ku rii..., s. 352.
25 In for ma cja dot. sta nu roz po zna nia za gro żeń bez pie czeń stwa we wnętrz ne go w mar cu 1978 r., 4 III

1978 r. [w:] Opo zy cja de mo kra tycz na w Pol sce w świe tle akt KC PZPR (1976–1980), wy bór, wstęp
i oprac. Ł. Ka miń ski, P. Pio trow ski, Wro cław 2002, s. 192–197.
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Świa do mość gro żą cych pro te stów mu sia ła być obec na tak że w SB, któ ra
w pierw szym pół ro czu 1978 r. do ko na ła de kom po zy cji śro do wi ska stu denc kie go
sku pio ne go wo kół o. Czu my. Pre tek stem do za sto so wa nia re pre sji by ło utwo rze nie
10 ma ja 1978 r., głów nie przez uczest ni ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go, Stu -
denc kie go Ko mi te tu So li dar no ści. Ogło sze nie de kla ra cji bez po śred nio przed roz po -
czę ciem let niej se sji eg za mi na cyj nej by ło błę dem. SB wy ko rzy sta ła fakt, że na dal
było to gro no eli tar ne bez więk sze go po par cia wśród miej sco we go śro do wi ska
studenc kie go i na uko we go. Umoż li wi ło to funk cjo na riu szom wy war cie pre sji na
wła dzach uczel ni, któ re skre śli ły z li sty stu den tów więk szość sy gna ta riu szy i sym pa -
ty ków SKS oraz ich przy ja ciół. W ten spo sób la tem 1978 r. śro do wi sko stu denc kie
sku pio ne wo kół o. Czu my zo sta ło prze trze bio ne, a ci, któ rzy po zo sta li zaj mo wa li się
głów nie swo imi lo sa mi na uczel niach. Mu sia ło to do pro wa dzić przy naj mniej do
chwi lo we go roz luź nie nia wię zi po mię dzy je zu itą a je go wy cho wan ka mi 26.

Tym cza sem SB na dal in ten syw nie ob ser wo wa ła o. Czu mę, sku pia jąc się
przede wszyst kim na tre ściach gło szo nych przez nie go ka zań. Każ dy wą tek, któ ry
po trak to wa no ja ko po li tycz ny, był skru pu lat nie od no to wy wa ny, a na stęp nie prze sy -
ła ny do Wy dzia łu ds. Wy znań, któ ry zo stał zo bli go wa ny do pod ję cia in ter wen cji
u bi sku pa do ty czą cych nie zre ali zo wa nia przez nie go obiet ni cy prze nie sie nia je zu ity
ze Szcze ci na 27. SB na po cząt ku ma ja 1978 r. po in for mo wa ła bp. Je rze go Stro bę
o za mia rach uczest ni ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go utwo rze nia w Szcze ci nie
SKS, przy czym, nie zgod nie z praw dą, ca łą od po wie dzial no ścią za pod ję cie tej ini -
cja ty wy obar czo no o. Czu mę. Dla bi sku pa był to ko ron ny ar gu ment utwier dza ją cy
go w de cy zji pod ję tej na prze ło mie lu te go i mar ca. Przy czym no wa in for ma cja
usztyw ni ła jesz cze je go sto su nek do za kon ni ka. Zre zy gno wał z prze pro wa dze nia
z nim bez po śred niej roz mo wy, ofi cjal nie ar gu men tu jąc to oba wą, aby nie zra zić do
sie bie stu den tów. Ofi cjal nie ogło sił tak że ku ria li stom, że o. Hu bert Czu ma bę dzie
prze by wał w Szcze ci nie do koń ca czerw ca 1978 r. Po le cił rów nież kanc le rzo wi kurii
oraz ks. An drze jo wi Of f mań skie mu zba da nie spra wy i in for mo wa nie go na bie żą co
o prze bie gu wy da rzeń.

SB wy ko rzy sta ła fakt po wsta nia SKS do skłó ce nia po zo sta łych dusz pa ste rzy
aka de mic kich dzia ła ją cych na te re nie Szcze ci na z o. Czu mą. Wy jąt ko wy suk ces na
tym po lu osią gnę li, in ge ru jąc w bli skie kon tak ty łą czą ce dusz pa ster stwa pro wa dzo -
ne przez je zu itów i chry stu sow ców. Pro bosz cza pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa na Je -
zu sa, ks. Ro ma na Bu chol ca, po in for mo wa li, że z pro wa dzo ne go przy je go ko ście le
przez ks. Jó ze fa Ko so buc kie go dusz pa ster stwa stu den ci od cho dzą do dusz pa ster stwa
o. Czu my, któ ry le piej po tra fi or ga ni zo wać tę for mę dzia łal no ści. W kon se kwen cji
ks. Bu cholc po tę pił po li tycz ne za an ga żo wa nie je zu ity oraz oskar żył ks. Ko so buc kie -
go o po pie ra nie po li tycz nej dzia łal no ści, gro żąc, że je że li nie zmie ni form pra cy,
zosta nie zwol nio ny z funk cji dusz pa ste rza 28.

26 Re la cja Woj cie cha Klu kow skie go, 4 X 2007 r., w zbio rach au to ra. 
27 AIPN, mf 0608/278, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV SB KW MO w Szcze ci nie kpt. Cze sła wa

Zu zia ka do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu IV MSW, 14 III 1978 r.
28 Ibi dem, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV SB KW MO w Szcze ci nie kpt. Cze sła wa Zu zia ka do

na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu IV MSW, 4 V 1978 r.
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O. Hu bert Czu ma praw do po dob nie od wcze snej wio sny 1978 r. miał świa do -
mość, że koń czy się je go po słu ga ka płań ska w Szcze ci nie. Mi mo to nie zmie nił cha -
rak te ru swo jej dzia łal no ści, na co do wo dem jest fakt, że wspól nie z o. Lu dwi kiem
Wi śniew skim wziął udział w spo tka niu, do ja kie go do szło w klasz to rze Do mi ni ka -
nek w Świę tej An nie ko ło Czę sto cho wy, w któ rym uczest ni czy ła więk szość czo ło -
wych dzia ła czy opo zy cyj nych zwią za nych z dusz pa ster stwem aka de mic ki m29.

Osta tecz nie wła dze ko ściel ne usu nę ły o. Czu mę ze Szcze ci na w sierp niu
1978 r. pod pre tek stem skie ro wa nia go do ku rii ge ne ral nej o. je zu itów na pół rocz -
ne stu dia z dzie dzi ny du cho wo ści je zu ic kiej. Zo stał on jed no cze śnie po zba wio ny
funk cji dusz pa ste rza aka de mic kie go, któ rej póź niej ofi cjal nie już ni gdy nie peł nił.
Fakt wy sła nia za kon ni ka na stu dia z pew no ścią miał uspo ko ić mło dzież sku pio ną
wo kół nie go, bo prze cież był to tyl ko pół rocz ny wy jazd na stu dia do Rzy mu, czy li
na pierw szy rzut oka nic się nie zmie nia ło. Po wy jeź dzie je zu ity ze Szcze ci na zo sta ły
zre ali zo wa nie za mie rze nia wła dzy. Śro do wi sko, na któ rym opie ra ło się funk cjo no -
wa nie w mie ście ROP CiO, ule gło znacz nej de kom po zy cji. Ob ja wia ło się to za rów -
no za prze sta niem dzia łal no ści SKS, jak i rze czy wi stym za koń cze niem pro wa dze nia
dy żu rów w PKI ROP CiO. Kon se kwen cją te go by ło za nie cha nie dzia łal no ści o cha -
rak te rze opo zy cyj nym, któ rą po dej mo wa li człon ko wie pro wa dzo ne go przez za kon -
ni ka dusz pa ster stwa.

O. Hu bert Czu ma po wró cił do Szcze ci na w lu tym 1979 r. Na le ży za zna czyć,
że zro bił to na wła sną proś bę, otrzy mał bo wiem od władz za kon nych pro po zy cję
kon ty nu owa nia stu diów w Rzy mie, z któ rej nie sko rzy stał. W mię dzy cza sie na stą pi -
ła zmia na na sta no wi sku or dy na riu sza die ce zji, któ re po bp. Je rzym Stro bie (w paź -
dzier ni ku 1978 r. zo stał ar cy bi sku pem po znań skim) za jął bp. Ka zi mierz Maj dań ski.
Za mia na or dy na riu sza nie wpły nę ła jed nak na po pra wę po zy cji o. Czu my w die ce -
zji. Nie ze zwo lo no mu na spra wo wa nie funk cji dusz pa ste rza aka de mic kie go, od tąd
do koń ca swo je go po by tu w mie ście peł nił je dy nie funk cję po moc ni ka dusz pa ste rza
aka de mic kie go 30. Mi mo to o. Hu bert Czu ma nie zmie nił cha rak te ru swo jej pra cy.
Na dal dzia łał w spo sób, któ ry im po no wał mło dym lu dziom, a któ ry dla wła dzy był
nie do przy ję cia. Choć for mal nie nie był już dusz pa ste rzem aka de mic kim, na dal po -
zo sta wał twa rzą te go ru chu w Szcze ci nie. Wła dza za wy jąt ko wo nie bez piecz ną uzna -
ła je go ini cja ty wę po wo ła nia Mię dzy ośrod ko wej Ra dy Dusz pa ster stwa Aka de mic -
kie go, któ ra mia ło zaj mo wać się ko or dy na cją i wy mia ną do świad czeń po mię dzy
po szcze gól ny mi dusz pa ster stwa mi. Ko mu ni ści po dej rze wa li na to miast, że jej głów -
nym za da niem bę dzie „ak ty wi zo wa nie wro giej dzia łal no ści po li tycz nej i umoż li wie -
nie jej roz sze rze nia w śro do wi skach in te li genc kim Szcze ci na”31. Ini cja ty wa je zu ity
spo tka ła się ze zde cy do wa ną re ak cją wła dzy, któ ra od two rzy ła sce na riusz za sto so -
wa ny z po wo dze niem w pierw szej po ło wie 1978 r. Pierw szy sta no wi sko władz wo -
bec o. Czu my przed sta wił ka pe la no wi bp. Maj dań skie go, ks. Edwar do wi Ce gle, dy -
rek tor Wy dzia łu ds. Wy znań – Henryk Ko ło dzie jek. Roz mo wa ta mia ła za za da nie

29 In for ma cja dot. sta nu za bez pie cze nia we wnętrz ne go kra ju w lip cu 1978 r., 7 VIII 1978 r. [w:] Opo zy -
cja de mo kra tycz na w Pol sce w świe tle akt KC PZPR..., s. 192–197.

30 AIPN, mf 0608/278, In for ma cja do ty czą ca po sta wy po li tycz nej i za cho wa nia o. Czu my po po wro cie
z Ku rii Ge ne ral nej, 10 V 1979 r.

31 Ibi dem.
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przy go to wać spo tka nie wo je wo dy Ku czyń skie go z bp. Maj dań skim, do któ re go do -
szło 13 kwiet nia 1979 r. Wte dy wo je wo da przed sta wił or dy na riu szo wi „szko dli we
aspek ty dzia łal no ści” o. Czu my, czy li – jak moż na do mnie my wać – po wtó rzył ar gu -
men ta cję przed sta wio ną rok wcze śniej bp. Stro bie. Nie ste ty, po dob nie jak rok wcześ -
niej ar gu men ta cja Ku czyń skie go zo sta ła przez bi sku pa przy ję ta. Co praw da pod czas
spo tka nia hie rar cha nie usto sun ko wał się do za rzu tów, tłu ma cząc się nie zna jo mo ścią
spra wy, wkrót ce jed nak skie ro wał pi smo do pro win cja ła je zu itów, w któ rym pro sił
o usu nię cie za kon ni ka ze Szcze ci na. Za ska ku ją ce by ły za rzu ty ku rii szcze ciń sko -
-kamie ńskiej wo bec dzia łal no ści o. Czu my ja ko dusz pa ste rza aka de mic kie go. Uzna -
no, że nie wła ści wie pro wa dził dusz pa ster stwo, ogra ni czył się bo wiem do „do bra nej
eli ty nie li cząc się z ko niecz no ścią pro wa dze nia otwar tej wspól no ty”. Pod no szo no
tak że brak współ pra cy z po zo sta ły mi ośrod ka mi dusz pa ster stwa aka de mic kie go na
te re nie Szcze ci na. Szcze gól nie ten dru gi za rzut, w kon tek ście te ma ty ki spo tka nia bi -
sku pa z wo je wo dą, był co naj mniej za ska ku ją cy.

Sym pa ty cy dzia łal no ści o. Hu ber ta Czu my by li świa do mi, że je go prze nie sie -
nie ze Szcze ci na na stą pi ło w wy ni ku na ci sku władz. Pod ję li ini cja ty wę, któ ra mia ła
do pro wa dzić do zmia ny de cy zji pod ję tej przez hie rar chię ko ściel ną. Wo bec osła bie -
nia te go śro do wi ska, któ re na stą pi ło w cza sie nie obec no ści za kon ni ka w dru giej po -
ło wie 1978 r., nie by ło już ini cja to ra, któ ry prze pro wa dził by wspo mnia ną ak cję. Pa -
ra dok sal nie pe ty cję bro nią cą obec no ści o. Czu my w Szcze ci nie na pi sał Alek san der
Hall, któ ry la tem 1979 r. prze by wał w mie ście. Pod no szo no w niej przede wszyst -
kim skut ki mo ral ne, ja kie wią za ły się z tą de cy zją, któ ra zo sta ła po wszech nie ode -
bra na ja ko ka ra za po sta wę o. Czu my w cza sie je go po by tu w Szcze ci nie 32. W ak cję
zbie ra nia pod pi sów pod nią za an ga żo wa li się Ire na Pio tro wicz i Ja nusz Uda łow ski.
Ini cja to rzy za mie rza li wy słać pe ty cję do ku rii bi sku piej, pro win cja ła za ko nu je zu -
itów i pa pie ża, od stą pio no jed nak od jej wy sła nia pod wpły wem za bie gów taj nych
współ pra cow ni ków znaj du ją cych się w tym śro do wi sku, któ rzy prze ko ny wa li, że
by ła by ona do wo dem na eli tar ność dusz pa ster stwa o. Czu my 33.

Osta tecz nie za kon nik wy je chał ze Szcze ci na do Ra do mia 3 wrze śnia 1979 r.,
koń cząc w ten spo sób swo ją dzia łal ność w sto li cy Po mo rza Za chod nie go ja ko dusz -
pa sterz aka de mic ki. Póź niej ni gdy już tej funk cji nie spra wo wał, co by ło kon se kwen -
cją je go dzia łal no ści w Szcze ci nie 34.

Usu nię cie o. Czu my ze Szcze ci na wzbu dzi ło kon tro wer sje nie tyl ko w śro do -
wi sku stu den tów uczest ni czą cych w pra cach dusz pa ster stwa aka de mic kie go na te re -
nie Szcze ci na. Ten fakt był te ma tem dys ku sji wśród hie rar chów ko ściel nych. Z jed -
nej stro ny agen tu ra SB prze ka zy wa ła in for ma cje, że m.in. abp Hen ryk Gul bi no wicz
ne ga tyw nie oce niał spo sób po stę po wa nia wo bec je zu ity. We dług re la cji, obar czał on
od po wie dzial no ścią za usu nię cie je zu ity ze Szcze ci na bp. Je rze go Stro bę, któ ry
„widząc swój awans na sto li cę ar cy bi sku pią w Po zna niu uległ na ci skom władz”.
Z dru giej zaś przy ta cza no opi nie pa nu ją ce wśród je zu itów, za rzu ca ją cych Czu mie, że

32 AIPN Sz, 0012/17, t. 3, Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie z 20 VI i 16 VIII
1979 r., k. 242–243, 283–284.

33 AIPN, mf 0608/278, In for ma cja, 26 VI 1979 r.
34 Re la cja o. Hu ber ta Czu my, 20 II 2011 r., w zbio rach au to ra. 
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pro wa dzi dzia łal ność po li tycz ną, w któ rą an ga żu je mło dzież, na ra ża jąc ją w ten spo -
sób na re pre sje sto so wa ne przez wła dze 35.

O. Hu bert Czu ma w cza sie sied mio let niej pra cy w Szcze ci nie stwo rzył je den
z naj sil niej szych i naj waż niej szych ośrod ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go dzia ła -
ją cych w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku w PRL. Część je go uczest ni ków
od dru giej po ło wy 1977 r. włą czy ła się w dzia łal ność opo zy cyj ną. Z te go wzglę du
dusz pa ster stwo mia ło opi nię „za an ga żo wa ne go po li tycz nie”. Na le ży jed nak wska -
zać, że nie by li do niej zmu sza ni przez o. Czu mę – by ło to ra czej wy ni kiem za sad
mo ral nych, któ re gło sił, w tym czę sto po wta rza nej for mu ły, iż „lu dzie mu szą za
praw dę cier pieć”. Dzia łal ność o. Czu my bu dzi ła kon tro wer sje i zde cy do wa ny sprze -
ciw lo kal nych de cy den tów PZPR. Oba wia li się oni efek tów je go pra cy, głów nie zor -
ga ni zo wa nia w Szcze ci nie eli tar nej gru py mło dzie ży o jaw nie an ty ko mu ni stycz nym
na sta wie niu. Ko mu ni ści pod ję li zde cy do wa ne dzia ła nia zmie rza ją ce do usu nię cia je -
zu ity ze Szcze ci na. Po cząt ko wo głów ną ro lę w nich od gry wa ła Służ ba Bez pie czeń -
stwa, któ ra jed nak nie po tra fi ła do trzeć do ści słe go oto cze nia o. Czu my, w związ ku
z czym jej efek tyw ność by ła zni ko ma. Zo sta ło to za uwa żo ne szcze gól nie po wy bu -
chu spra wy Jac ka Smy ka ła, wów czas prze wod nią ro lę w wal ce z za kon ni kiem za czął
od gry wać kie row nik Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w Szcze ci nie,
Hen ryk Ko ło dzie jek. Je go ak tyw ność, po le ga ją ca na wy wie ra niu na ci sków ad mi ni -
stra cyj nych na hie rar chów Ko ścio ła ka to lic kie go, przy nio sła spo dzie wa ny przez
wła dze efekt w po sta ci osta tecz ne go usu nię cia o. Czu my ze Szcze ci na.

Na le ży stwier dzić, że oso ba o. Czu my by ła tak że przedmiotem we wnątrz -
kościel nych roz gry wek lub – uści śla jąc – elementem re ali za cji am bi cji bp. Je rze go
Stro by. To w wy ni ku je go de cy zji, pod ję tej praw do po dob nie pod wpły wem roz go -
ry cze nia zwią za ne go z nie uzy ska niem ar cy bi skup stwa wro cław skie go w 1975 r.,
jezu ita wbrew wcze śniej szym uzgod nie niom z ko mu ni sta mi zo stał mia no wa ny dusz -
pa ste rzem aka de mic kim. Hie rar cha zmie nił sto su nek wo bec nie go w mo men cie
uzyska nia per spek tyw na ob sa dze nie tro nu po znań skie go, wów czas po świę cił
jezuitę dla te go ce lu. Na le ży tak że stwier dzić, że na stęp ca bp. Stro by, bp. Ka zi mierz
Maj dań ski, nie uczy nił nic w ce lu obro nie nia dal szej dzia łal no ści o. Hu ber ta Czu my
w Szcze ci nie. Wręcz prze ciw nie, za koń czył pro ces prze nie sie nia za kon ni ka ze Szcze ci -
na, za rzu ca jąc mu zbyt nią eli tar ność pro wa dzo ne go przez nie go dusz pa ster stwa. To
sfor mu ło wa nie by ło o ty le za ska ku ją ce, że głów ną si łą dusz pa ster stwa pro wa dzo ne -
go przez je zu itów przy ko ście le św. An drze ja Bo bo li w Szcze ci nie by ła wła śnie jego
eli tar ność. Zmia na for mu ły je go dzia ła nia w kie run ku ma so wo ści w la tach osiem -
dzie sią tych do pro wa dzi ła do je go znacz ne go osła bie nia.

Mi mo to na le ży stwier dzić, iż po byt o. Hu ber ta Czu my w Szcze ci nie sta no wi
bar dzo waż ny okres w hi sto rii mia sta. Je zu ita w krót kim cza sie zdo łał sku pić wo kół
sie bie pręż ne śro do wi sko, któ re na stęp nie w więk szo ści zde cy do wa ło się na pro wa -
dze nie dzia łal no ści opo zy cyj nej, po wo du jąc w ten spo sób, że Szcze cin był jed nym
z waż nych miejsc na ma pie dzia łal no ści opo zy cji w PRL w dru giej po ło wie lat sie -
dem dzie sią tych XX w.

35 AIPN, mf 0608/278, Wy ciąg ze spo tka nia z tw. „Eryk”, 21 VIII 1979 r.
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1. Za pis dys ku sji z udzia łem dusz pa ste rzy 
ks. Wi tol da An drze jew skie go 

i o. Lu dwi ka Wi śniew skie go (19 XI 2008)

Jan Ża ryn, In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, War sza wa:
Jak pań stwo wie dzą, oral hi sto ry to bar dzo waż na część warsz ta tu hi sto rycz -

ne go. Ja ko ba da cze sta ra my się do cie rać do bo ha te rów dzie jów i sta ra my się kon -
fron to wać ich re la cje, ich pa mięć, z do ku men ta cją, któ ra po zo sta je po mi nio nych
dzie się cio le ciach. Ba dacz dzie jów naj now szych ma to szczę ście, że mo że w spo sób
au ten tycz ny upra wiać swój za wód, w kon fron ta cji mię dzy świad ka mi i zim nym do -
ku men tem.

Mie li śmy do tąd wy stą pie nia, mam na dzie ję, że nie „zim ne”, choć opar te bar -
dziej na do ku men ta cji ar chi wal nej, na na szych do cie ka niach ba daw czych. Te raz czas
od dać głos bo ha te rom tam tych wy da rzeń, czy li dusz pa ste rzom aka de mic kim, któ -
rzy za czy na li, bądź kon ty nu owa li swo ją pra cę ze stu den ta mi w la tach sie dem dzie sią -
tych. Jest mi bar dzo mi ło przed sta wić dwóch z nich: o. Lu dwi ka Wi śniew skie go –
do mi ni ka ni na i ks. Wi tol da An drze jew skie go.

W pew nym sen sie ci ka pła ni sym bo li zu ją rze szę dusz pa ste rzy tu taj nie obec -
nych. Ta sym bo li ka jest wi docz na na kil ka spo so bów. Przede wszyst kim ma my re -
pre zen tan ta zgro ma dze nia za kon ne go i księ dza die ce zjal ne go, bo rze czy wi ście dusz -
pa ster stwo aka de mic kie by ło pro wa dzo ne za rów no przez ka pła nów za kon nych, jak
i świec kich. Moż na po wie dzieć, że za ty mi wspa nia ły mi po sta cia mi kry je się dzie -
siąt ka, mo że i wię cej, set ka ka pła nów, któ rzy w tym sa mym cza sie też pra co wa li
z mło dzie żą aka de mic ką. O. Lu dwik re pre zen tu je zgro ma dze nie za kon ne do mi ni ka -
nów, któ re obok je zu itów, a w pew nych okre sach rów nież re demp to ry stów, na le ża -
ło do naj bar dziej re pre sjo no wa nych za ko nów w PRL-u, z ra cji swo jej po sta wy i po -
słu gi wy cho dzą cej do ży cia pu blicz ne go. Re pre zen tu je rów nież za kon, któ ry wy dał
z sie bie w la tach Pol ski Lu do wej ca łą rze szę wy bit nych ka pła nów, w tym zde cy do -
wa nie wy bit nych dusz pa ste rzy aka de mic kich. Mam na dzie ję, że o. Lu dwik i do tej
gru py swo ich współ bra ci na wią że, bo jest to za kon prze bo ga ty w po sta ci sza le nie
waż ne na ma pie dusz pa ster stwa aka de mic kie go w PRL.

Ks. Wi told An drze jew ski z ko lei re pre zen tu je księ ży die ce zjal nych, spo śród
któ rych wie lu dzia ła ło w la tach sie dem dzie sią tych. Ja przy po mnę tyl ko jed ną po -
stać, bar dzo zna mien ną, któ ra w du żej mie rze w spo sób bez po śred ni współ pra co wa -
ła z ks. pry ma sem Ste fa nem Wy szyń ski m1, i któ ra to po stać na pew no by ła do sko -

1 Ste fan Wy szyń ski (1901–1981) – ks. rzym.-kat., 1946–1948 bp lu bel ski, w la tach 1948–1981 abp me -
tro po li ta gnieź nień ski i war szaw ski oraz pry mas Pol ski, zwa ny Pry ma sem Ty siąc le cia, od 1953 kar dy -
nał, w la tach 1953–1956 prze trzy my wa ny w ra mach re pre sji ko mu ni stów wo bec Ko ścio ła w miej -
scach od osob nie nia, au tor Ja sno gór skich Ślu bów Na ro du Pol skie go.
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na le zna na ks. An drze jew skie mu. Cho dzi mi o nie ży ją ce go już ks. Ta de usza Uszyń -
skie go2, dłu go let nie go dusz pa ste rza aka de mic kie go u św. An ny w War sza wie. Ko -
ścio ła w pew nym sen sie wy jąt ko we go na ma pie Pol ski, bo tra dy cja te go dusz pa ster -
stwa się ga II Rze czy po spo li tej i wspa nia łych tam tej szych ka pła nów: ks. Edwar da
Szwej ni ca3, ks. Edwar da Det ken sa4, dziś bło go sła wio ne go. Tra dy cja dusz pa ster stwa
aka de mic kie go pły nie wła śnie z tych dwóch, je śli moż na tak po wie dzieć, wiel kich
pio nów du cho wień stwa, czy li pio nu za kon ne go i pio nu świec kie go.

Chciał bym pro sić na szych wspa nia łych pre le gen tów, a jed no cze śnie bo ha te -
rów tam tych cza sów, by w pierw szej ko lej no ści usto sun ko wa li się do py ta nia – te zy:
w ja kiej mie rze by li ście dzie dzi ca mi te go do świad cze nia dusz pa ster stwa aka de mic -
kie go w Pol sce i dzie dzi ca mi in nych osób, któ re was wspie ra ły w pra cy w la tach sie -
dem dzie sią tych, i w ja kiej mie rze to do świad cze nie Ko ścio ła, do świad cze nie pra cy
z mło dzie żą, prze kła da ło się na kon kret ne od po wie dzi na wy zwa nia lat sie dem dzie -
sią tych?

Ks. Wi told An drze jew ski:
Ja mo że naj pierw w kwe stii for mal nej. No mo że tak nie ko niecz nie for mal nej.

Pro po nu ję, że by ście pań stwo włą czy li wy obraź nię, prze nie śli się my ślą dwa dzie ścia
lat wstecz i spoj rze li na o. Lu dwi ka i na mnie ja ko na lu dzi ma ją cych dwa dzie ścia
ki lo gra mów mniej. By li śmy bar dzo szczu pli wte dy, to tak na mar gi ne sie.

O. Lu dwik Wi śniew ski:
Naj pierw chcia łem po wie dzieć, że po ta kim prze mó wie niu, ja kie usły sze li śmy

od pa na Ma te usza Wy rwi cha moż na się spa lić ze wsty du. Ja ta kie prze mó wie nia już
sły sza łem, ale na po grze bie, za ży cia ni gdy...

Zda je się, że dusz pa ster stwa aka de mic kie na ma pie Ko ścio ła ka to lic kie go
w Pol sce są czymś zu peł nie wy jąt ko wym. Cze goś ta kie go chy ba w żad nym kra ju nie
ma. Mo że to wy ni ka ło z na szej hi sto rii. Woj sko ma ka pe la nów, szpi ta le ma ją ka pe -
la nów więc i uni wer sy te ty ma ją ka pe la nów. Od cza su do cza su przy jeż dża li na si
prze ło że ni z Rzy mu i ge ne rał nie mógł po jąć, co to jest to dusz pa ster stwo aka de mic -
kie. By ło by rze czą bar dzo waż ną, by spró bo wać po ka zać, ja cy to lu dzie są oj ca mi
dusz pa ster stwa aka de mic kie go. Przy po mnij my ich wszyst kich. U nas w za ko nie
pew nie o. Ber nard Przy byl ski5. Mat ką na szych dusz pa sterstw jest Po znań. O. Przy -
byl ski nie dłu go był w Po zna niu, dwa la ta. Póź niej zo stał pro win cja łem. To co po zo -
sta wił, to by ło nada nie pew ne go roz ma chu.

2 Ta de usz Uszyń ski (1929–2001) – dusz pa sterz aka de mic ki, od 1966 r. rek tor ko ścio ła aka de mic kie go
św. An ny w War sza wie, or ga ni za tor piel grzy mek na Ja sną Gó rę, Ty go dni Kul tu ry Chrze ści jań skiej;
jego dzia łal ność przy czy ni ła się do roz wo ju DA w Pol sce.

3 Edward Szwej nic (1887–1934) – dusz pa sterz aka de mic ki, w 1928 r. zo stał pierw szym rek to rem
kościo ła aka de mic kie go św. An ny w War sza wie. 

4 Edward Det kens (1885–1942) – po śmier ci Edwar da Szwej ni ca w 1934 r. zo stał rek to rem ko ścio ła
aka de mic kie go św. An ny; w 1936 r. za po cząt ko wał piel grzym ki mło dzie ży na Ja sną Gó rę.

5 Ber nard Przy byl ski (1907–1979) – do mi ni ka nin, teo log, przed woj ną zor ga ni zo wał pierw sze w Pol sce
Dusz pa ster stwo Aka de mic kie we Lwo wie, po woj nie pierw szy dusz pa sterz aka de mic ki w Po zna niu,
w la tach 1958–1979 za ło ży ciel i pierw szy dy rek tor In sty tu tu To mi stycz ne go.
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My ślę, że nie tyl ko mo ją am bi cją by ło zro bie nie w ośrod ku uni wer sy te tu, cze -
goś w ro dza ju uni wer sy te tu. Za wsze my śla łem, że cho dzi o to, by w dusz pa ster stwie
aka de mic kim by ła nie tyl ko re li gij ność, ale tak że na pię cie in te lek tu al ne, że by by ło
po szu ki wa nie, że by by ło two rze nie cze goś. Otwo rze nie wła sne go ży cia. My ślę, że
prof. Ża ryn ma ra cję. Ko ściół w Pol sce, ale być mo że, że tak że Pol ska wy glą da ła by
tro chę ina czej, gdy by nie by ło dusz pa sterstw aka de mic kich. A póź niej, gdy by nie
było oaz ks. Blach nic kie go6. To tak że był ten mo ment nie sły cha nie waż ny. To by ła
wiel ka pra ca, we wszyst kich więk szych mia stach, któ rą pro wa dzo no w róż ny spo -
sób. By ło by rze czą nie sły cha nie cie ka wą po ka zać tę róż no rod ność pra cy, wy ko ny -
wa nej przez róż nych dusz pa ste rzy. Ja so bie po zwo lę tak kró ciut ko przy po mnieć
dusz pa ste rzy z róż nych miast. Za cznę od Szcze ci na: ks. Si we k7, po tem o. Hu bert
Czu ma8, pra ca chry stu sow ców, ale nie tyl ko. Po ni żej Go rzów – to Wi te k9, a Zie lo -
na Gó ra – Ju rek No wa czy k10, świet ny dusz pa sterz [wtrą cił ks. An drze jew ski]. Jedź -
my ni żej – Wro cław: Zien kie wi cz11, Orze chow ski 12, kto tam jesz cze? Dzie ła k13,
Drze wiec ki 14 [wtrą cił ks. An drze jew ski]. Je dzie my da lej, po wo li. Naj pierw jesz cze
Opo le, al bo Gli wi ce – Hlu be k15 – do tej po ry [wtrą cił ks. An drze jew ski]. Ka to wi ce
– Sier la 16, Pu cha ła 17 i in ni. Po znań po mi nę li śmy oczy wi ście, nasz ośro dek, tam był
bar dzo cie ka wy dusz pa sterz – Paw lak, Paw łow ski [wtrą ce nie z sa li]. Paw łow ski to
kto in ny. W Po zna niu był ks. Zbi gniew Paw la k18, nie my lić z wi ce pre mie rem. Da lej
Kra ków – róż ni tam by li, m.in. Bo niec ki 19, miał swo istą, bar dzo waż ną ro lę w dusz -
pa ster stwach, rów nież Ti sch ne r20 ze swo imi wy kła da mi. Oczy wi ście kil ku z na -

6 Fran ci szek Blach nic ki (1921–1987) – ks. rzym.-kat., za ło ży ciel Ru chu Świa tło -Ż ycie.
7 Wła dy sław Si wek (1905–1973) – je zu ita, roz wi nął DA w Szcze ci nie, w 1955 r. wraz z je zu ita mi usu -

nię ty z mia sta, do pra cy po wró cił w 1957 r., opie kun po wsta łe go w 1957 r. Klu bu In te li gen cji Ka to -
lic kiej w Szcze ci nie.

8 Hu bert Czu ma (ur. 1930) – je zu ita, dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny z or ga ni za cją Ruch, dusz pa -
sterz aka de mic ki w Gdań sku, Lu bli nie, Szcze ci nie i Ra do miu.

9 Wi told An drze jew ski (ur. 1940) – ks. rzym.-kat., dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny m.in. z or ga ni za -
cją Ruch, od 1972 r. dusz pa sterz aka de mic ki w Go rzo wie Wiel ko pol skim.

10 Je rzy No wa czyk (ur. 1926) – ks. rzym.-kat., od 1966 r. dusz pa sterz aka de mic ki w Zie lo nej Gó rze.
11 Alek san der Zien kie wicz (1910–1995) – ks. rzym.-kat., w la tach 1953–1958 rek tor WSD we Wro cła -

wiu, die ce zjal ny dusz pa sterz aka de mic ki.
12 Sta ni sław Orze chow ski (ur. 1939) – od 1967 r. dusz pa sterz aka de mic ki we Wro cła wiu („Waw rzy ny”),

dusz pa sterz lu dzi pra cy, a tak że Ro dzin Ka tyń skich.
13 An drzej Dzie łak (ur. 1947) – ks. rzym.-kat., dusz pa sterz aka de mic ki we Wro cła wiu („Pod Czwór ką”),

or ga ni za tor zbió rek pie nię dzy dla Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków.
14 Mi ro sław Drze wiec ki (ur. 1940) – ks. rzym.-kat., po eta, od 1974 r. dusz pa sterz aka de mic ki we Wro -

cła wiu („CO DA”).
15 Her bert Hlu bek (ur. 1929) – ks. rzym.-kat., od 1958 r. dusz pa sterz aka de mic ki w Za brzu, na stęp nie

w Gli wi cach.
16 Sta ni sław Sier la (ur. 1929) – ks. rzym.-kat., od 1961 r. dusz pa sterz aka de mic ki die ce zji ka to wic kiej,

pre kur sor pio sen ki re li gij nej w Pol sce, or ga ni za tor fe sti wa li Sa cro song.
17 Sta ni sław Pu cha ła (ur. 1947) – ks. rzym.-kat., dusz pa sterz aka de mic ki w Ka to wi cach.
18 Zbi gniew Paw lak (1932–2010) – ks. rzym.-kat., od 1979 r. dusz pa sterz aka de mic ki w Ki ci nie ko ło Po -

zna nia, re dak tor na czel ny „Prze wod ni ka Ka to lic kie go”, ka pe lan ho spi cjum Pa lium. 
19 Adam Bo niec ki (ur. 1934) – ks. rzym.-kat., ge ne rał za ko nu ma ria nów, zwią za ny z Dusz pa ster stwem

Aka de mic kim w ko ście le św. An ny i na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim, od 1964 r. współ pra -
cow nik „Ty go dni ka Po wszech ne go”, re dak tor na czel ny pol skie go wy da nia „L’Osse rva to re Ro ma no”.

20 Jó zef Ti sch ner (1931–2000) – ks. rzym.-kat., pro fe sor, fi lo zof, my śli ciel, współ pra cow nik „Ty go dni -
ka Po wszech ne go” i mie sięcz ni ka „Znak”, au tor wie lu ksią żek.
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szych: Kło czow ski 21, Paw łow ski 22, Pie trasz ko 23. Kto? [o. Wi śniew skie mu pod po -
wia da ją oso by z pu blicz no ści] Kło czow ski we Wro cła wiu. Kra ków, Rze szów. Póź niej
po wsta ło na sze dusz pa ster stwo, Lu blin i Wo ło szy n24. Wróć my jesz cze do Sie dlec,
tam był To ma si k25, Bia ły stok – Igna to wi cz26, Olsz tyn – Żoł nier kie wi cz27, kto tam
jesz cze w Olsz ty nie? Sy gie tyń ski [wtrą cił ks. An drze jew ski]. Nie. Jak się na zy wał ten
po Żoł nier kie wi czu? Ucie kło mi. Hu lec ki 28 [wtrą cił ks. An drze jew ski]. Tak. To był
Olsz tyn. Póź niej ko go ma my? Gdańsk. Tam był Sro ka 29. Weź my in nych. W Byd -
gosz czy był Fra nek We lc30 [wtrą cił ks. An drze jew ski], w Ło dzi – Ro stwo row ski 31.

Chcia ło by się, że by ktoś się tym za jął. My ślę, że jesz cze tro chę tych lu dzi żyje.
Nie ste ty, nam nie uda ło się zgro ma dzić ich w jed nym miej scu. Nie uda ło się tak
doga dać, ale to nie po win no prze paść. Mo że by ście zro bi li ja kąś cie ka wą an kie tę,
że by Ci lu dzie, któ rzy jesz cze ży ją, ewen tu al nie ci, któ rzy uczest ni czy li w dusz pa -
ster stwie, pró bo wa li to zbie rać. Ja kie by ły for my dusz pa ster stwa, w ja ki spo sób się
dzia ła ło, jak do te go wszyst kie go się do cho dzi ło.

My ślę, że to, co tu dzi siaj się dzie je, to jest pew ne osią gnie cie, ale w dal szym
cią gu sto ję na sta no wi sku, że to strasz nie zo sta ło za cie śnio ne, i ci dusz pa ste rze, któ -
rzy zo sta li za pro sze ni, to, po wiedz my, ja koś re pre zen tu ją dusz pa ste rzy, ale dzie ło,
któ re na zy wa się dusz pa ster stwem aka de mic kim, by ło czymś znacz nie więk szym
i szer szym. Na ra zie ty le. Dzię ku ję.

Ks. Wi told An drze jew ski:
Kie dy do wie dzia łem się o tym wy da rze niu, któ re dzi siaj ma tu miej sce, za -

smu ci łem się. Uświa do mi łem so bie, że jest to pierw sza kon fe ren cja, pierw sza se sja,
któ ra jest tro chę szer sza niż se sja ja kiś ju bi le uszów po je dyn czych ośrod ków. W grun -
cie rze czy w li te ra tu rze ko ściel nej nie spo tka łem się z ja ki miś du ży mi opra co wa nia -
mi na te mat ro li dusz pa ster stwa aka de mic kie go, szcze gól nie w tam tych cza sach,

21 Jan Kło czow ski (ur. 1937) – do mi ni ka nin, teo log, pro fe sor fi lo zo fii, pu bli cy sta, dusz pa sterz aka de mic -
ki w Kra ko wie, współ pra cow nik mie sięcz ni ka „W Dro dze” i „Znak”.

22 To masz Paw łow ski (ur. 1927) – do mi ni ka nin, dusz pa sterz aka de mic ki we Wro cła wiu, Po zna niu, Rze -
szo wie, na proś bę Ka ro la Woj ty ły za ło żył DA w Kra ko wie („Becz kę”). 

23 Jan Pie trasz ko (1911–1988) – bp rzym.-kat., dusz pa sterz aka de mic ki w ko le gia cie św. An ny w Kra ko -
wie. 

24 Mie czy sław Wo ło szyn (ur. 1933) – je zu ita, w la tach 1967–1971 dusz pa sterz aka de mic ki w Lu bli nie,
1973–1980 – w War sza wie, 1980–1984 – w Gdań sku (Wrzeszcz) i 1984–1991 – w Szcze ci nie.

25 Hen ryk To ma sik (ur. 1946) – bp rzym.-kat., dusz pa sterz aka de mic ki w Sie dl cach, ka pe lan sie dlec kie -
go KIK.

26 Al fred Igna to wicz (1938–2004) – ks. rzym.-kat., dusz pa sterz aka de mic ki w Bia łym sto ku, or ga ni za tor
piel grzy mek na Ja sną Gó rę.

27 Ju lian Żoł nier kie wicz (ur. 1931) – ks. rzym.-kat., od 1963 r. dusz pa sterz aka de mic ki w Olsz ty nie.
28 Mi ro sław Hu lec ki (ur. 1948) – ks. rzym.-kat., od 1981 r. dusz pa sterz aka de mic ki w Olsz ty nie.
29 Bro ni sław Sro ka (ur. 1936) – je zu ita, dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny m.in. z or ga ni za cją Ruch,

z Ru chem Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la, od 1974 r. dusz pa sterz aka de mic ki w Gdań sku, na -
stęp nie od 1978 r. w Lu bli nie, Świę tej Lip ce, Piotr ko wie, War sza wie i Byd gosz czy.

30 Fran ci szek Welc (1926–1995) – ks. rzym.-kat., w 1964 r. zo stał pierw szym dusz pa ste rzem aka de mic -
kim w Byd gosz czy, ka pe lan KIK w Ino wro cła wiu.

31 To masz Ro stwo row ski (1904–1974) – je zu ita, pi sarz, w la tach 1945–1950 dusz pa sterz aka de mic ki
w Ło dzi. W 1950 r. aresz to wa ny i ska za ny na 12 lat wię zie nia (ka rę od by wał w War sza wie i we Wron -
kach), na wol ność wy szedł w 1956 r. W la tach 1957–1961 dus zp asterz aka de mic ki w Lu bli nie,
1961–1963 – ope ra riusz w Ło dzi, 1963–1974 – pra cow nik Sek cji Pol skiej Ra dia Wa ty kań skie go.
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i tutaj o. Lu dwik ma zde cy do wa nie ra cję mó wiąc, że trud no so bie wy obra zić, szcze -
gól nie wte dy, Ko ściół ka to lic ki bez dusz pa ster stwa aka de mic kie go. To by ła rze czy -
wi ście awan gar da.

Idąc to kiem my śle nia o. Lu dwi ka, mu szę po wie dzieć, że jak sły szę okre śle nie
bo ha te ro wie w sto sun ku do dusz pa ste rzy, to się lek ko zży mam, a po nie waż je stem
sy nem ka wa le rzy sty, róż ne nie przy zwo ite wy ra zy przy cho dzą mi do gło wy, a znam
ich spo rą ilość. My ślę, że mo że lep sze by ło by okre śle nie ani ma to rzy. My nie czu je -
my się bo ha te ra mi. My po pro stu ro bi li śmy to, co uwa ża li śmy, że jest na szym po -
wo ła niem. Tyl ko ty le. I każ dy z nas, gdy by nie ro bił te go, co ro bił, to był by nie uczci -
wy. O. Lu dwik wszedł w dusz pa ster stwo, ma jąc za so bą tra dy cję za ko nu, cho ciaż
je śli cho dzi o dusz pa ster stwo aka de mic kie – też nie dłu gą, bo dusz pa ster stwo aka -
de mic kie tak fak tycz nie po wsta ło do pie ro w 1936 mo że 1935 r., ale 1936 r. to jest
da ta gra nicz na. Wte dy by ła pierw sza piel grzym ka na Ja sną Gó rę i pierw sze ślu bo -
wa nie aka de mic kie, tak że nie jest to ta ka du ża prze strzeń cza su, w któ rej wie le się
dzia ło, a prze cież od ra zu po woj nie sta ło się czymś sza le nie ak tyw nym. Przez ca ły
okres PRL-u by ło na ty le groź ne dla ko mu ni stów, że w ostat nich la tach, nie wiem
od kie dy, był za pis cen zor ski na po ję cie „dusz pa ster stwo aka de mic kie”. Nie wol no
by ło w ofi cjal nej pra sie, na wet w kry tycz nym czy ata ku ją cym omó wie niu, uży wać
te go po ję cia. Po pro stu nie ma i ko niec. Sko ro oni orze kli, że nie ma, no to nie ma.
To by ło ta kie pro ste.

Jesz cze na ko niec do dam, pa mię tam krzyk mło de go czło wie ka na war szaw -
skiej piel grzym ce, chy ba był wte dy z gru pą o. Hu ber ta Czu my. Ktoś miał kon fe ren -
cję, był już pra wie ko niec piel grzym ki i ktoś z tej gru py do mnie pod biegł i mó wi:

– Pro szę księ dza!
– Słu cham?
– Pro szę księ dza! – ta ki lek ko oszo ło mio ny.
– Co się sta ło?
– Pro szę księ dza! To by ły pierw sze dni wol no ści w mo im ży ciu!
Na piel grzym ce, na któ rej jest ry gor, w któ rym piel grzy mów trzy ma się za

twarz, gdzie służ by po rząd ko we trą bią nie za wsze przy jem nie, wiem, bo śmy sa mi
pro wa dzi li tę ro bo tę przez wie le lat. I na gle ten chło pak, pe łen fa scy na cji, krzy czy,
że to by ły je go pierw sze dni wol no ści…

Dzi siaj wy da je się, że jak ktoś chciał przyjść do dusz pa ster stwa, to mu siał wy -
le gi ty mo wać się in dek sem itd., a to nie o to cho dzi ło. Tu cho dzi ło o to, że by to było
rze czy wi ście to, co o. Lu dwik na zwał uni wer sy te tem. To mia ło być miej sce, gdzie
lu dzie mo gą uczyć się nie za leż ne go my śle nia, a to, czy ktoś był stu den tem, czy nie,
by ło dru go rzęd ne. Waż ne by ło to, czy chciał pra co wać, czy chciał się uczyć, czy
chciał słu chać, czy chciał czy tać, czy chciał coś zro bić, czy chciał ro snąć! O to cho -
dzi ło. To, że przy oka zji nam wy cho dzi ło, że lu dzie z dusz pa ster stwa za czy na li an -
ga żo wać się w spra wy po li tycz ne, to by ło coś na tu ral ne go. To by ło coś na tu ral ne go,
po nie waż w mo men cie, kie dy czło wiek doj rze wa, kie dy za czy na uczyć się, że na le -
ży być wol nym, kie dy za czy na uczyć się te go, że do bro to jest do bro, a zło to jest
zło, że kłam stwo to jest pa skudz two, a praw da to jest praw da, a nie że kłam stwo to
jest praw da, a praw da to jest uto pia – jak nam pró bo wa no przez wie le lat wci skać,
to jest na tu ral ne, że ci lu dzie, wi dząc zło, któ re się dzie je my śle li: „No do bra, ale co
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ja mam z tym zro bić?” Tak jak An drzej Czu ma 32 na swo im pro ce sie, na pro ce sie
Ruchu, kie dy sę dzia za py tał go, dla cze go to ro bi, od po wie dział, że dla te go, by
w przy szło ści, gdy syn po wie mu, że w Pol sce jest źle i czy zro bił coś, by by ło le piej,
aby mógł mu spo koj nie spoj rzeć w oczy i po wie dzieć, że zro bił. Dzi siaj jest na tu ral -
ne, że moż na pa trzeć swe mu dziec ku w oczy, ale w tam tych cza sach ra czej uczo no
tech ni ki cho wa nia oczu przed swy mi dzieć mi, przy naj mniej je śli cho dzi o wła dze.

Mło dzi lu dzie, któ rzy prze cho dzi li przez ta ki ośro dek, stu dio wa li, po szu ki wa -
li, w spo sób na tu ral ny się ga li po li te ra tu rę nie za leż ną, po wy daw nic twa za chod nie,
do któ rych mie li śmy do stęp, po po znań ską „Przy stań” wy da wa ną przez do mi ni ka ni -
na o. Ho no riu sza Ko wal czy ka 33, wszyst ko wska zu je na to, że za mor do wa ne go przez
bez pie kę, po tem po lu bel skie „Spo tka nia”, któ re w spo rej ilo ści do nas do cho dzi ły
do Go rzo wa. Pierw sza „bi bu ła”, któ ra do nas do cho dzi ła, „bi bu ła” w ści słym zna cze -
niu te go sło wa, nie by ła „ko row ska” tyl ko „rop ciow ska”. Mie li śmy ją rze czy wi ście
w du żych ilo ściach, póź niej bi bu łę z KO R-u, z KPN-u, a po tem w za sa dzie z ca łej Pol -
ski. Otrzy my wa li śmy ją m.in. dzię ki kon tak tom piel grzym ko wym, choć wy ko rzy sty -
wa li śmy też in ne moż li wo ści kon tak tu z opo zy cją w kra ju. Z Kra ko wa bar dzo du żo
do sta wa li śmy te go. Tam by ła m.in. na sza ser decz na przy ja ciół ka Ela Kraw czy k34,
z któ rą zresz tą cią gle utrzy mu je my kon takt, le kar ka, by ła w SKS-ie, nie wiem Lu dwi -
ku, czy ją pa mię tasz? Pa mię tasz. We Fran cji te raz pra cu je. Zna ko mi cie zresz tą wy glą -
da, trzy ma się tak, że ho ho. Ale wra ca jąc do głów nej my śli, to two rzy ło ja kąś chęć
po szu ki wa nia. Pa mię tam na piel grzym ce spo tka nie mło dzie ży z róż nych ośrod ków.
Pa mię tasz? W Usto wie na tym… [głos Be ne dyk ta Czu my z sa li] Ry siek, ty nie pa mię -
tasz, bo sie dzia łeś w kry mi na le chy ba wte dy [śmiech pu blicz no ści]. Acha, on nie cho -
dził, on był po nad to. Ro zu miem. Ry siek czy li Be ne dykt Czu ma 35, mąż Eli.

To by ło spo tka nie mło dzie ży z wie lu ośrod ków kra ju. Szu ka li śmy po my słu,
in spi ra cji co mo że my ro bić wspól nie. Był Szcze cin, Kra ków, tro chę Go rzo wa, i tro -
chę jesz cze in nych. Uczy li śmy się no wych pie śni, my was uczy li śmy Oj czy zny, a wy
nas Kon fe de ra tów. To był ten czas. To by ło w la tach, w któ rych rze czy wi ście moż -
na by ło, je że li się chcia ło, coś zro bić. 

Ja bym tyl ko pro sił w imie niu wła snym i my ślę, że Lu dwi ka też, nie pa trz cie
[na] nas – księ ży – jak na bo ha te rów. Więk szy mi bo ha te ra mi by li ście wy, bo wam
gro zi ło, że nie znaj dzie cie pra cy, że was wy rzu cą ze stu diów itd., a co nam mo gli
zro bić? Nic nie mo gli! To że nie pusz cza li za gra ni cę? To sęk, to nie ta kie waż ne.
Co? To, że te le fon mia łem na pod słu chu. Tak się na uczy łem, że do tej po ry nie
umiem roz ma wiać przez te le fon. No od cza su do cza su któ re goś z nas za bi ja no, ale
to zno wu nie by ło aż tak strasz ne. W mo jej ro dzi nie bar dzo wie lu męż czyzn zgi nę -
ło, nie ty le w cza sie wal ki, co wła śnie zo sta li za mor do wa ni przez bol sze wi ków.

32 An drzej Czu ma (ur. 1938) – dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny m.in. z or ga ni za cją Ruch i ROP CiO,
re dak tor pi sma „Opi nia”.

33 Ho no riusz Ko wal czyk (1935–1983) – do mi ni ka nin, dusz pa sterz aka de mic ki w Po zna niu; zmarł kil ka
ty go dni po wy pad ku sa mo cho do wym, a oko licz no ści je go śmier ci do dziś bu dzą wąt pli wo ści.

34 Elż bie ta Kraw czyk (ur. 1954) – uczest nicz ka DA „Becz ka” w Kra ko wie, dzia łacz ka opo zy cji w PRL,
zwią za na m.in. z SKS i KOR.

35 Be ne dykt Czu ma (ur. 1941) – dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny m.in. z or ga ni za cją Ruch i ROP CiO. 
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Przyj mu je my to w ro dzi nie ja ko coś na tu ral ne go, ja ko kon se kwen cję pew nej po sta -
wy. Bo le sne bo bo le sne, ale trud no. I my ślę, że dla nas to był tyl ko ten pro blem. Pro -
blem pa trze nia na to, co się ro bi: za czę cia tej ro bo ty i pa trze nia na nią jak na coś
oczy wi ste go. Dla mnie to by ło zu peł nie oczy wi ste, bo mia łem to szczę ście, że ja ko
mło dy czło wiek tra fi łem na o. Hu ber ta Czu mę, któ re go dzi siaj nie ma, a do któ re -
go nie ustan nie się przy zna ję. My ślę, że on się wsty dzi z te go po wo du, że ta ki typ jak
ja przy zna je się do nie go, ale trud no. Hi sto ria jest wła śnie ta ka. Był mo im dusz pa -
ste rzem aka de mic kim w „mie ście Ło dzi”, bo ło dzia nie jak mó wią skąd są, to nie po -
wie dzą, że z Ło dzi, tyl ko z mia sta Ło dzi. Tam by łem w dusz pa ster stwie aka de mic -
kim u o. Hu ber ta, a jak już się za czę ło, to po tem le cia ło. Pra cu jąc jesz cze za wo do wo,
mia łem z nim kon takt, jeź dzi łem na obo zy. Z te go co mi wia do mo, pierw szy był
w 1960 r. Zor ga ni zo wa li jaw nie dzia ła ją ce obo zy dusz pa ster stwa aka de mic kie go,
a w 1961 r. prze szli na obo zy wę drow ne. Ple cak, na miot i he ja w gó ry. Na to miast
nie są dzę, nie przy po mi nam so bie ta kiej sy tu acji, że by zwra ca no się o po zwo le nie na
pro wa dze nie tych obo zów. Oni chcie li, że by da wać li sty osób czy coś ta kie go, oni
by te go oczy wi ście chcie li, no ale jak ma wiał Boy: „w tym ca ły jest am ba ras, aby
dwo je chcia ło na raz”. My te go nie chcie li śmy i po pro stu te go nie da wa li śmy. Po -
tem prze szli śmy na ma łe obo zy wę drow ne, a po tem zno wu sta wa li śmy się co raz bar -
dziej bez czel ni i te ma łe obo zy zmie ni ły się w stu oso bo we, z ta ką le gen dą, że jak
przy cho dził nas ktoś spraw dzić, to od by wa ła się roz mo wa w sty lu:

– Gdzie kie row nik?
– Nie ma.
– Jak to nie ma?
– No nie ma, każ dy in dy wi du al nie.
– Jak to in dy wi du al nie?
I za czy na ło się spraw dza nie do wo dów. Rze czy wi ście. Mło dzież z ca łej Pol ski.

In dy wi du al nie. 50–90 osób na obo zie, ale każ dy in dy wi du al nie. Ga ry czter dzie sto -
li tro we sto ją, ale każ dy in dy wi du al nie. Nie ma na to ra dy. Kie row ni ka nie by ło, bo
w tzw. mię dzy cza sie szło „za wo ła nie”, u nas: Lu dwik! Na mo ich obo zach ni gdy
Lud wi ka nie by ło. Więc jak ja to sły sza łem, wie dzia łem, że ktoś… ale cie bie ni gdy
z na mi nie by ło [ks. Wi told An drze jew ski zwró cił się do o. Lu dwi ka Wi śniew -
skie go]…

Ktoś z sa li pod po wie dział: Le on!

Ks. Wi told An drze jew ski kon ty nu uje (zwra ca jąc się do o. Lu dwi ka Wi śniew -
skie go):

Wi dzisz! Nie Lu dwik, tyl ko Le on. Le on. Tak mnie zdo mi no wa łeś, że jak na
li te rę „L” to tyl ko ty. Oczy wi ście, że Le on. Więc jak się sły sza ło „Le on”, to ksiądz
gnał w krza ki i nie by ło żad ne go pro ble mu. Zresz tą te obo zy to też nie by ła czy sta
tu ry sty ka, tyl ko to by ły kon fe ren cje, to by ły dys ku sje, to by ła mo dli twa, to by ła
przy go da. To by ło rów no cze śnie ucze nie się sa mo dziel no ści, bo nikt nie miał pra wa
nam słu żyć, wszyst ko mu sie li śmy ro bić sa mi. Wy obraź cie so bie. Deszcz le je jak sto
pięć dzie siąt, stu lu dzi na obo zie i trze ba ugo to wać obiad. Dwu da nio wy. Punk tu al -
nie na okre ślo ną go dzi nę. Na ogni sku. Trze ba by ło i by ło. Praw da? By ło, by ło [gło -
sy z sa li].
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Na to miast je śli cho dzi o for ma cję, to ona szła u nas wie lo kie run ko wo. By ły
for ma cje: teo lo gicz na, for ma cja od no szą ca się do ży cia we wnętrz ne go, mo dli tew na
i li tur gicz na. My śmy w tym na szym ma lut kim ośrod ku w Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol -
skim] mie li spo tka nia, nie li cząc nie dziel, czte ry ra zy w ty go dniu, czte ry peł ne wie -
czo ry spo tkań. Co ja kiś czas by ły wy kła dy, np. z hi sto rii nie za leż nej. Nie bu jam bo
tu jest świa dek i spraw ca, ten oto za wod nik bro da ty, Prze mek Fen ry ch36 ze Szcze ci -
na, któ ry re gu lar nie do jeż dżał do nas z wy kła da mi z hi sto rii, mi mo że nie miał pra -
wa pro wa dze nia żad nych for mal nych wy kła dów. Mie li śmy też spryt ną me to dę.
Prze mek dzwo nił do mnie i mó wił, że wła śnie na grał wy kład i przez ku rie ra po słał
ka se tę, że gdy by go „zdję li”, to że by pu ścić ka se tę z wy kła dem. Po nie waż te le fo ny
by ły na pod słu chu, to oni kom bi no wa li: „No tak, w ta kim ra zie wy kład i tak bę dzie,
bo ka se ta po szła, a ku rie ra nie zdję li śmy. Jak go zdej mie my to jesz cze An drze jew ski
zro bi afe rę na pół Eu ro py, więc le piej niech do je dzie, bę dzie wię cej spo ko ju”. Oczy -
wi ście ża den ku rier i żad na ka se ta nie by ła na gry wa na. Raz tak, by li śmy nad gor li wi,
ale po tem nam prze szło. Moż na więc by ło, przy pew nej fan ta zji, to to wa rzy stwo
ubec kie zro bić w ko nia. Tak by ło. Dzi siaj opo wia dam to ja ko aneg do tę, ale wte dy
ra czej nie by ło nam do śmie chu.

W każ dym ra zie na sza for ma cja szła wie lo płasz czy zno wo. W róż nych ośrod -
kach mo że to ina czej wy glą da ło. To by ła upo rczy wa for ma cja, nie spo tka nia to wa -
rzy skie, że przy szli wy pi li kaw kę i się po ba wi li. Oczy wi ście, jak trze ba by ło, to się
ba wi li, by ły „syl we stry”, by ły „an drzej ki”…, na wet za wiedź mę ucho dzi łem. Mu sia -
łem wró żyć dziew czy nom z wo sku. Pod ko niec to już wy obraź ni bra ko wa ło, bo pię -
ciu dziew czy nom mo głem, ale jak już pięć dzie sią tej dru giej mia łem tłu ma czyć, co
ona ma zo ba czyć w tym wo sku na ścia nie, to już tyl ko mo dli twy do św. Ta de usza
Ju dy – pa tro na spraw bez na dziej nych – za no si łem. Ale to wszyst ko by ło rów no cześ -
nie, za ba wa i for ma cja.

By ła w tym wszyst kim jesz cze jed na bar dzo faj na spra wa – my śmy się na uczy -
li by cia ra zem, wspól no ty i wza jem nej od po wie dzial no ści za sie bie. Wy bacz cie, że ja
po wiem coś bar dzo oso bi ste go. W ze szłym ro ku mia łem bar dzo cięż ką sy tu ację ze
zdro wiem i gdy by nie mo je brac two ko cha ne z dusz pa ster stwa aka de mic kie go, kto
wie, czy ja bym dzi siaj tu taj był. Chciał bym za to bar dzo po dzię ko wać, bo to się od -
by ło bez żad nych ini cja tyw z mo jej stro ny i proś by…

Ta kie to by ły cza sy. I jesz cze po wiem jed ną rzecz, któ rą uwa żam za bar dzo
cha rak te ry stycz ną. My przy ję li śmy za sa dę ucze nia się od po wie dzial no ści i sa mo -
dziel no ści. Kie dy w Pol sce po wsta ła ta sza lo na ilość bez ro bo cia, ja nie przy po mi nam
so bie, że by ktoś z ośrod ka, a spo ro lu dzi się prze wi nę ło, przy szedł do mnie, pro sząc:
„Sze fie, pro szę mi zna leźć ja kaś ro bo tę, bo nie mam”. Ja koś umie li się sa mi zna leźć,
od po wie dzial nie i sa mo dziel nie za krę cić, ak tyw nie po szu kać. Bar dzo to dla mnie
waż ne. To też jest je den z do wo dów na to, że war to by ło to ro bić. To na ra zie. Prze -
pra szam, że się roz ga da łem.

36 Prze my sław Fen rych (ur. 1951) – uczest nik DA, dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny m.in. z Ru chem
Mło dej Pol ski, ROP CiO; pro wa dził wy kła dy z hi sto rii Pol ski, m.in. w Szcze ci nie i Go rzo wie Wiel ko -
pol skim (u ks. Wi tol da An drze jew skie go), kon fe ren cje na piel grzym kach.
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Jan Ża ryn:
Mam na dzie ję, że or ga ni za to rzy prze ba czą nam, że jesz cze so bie po roz ma wia -

my, bo jest bar dzo mi ło. W związ ku z tym o. Lu dwi ku, wiel ka proś ba o garść wła -
snych wspo mnień i pięk nych opo wie ści. Ja po tem, w imie niu In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej, usto sun ku ję się do proś by, do ty czą cej ze bra nia re la cji, bo to jest bar dzo
cie ka wa proś ba.

O. Lu dwik Wi śniew ski:
Ja nie bę dę za bar dzo prze dłu żał. Mo gę jesz cze po wie dzieć o od by wa ją cych

się ogól no pol skich spo tka niach dusz pa ste rzy, któ re nie kie dy by ły bar dzo burz li we.
Tam wy cho dzi ły pro ble my, skar gi do Epi sko pa tu na nas, itd. W tam tych la tach prze -
wod ni czył nam bp Hen ryk Gul bi no wi cz37, jesz cze ja ko bi skup Bia łe go sto ku. Ja go
wspo mi nam ja ko ide al ne go prze wod ni czą ce go w tych trud nych cza sach. Ja oso bi -
ście za ła twia łem na tych zjaz dach dusz pa ste rzy spra wy z mo im pro win cja łem. Mój
pro win cjał na le żał do Ko mi sji Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go, o. Mi chał Mrocz -
kow ski 38 sie dział ko ło ar cy bi sku pa, no i gdy wy cho dzi ły róż ne kon tro wer syj ne spra -
wy, któ re ja pod no si łem, Gul bi no wicz przy ta ki wał i mój pro win cjał też mu siał przy -
tak nąć. Tak. Na tych zjaz dach by ło cza sem gło śno. Do dzi siaj pa mię tam pew ną
dys ku sję, nie wiem Wi tek, czy ty pa mię tasz? Kie dy w trzech chy ba, bo zda je się, że
jesz cze do łą czył do nas Hlu bek, sta li śmy do trze ciej nad ra nem na scho dach, kłó cąc
się, jak to wszyst ko po win no wy glą dać. To by ły wła śnie te pro ble my, np. jak na le ży
od po wia dać, kie dy stu dent wsta je i py ta, czy ka to lik mo że na le żeć do par tii. Ktoś
z człon ków dusz pa ster stwa mó wi: „Prze pra szam my tu taj nie upra wia my po li ty ki”.
Na co nie któ rzy z nas wsta wa li i krzy cze li, jak na każ de py ta nie na le ży od po wie -
dzieć, zwłasz cza na ta kie py ta nie. Więc to by ły ta kie róż ne rze czy.

Kie dy roz po czy na łem dusz pa ster stwo aka de mic kie w Gdań sku, ów cze sny
bp Kacz ma re k39 ka zał wy pusz czać ich po dwóch, trzech, nie wszyst kich na raz, żeby
nie by li za uwa że ni. Ta kie by ły cza sy. Ja so bie już wte dy po wie dzia łem: nie. Bę dę wy -
pusz czał wszyst kich na raz. Nie bę dę upra wiał żad nej kon spi ra cji.

Już po wie dzia łem, że sta ra li śmy się stwo rzyć coś w ro dza ju uni wer sy te tu.
Pew nie tak by ło nie tyl ko u nas, bo dusz pa ster stwa wy glą da ły bar dzo róż nie. Na to -
miast u mnie w dusz pa ster stwie by li wła ści wie wszy scy li czą cy się wte dy w Pol sce
np. w kul tu rze. By li wszy scy zna ko mi ci. Nie mie li za du żo za jęć, cho ciaż by Ta de usz
Ma zo wiec ki 40. Co praw da był po słem, ale jak za pra sza li śmy, rze czy wi ście przy jeż -

37 Hen ryk Gul bi no wicz (ur. 1923) – bp rzym.-kat., w la tach 1970–1976 ad mi ni stra tor wi leń ski w Bia łym -
sto ku, 1976–2004 – abp me tro po li ta wro cław ski, kar dy nał, dusz pa sterz aka de mic ki w Bia łym sto ku.

38 Mi chał Mrocz kow ski (1926–2004) – do mi ni ka nin, w la tach 1962–1971 prze or klasz to ru Do mi ni ka -
nów w Po zna niu, od 1973 r. pro win cjał Pol skiej Pro win cji Do mi ni ka nów. 

39 Cze sław Kacz ma rek (1895–1963) – od 1938 r. bp kie lec ki. W 1951 r. aresz to wa ny pod za rzu tem
szpie go stwa na rzecz USA i Wa ty ka nu oraz fa szy za cji ży cia spo łecz ne go i ko la bo ra cji, pod da ny po nad -
dwu let nim tor tu rom w aresz cie śled czym Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, pod czas po ka zo -
we go pro ce su w 1953 r. przy znał się do za rzu ca nych mu czy nów, ska za ny na 12 lat wię zie nia;
pośmiert nie zre ha bi li to wa ny i unie win nio ny. 

40 Ta de usz Ma zo wiec ki (ur. 1927) – po woj nie zwią za ny ze śro do wi skiem PAX, wy klu czo ny za udział
w tzw. fron dzie, w 1957 r. współ za ło ży ciel war szaw skie go KIK, za ło ży ciel i re dak tor na czel ny mie -
sięcz ni ka „Więź”, 1961–1972 – po seł na Sejm PRL z ra mie nia gru py Znak, po 1976 r. dzia łacz opo -
zy cji, 1989–1990 – pre mier.



104 _____________________________________________________________________________________________________________

dżał. Po dob nie in ni. I to by ły zna ko mi te spo tka nia. Pró bo wa li śmy ra zem ten ośro -
dek ro bić, choć mu szę po wie dzieć, że na sze dusz pa ster stwo zro bił głów nie Ste fan
Ki sie lew ski 41. Ja by łem z nim za przy jaź nio ny i kil ka ra zy go spro wa dza łem. Pa mię -
tam, że jak przy je chał pierw szy raz, miał wy kład za ty tu ło wa ny: „Mo je wspo mnie nia
po li tycz ne”. No więc sie dzą ci mło dzi lu dzie, głów nie z KU L-u, bo ja koś tak się wte -
dy uło ży ło, że do mnie przy cho dzi li „ku low cy”, a do Ko prow skie go 42 stu den ci
z UMC S-u. Sie dzą ja cyś ta cy…, no jed nak mi mo wszyst ko by ła ta ka trosz kę at mos -
fe ra stra chu, a Ki sie lew ski opo wia da aneg do ty o po li ty kach. Ja tak pa trzę, ci sza.
W pew nym mo men cie od wa żył się ktoś za śmiać. Ten da lej opo wia da o kimś tam,
jak go zro bio no we Wro cła wiu, róż ne ta kie hi sto ryj ki. Sły szę śmiech gło śniej szy. Kie -
dy koń czył kon fe ren cję, to już wszy scy śmia li się peł nym gło sem. Wte dy so bie po -
wie dzia łem: „No to już jest dusz pa ster stwo”. Je śli oni już za cho wu ją się zwy czaj nie,
jak lu dzie, któ rzy po tra fią się ze śmiesz nych rze czy, cho ciaż do ty czą cych rzą dzą cych,
śmiać. Mo że ty le, co?

Jan Ża ryn:
Jak naj dłu żej. Dzię ki.

O. Lu dwik Wi śniew ski:
Do dam jesz cze, że moi stu den ci ni gdy mi nie pro po no wa li, bym roz pro wa -

dzał „bi bu łę” i ja nie roz pro wa dza łem. W ogó le ja kieś by ło ta kie nie pi sa ne pra wo.
Mo że dla te go, że by ły ja kieś in ne ka na ły. Był ja kiś ta ki umiar nie pi sa ny, że mnie się
nie mie sza do „bi buł”, choć wła śnie mnie uwa ża no za pro wo dy ra. W tam tych cza -
sach rek to rem KU L-u był o. Al bert Krą pie c43, a ja by łem dusz pa ste rzem. Oczy wi -
ście na tych róż nych spo tka niach sta le mu tłu ma czo no, że ma ta kie kło po ty na uni -
wer sy te cie, po nie waż „tam jest ten współ brat oj ca i on to wszyst ko pla nu je”.
Bar dzo wy god nie by ło przy pi sy wać ko muś star sze mu, tym cza sem tak nie by ło. Oni
przy cho dzi li sa mi. By li za my ka ni na 48 h. Tu jest An ka Sa mo liń ska 44, ona pierw -
sza by ła za mknię ta ra zem z Ma ria nem Pił ką 45. Więc ja do pie ro wte dy do wie dzia -
łem się, co oni w ogó le prze skro ba li. Ro dzi ce zjeż dża li, a ja się ich ba łem, bo prze -
cież w na tu ral ny spo sób przy pi su je się ko muś star sze mu, że to on jest pro wo dy rem,
praw da? Zresz tą pa mię tam, jak szli śmy w Lu bli nie przez pl. Ka te dral ny z grup ką
mło dzie ży, a oni sto ją z bo ku i krzy czą: „Je steś wo dzem?” Ach, róż ne in ne rze czy
by ły. Dzię ku ję.

41 Ste fan Ki sie lew ski (1911–1991) – kom po zy tor, kry tyk mu zycz ny, pu bli cy sta; w la tach 1957–1965 po -
seł na Sejm PRL, czło nek ko ła po sel skie go Znak; współ pra cow nik „Ty go dni ka Po wszech ne go”, sy gna -
ta riusz Li stu 34 i Li stu 14.

42 An drzej Ko prow ski (ur. 1940) – je zu ita, w la tach 1970–1978 dusz pa sterz aka de mic ki na Ka to lic kim
Uni wer sy te cie Lu bel skim.

43 Al bert Krą piec (1921–2008) – do mi ni ka nin, pro fe sor fi lo zo fii, teo log, w la tach 1970–1983 rek tor
KUL.

44 An na Sa mo liń ska (ur. 1956) – uczest nicz ka DA pro wa dzo ne go przez o. Lu dwi ka Wi śniew skie go, dzia -
łacz ka opo zy cji w PRL. 

45 Ma rian Pił ka (ur. 1954) – dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny m.in. z ROP CiO, RMP.
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Jan Ża ryn:
Bar dzo dzię ku ję. Za nim zro bi my ko lej ną prze rwę, po pro szę pa na Be ne dyk ta

Czu mę o za bra nie gło su w imie niu swo je go bra ta, o. Hu ber ta, wie lo krot nie zresz tą
dzi siaj przy wo ły wa ne go.

Be ne dykt Czu ma:
Od czy tam list mo je go bra ta, Hu ber ta Czu my, któ ry nie mógł dzi siaj przy je chać:
O Dusz pa ster stwie Aka de mic kim w Szcze ci nie w la tach 1973–1979

(OO JEZU ICI).
Do Szcze ci na przy by łem 7 li sto pa da 1973 r., czy li pra wie czte ry la ta po opusz -

cze niu tej pla ców ki przez dłu go let nie go dusz pa ste rza aka de mic kie go O. dr. Wła dy sła -
wa Siw ka TJ. Za sta łem w tym po słu gi wa niu je go na stęp cę O. Cze sła wa Ro ma now skie -
go 46 (przed nim przez dwa la ta mło dzie ży aka de mic kiej słu żył O. Jó zef Rę bel ski 47 TJ).

Po ro ku od przy ję cia do Szcze ci na – zo sta łem mia no wa ny dusz pa ste rzem aka -
de mic kim w pa ra fii św. An drze ja Bo bo li.

Mie li śmy w sta rym po miesz cze niu sa lę na ok. 60–80 osób, po ko ik z bi blio te -
ką, ku chen kę. Do pie ro w cią gu na stęp nych trzech lat wy bu do wa no no wą re zy den cję
(ul. Pocz to wa 22), w któ rej Dusz pa ster stwo Aka de mic kie zy ska ło du żą sa lę z przy le -
gły mi po miesz cze nia mi. Mo ja pra ca przy stu den tach ogra ni cza ła się po cząt ko wo do
pro wa dze nia Mszy Św. co nie dzie lę dla mło dzie ży (li ce al nej i stu denc kiej), pro wa dze -
nia je den raz w ty go dniu spo tka nia te ma tycz ne go, oraz or ga ni zo wa nia re ko lek cji
wiel ko post nych i ad wen to wych. (By łem rów nież w pa ra fii wi ka riu szem, a więc: ka -
te chi za cja mło dych przy ko ście le, chrzty, ślu by, po grze by itp.).

Po nie waż w 1974 r. roz po czą łem szes na sty rok pra cy przy stu den tach (wcześ -
niej by ły mia sta: Łódź, Gdańsk, Lu blin, Byd goszcz), mia łem już pew ne przy zwy cza -
je nia w tej pra cy:
a) Pierw sze, naj waż niej sze: pra ca in dy wi du al na ze stu den ta mi. Stu den ci ma ją

łatwość zwra ca nia się do dusz pa ste rza, je śli wi dzą u nie go po sta wę ak cep ta cji
i chęć nie sie nia du cho wej – re li gij nej po mo cy. To for ma cja re li gij na czło wie ka.

b) W tam tych cza sach punk tem wyj ścia by ło ze tknię cie się z dusz pa ste rzem na te re -
nie ko ścio ła aka de mic kie go: Msza Św., sa kra men ty świę te, kon fe sjo nał. Obok co -
dzien nej Mszy Św. od by wa ły się spo tka nia te ma tycz ne w okre ślo ne dni ty go dnia.

c) Sta ra łem się do trzeć do do mów aka de mic kich. W czę ści uda ło mi się to w Lu bli -
nie – i wła śnie w Szcze ci nie.

d) Do mów re ko lek cyj nych nie by ło, ale dusz pa ste rze aka de mic cy nie zre zy gno wa li
z in nych moż li wo ści, ja ki mi by ły obo zy let nie i zi mo we, przez wła dze ko mu ni -
stycz ne trak to wa ne ja ko nie le gal ne. Ale dla nas by ło oczy wi ste, że Pań stwo nie ma
pra wa za ka zy wa nia gro ma dze nia się ze wzglę dów re li gij nych. 2–3 ty go dnio we
obo zy mia ły du że zna cze nie dla tej two rzą cej się „nie le gal nie” eli ty du cho wej Na -
ro du: sta ra my się być z Bo giem i uczyć się żyć Ewan ge lią. Z tych grup wy szli mło -
dzi do dzia łal no ści w „Ru chu” lat 60. XX wie ku, Ru chu Obro ny Praw Czło wie ka
i Oby wa te la, a po tem w „So li dar no ści”. Za wsze uwa ża łem, że obo zy bę dą do brą

46 Cze sław Ro ma now ski (ur. 1936) – je zu ita, dusz pa sterz aka de mic ki w Szcze ci nie i War sza wie.
47 Jó zef Rę bel ski (ur. 1932) – je zu ita, dusz pa sterz aka de mic ki w Szcze ci nie. 
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oka zją dla prze żyć re li gij nych mło dych lu dzi: co dzien na Msza Św. z ho mi lią, kon -
fe ren cje na te ma ty re li gij no -sp ołec zne. I roz mo wy. Dłu gie „Po la ków roz mo wy”.
Pierw szy obóz pro wa dzi łem już ja ko dwu let ni ksiądz w 1957 r. Ostat ni obóz mło -
dych pro wa dzi łem w lip cu 2008 r. By ło tych obo zów oko ło set ki.

e) W 1976 r. na sze obo zy zmie ni ły cha rak ter: przy szli śmy z po mo cą w bu do wa niu
ko ścio ła w Bu ko wi nie Ta trzań skiej. Wte dy po raz pierw szy za mel do wa li śmy się
w gmi nie. Gdy by ka za no nam się roz je chać, spra wę po ru szył bym z am bo ny. Ale
już wów czas wła dze zo sta wi ły nas w spo ko ju. To nie by ła tyl ko pra ca fi zycz na.
Była co dzien na Msza Św., mo dli twy ra no i wie czo rem. I wie czo rem kon fe ren cja,
trwa ją ca oczy wi ście tyl ko 10–15 mi nut. Z te go mło dzi nie chcie li zre zy gno wać.

f) Do pra cy przy ko ście le bu ko wiń skim mło dzież przy jeż dża ła z piel grzym ki war -
szaw skiej na Ja sną Gó rę. Od 1971 r. piel grzym ka by ła sta łym punk tem pro gra mu
Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go w Szcze ci nie (i gdzie in dziej). By ło to wiel kie wy -
da rze nie dla dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Pol sce:

• Trud fi zycz ny przez 10 dni bez prze rwy. Co dzien nie ok. 30 km mar szu, bez
wzglę du na po go dę. Noc leg w sto do le, al bo i „pod chmur ką”.

• Nie wy star czy iść. Trze ba się mo dlić. I by ła oka zja słu cha nia kon fe ren cji pro -
wa dzo nych przez du chow nych i nie -d ucho wnych, z po gra ni cza ety ki spo -
łecz no -g osp oda rczej. Tak że i po li ty ki. Prze cież każ dy Po lak ma obo wią zek
my śle nia i od po wie dzial no ści za Kró le stwo Bo że na zie mi.
To by ła wiel ka szan sa na prze obra że nie du cho we Po la ków. Wy ko rzy sta na
szan sa, jak my ślę.

g) Pod ko niec mej pra cy w Szcze ci nie zo rien to wa łem się, że na te re nie die ce zji szcze -
ciń skiej nie ma żad ne go sank tu arium ma ryj ne go. Po my ślał o tym, w tym sa mym
cza sie, ów cze sny pro boszcz w Re sku ks. Ta de usz Jaś kie wicz. Zor ga ni zo wa li śmy
pierw szą piel grzym kę aka de mic ką do Mat ki Bo żej w Re sku.

h) Mia łem to wiel kie szczę ście w pra cy dusz pa ster skiej, że ja, ja ko „or ga ni za cyj ne
bez ta len cie”, by łem przez Opatrz ność ob da rzo ny ta ki mi ludź mi jak Prze my sław
Fen rych czy Mie czy sław Usta sia k48. Wła śnie dzię ki nim po wsta ło wie le ta kich re -
li gij nych „im prez” (dzieł).

i) Wła śnie – dzię ki Prze mko wi Fen ry cho wi, je go Ma mie i in nym Przy ja cio łom
z Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go roz po czę li śmy w 1977 r. or ga ni zo wa nie wy da -
wa nia ga zet ki dla na szej mło dej (i nie -mł odej) in te li gen cji. Pi smo mia ło na zwę:
„Ko rze nie”. Oczy wi ście – pi sa ne na ma szy nie i bez de bi tu pań stwo we go. Nie któ re
nu me ry wrę czy łem ks. Dzi wi szo wi 49 w 1979 r. dla Ja na Paw ła II 50.

j) Wstę pem do tej ga zet ki by ła ga blo ta aka de mic ka. Umiesz cza łem tam waż niej sze
tek sty z ży cia Ko ścio ła etc. Np. zda nie o. Jac ka Sa li ja 51 na te mat nie mo ral no ści
w przy mu sza niu na uczy cie li do wstę po wa nia w sze re gi pe zet pe eru.

48 Mie czy sław Usta siak (ur. 1936) – dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny m.in. z ROP CiO, uczest nik DA
pro wa dzo ne go przez o. Hu ber ta Czu mę przy ko ście le św. An drze ja Bo bo li w Szcze ci nie, współ re dak -
tor pi sma „Ko rze nie”.

49 Sta ni sław Dzi wisz (ur. 1939) – ks. rzym.-kat., oso bi sty se kre tarz pa pie ża Ja na Paw ła II.
50 Jan Pa weł II (1920–2005) – właśc. Ka rol Woj ty ła, abp kra kow ski, kar dy nał, w la tach 1978–2005 pa -

pież.
51 Ja cek Sa lij (ur. 1942) – do mi ni ka nin, pro fe sor, teo log, to mi sta, fi lo zof, pi sarz, czło nek PEN- Cl ubu,

au tor kil ku dzie się ciu ksią żek z dzie dzi ny du cho wo ści i teo lo gii.
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k) W ra mach kon fe ren cji dla stu den tów za pra sza li śmy z Pol ski go ści – spe cja li stów,
zwłasz cza od hi sto rii i pro ble mów spo łecz no -g osp oda rczych. By li na Pocz to wej lu -
dzie zna ni: prof. Wła dy sław Bar to szew ski 52, Le szek Mo czul ski 53 (hi sto ry cy), prof.
Łu kasz Czu ma 54 (spra wy spo łecz no -g osp oda rcze), pro fe so ro wie teo lo gii, księ ża
Chry stu sow cy, oj co wie Do mi ni ka nie czy oj co wie Je zu ici. Był tak że słyn ny twór ca
„Ru chu” An drzej Czu ma.

l) Sym po zja – pa ne le w na szej szcze ciń skiej świą ty ni. Naj pierw przed sta wie nie pro -
ble mu, ja kiejś kwe stii do ty czą cej mo ral no ści chrze ści jań skiej. Po tem dys ku sja.
Te sym po zja gro ma dzi ły wie lu mło dych. Na przy kład sym po zjum na te mat „Mi -
łość – mał żeń stwo”, w któ rym bra li udział m.in. prof. Wło dzi mierz Fi jał kow ski 55

i o. Ja cek Sa lij. Fre kwen cja by ła wiel ka, pe łen ko ściół. Jed nym z owo ców sym po -
zjum by ły opra co wa ne w ma szy no pi sach ma te ria ły.

m) W Szcze ci nie w ma ju 1978 r. po wstał Stu denc ki Ko mi tet So li dar no ści, któ re go
ani ma to ra mi by li m.in. uczest ni cy na sze go Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go.

n) Po wstał też Punkt Kon sul ta cyj no -I nfo rm acy jny Ru chu Obro ny Praw Czło wie ka
i Oby wa te la u p. An ny Kra sno dęb skie j56, pro wa dzo ny przez uczest ni ków na sze go
dusz pa ster stwa, za an ga żo wa nych w dzia łal no ści Ru chu Obro ny.

Po mo im wy jeź dzie do Ra do mia po wstał Szcze ciń ski Klub Ka to li ków.

O. Hu bert Czu ma TJ
17 XI 2008 r.

Jan Ża ryn:
Dzię ku ję bar dzo pa nu Be ne dyk to wi za od czy ta nie li stu bra ta.
W ra mach krót kie go pod su mo wa nia chciał bym zwró cić pań stwa uwa gę na

dwie kwe stie, mo im zda niem wy bi ja ją ce się z wy po wie dzi na szych ani ma to rów –
bo ha te rów. Dwie kwe stie bar dzo wy raź ne. Pierw sza to ta ka, iż we wszyst kich wy -
po wie dziach do mi no wa ła nie zwy kła su we ren ność, tzn. wi dać by ło, że dusz pa ster -
stwa aka de mic kie dzia ła ły w do sko na łej zna jo mo ści rze czy wi sto ści ze wnętrz nej, tym
nie mniej, a mo że wła śnie dla te go, mu sia ły być pro wa dzo ne przez ka pła nów su we -
ren nych, tzn. pro wa dzą cych wła sną pra cę dusz pa ster ską, nie lę ka ją cych się, nie pod -
da ją cych się ja kiej kol wiek pre sji ze wnętrz nej, bo nie tyl ko lęk jest ta kim ha mul cem,
ale rów nież nie na wiść i wszyst ko in ne, co w grun cie rze czy ogra ni cza su we ren ny
prze kaz ewan ge licz ny. To jest jed na kwe stia, któ ra wy da je się, że by ła tu do mi nu ją ca.

52 Wła dy sław Bar to szew ski (ur. 1922) – hi sto ryk, dzien ni karz, pi sarz, wię zień Au schwitz, dzia łacz Pol -
skie go Pań stwa Pod ziem ne go, po tem opo zy cji w PRL i To wa rzy stwa Kur sów Na uko wych, współ pra -
cow nik „Ty go dni ka Po wszech ne go”, Ra dia Wol na Eu ro pa, czło nek PEN- Cl ubu.

53 Le szek Mo czul ski (ur. 1930) – hi sto ryk, dzia łacz opo zy cji w PRL, współ za ło ży ciel ROP CiO, za ło ży -
ciel Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej.

54 Łu kasz Czu ma (ur. 1935) – pro fe sor eko no mii, dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny m.in. z or ga ni za -
cją Ruch i ROP CiO.

55 Wło dzi mierz Fi jał kow ski (1917–2003) – le karz gi ne ko log -p oło żnik, czło nek Pa pie skiej Aka de mii Ży -
cia „Pro Vi ta”, po pu la ry zo wał na tu ral ne me to dy pla no wa nia ro dzi ny, twór ca Pol skiej Szko ły Ro dze -
nia, w PRL szy ka no wa ny za od mo wę do ko ny wa nia abor cji.

56 An na Kra sno dęb ska (1900–1997) – bi blio te kar ka, dzia łacz ka ka to lic ka, upu blicz ni ła swój ad res i udo -
stęp ni ła miesz ka nie przy ul. Bo ha te rów War sza wy w Szcze ci nie na Punkt Kon sul ta cyj no -I nfo rm acy jny
ROP CiO oraz na spo tka nia DA.
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Dru ga uwa ga, mo że wy ni ka ją ca z fak tu, że je stem hi sto ry kiem czę sto za glą da -
ją cym do akt Służ by Bez pie czeń stwa, za co pań stwa prze pra szam, ale fak tem jest, że
gdy czy ta się i kon fron tu je te wszyst kie ak ta, do ty czą ce dusz pa ster stwa aka de mic -
kie go, a szcze gól nie pro gno zy, pla ny, pro jek ty, oczy wi ście z punk tu wi dze nia funk -
cjo na riu szy Służ by Bez pie czeń stwa bar dzo opty mi stycz ne, wi dać to tal ną po raż kę
tego spe cy ficz ne go śro do wi ska. Po raż kę nie po le ga ją cą na tym, iż w ogó le nie mie li
ma łych zwy cięstw, bo oczy wi ście oni mie li swo je ma łe zwy cię stwa: a to taj ny współ -
pra cow nik „Dą brow ski”, któ ry był w dusz pa ster stwie aka de mic kim na te re nie Gór -
ne go Ślą ska i tam ja ko pla styk przy go to wy wał sa cro son gi, a to in ny taj ny współ pra -
cow nik „Ma tis”, ksiądz, któ ry w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych do no sił
na róż ne oso by, m.in. na wspo mi na ne go tu Gul bi no wi cza, opie ku na dusz pa sterstw
aka de mic kich. Jed nak mi mo tych drob nych zwy cięstw Służ ba Bez pie czeń stwa
de fac to ni cze go nie ro zu mia ła, nie wie dzia ła, co się w tych dusz pa ster stwach dzie je.
Ich wie dza by ła nie tyl ko za mknię ta, z ra cji re sor to wych dia lo gów, w któ rych ży li
od ra na do wie czo ra i przez ca łą noc, ale rów nież dla te go, że w ogó le nie by li w sta -
nie ogar nąć tej rze czy wi sto ści, o któ rej w pro jek tach twier dzi li, że ma ją w ma łym
pal cu i po tra fią ste ro wać wszyst kim, co się w Ko ście le dzie je. I ta kon fron ta cja
świad ka z do ku men tem, od cze go za czy na łem, bar dzo do bit nie wska zu je, iż po raż -
ka Służ by Bez pie czeń stwa jest tu jed no znacz na. Bar dzo dzię ku ję.

O. Lu dwik Wi śniew ski:
Ja jed no zda nie jesz cze. Przy po mnia ło mi się coś. Jak by łem bar dzo mło dym

księ dzem, za sta na wia łem się, kie dy oni wresz cie mnie za wo ła ją i jak mam się wte dy
za cho wać. Nie wie dzia łem, kto wie, mo że pra łat Za tor -Prz yto ck i57, słyn ny ta ki, sie -
dział w wię zie niach. Za py ta łem. Po wie dział tak: „Jak cię za wo ła ją i ze chcą roz ma -
wiać to pierw sza rzecz: zde ner wo wać ich. Oni bę dą uda wać, »my księ dza bar dzo ce -
ni my, ale prze ło żo ny…, ale coś tam…«. I wte dy trze ba tak zde ner wo wać fa ce ta,
że by wy szła z nie go praw da”. I wła śnie kie dyś uda ło mi się tak zde ner wo wać. Opo -
wiem, jak to by ło. To by ło już w Lu bli nie. Za wo ła li mnie. Idę naj pierw prze oro wi
po wie dzieć. Po czą tek prze słu cha nia, za pi su je imię, na zwi sko, strasz nie mu sła bo
szło z tym pi sa niem. Wresz cie mnie py ta:

– Co ksiądz ro bił w sierp niu?
– W sierp niu mia łem urlop.
– Ale co ksiądz ro bił?
– Od po czy wa łem – już go tro chę wzię ło, ale sta wia na stęp ne py ta nie.
– Czy w sierp niu ksiądz wy jeż dżał do Czę sto cho wy?
– Nie wy jeż dża łem.
– A jak ksiądz się tam zna lazł?
– Na pie cho tę po sze dłem.
To już go zu peł nie ugo to wa ło i wte dy za czął wy krzy ki wać:
– I co tam ksiądz mó wił przez te…, te… – szu kał sło wa na wet na mi kro fon.

57 Jó zef Za tor -Prz yto cki (1912–1978) – w cza sie woj ny uży wał pseu do ni mu „Cze re mosz”, ks. rzym.-
-kat., ppłk AK, w 1949 r. ska za ny przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy na 15 lat wię zie nia, wy szedł
w 1955 r. na mo cy amne stii.
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– Za le ży, co pa na in te re su je. By ło o sa kra men tach, o wie rze, tak że o mał żeń -
stwie opo wia da łem.

– Le ni na ksiądz ata ko wał! – krzy czy na mnie.
– Rze czy wi ście, cy to wa łem Le ni na, ale nie ata ko wa łem.

Ks. Wi told An drze jew ski:
Jak już aneg do ty, to bar dzo pro szę. Mam jed ną jesz cze z cza sów kle ryc kich.

Du ża część mo ich przy ja ciół sie dzia ła wte dy w kry mi na le, m.in. Be ne dykt Czu ma.
To by ła spra wa Ru chu, pierw szej or ga ni za cji po Paź dzier ni ku ’56. We zwa li mnie
z se mi na rium na prze słu cha nie do Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych do War sza -
wy. No nie po wiem, że by łem ta ki ko zak, bo nie wie dzia łem, o co bę dą py tać. Mniej
wię cej spo dzie wa łem się, że o przy ja ciół, bo pra wie wszyst kich tam zna łem. Funk -
cjo na riusz coś tam za czął mó wić, no to wać per so na lia, na tej ma szy nie pi sze…, więc
mó wię:

– Wi dzę, że pan jest czło wie kiem głę bo ko wie rzą cym, a przy naj mniej re li gij -
nym.

– Nie, dla cze go?
– Bo pan na wet na ma szy nie pi sze me to dą bi blij ną.
– Co to zna czy?
– „Szu kaj cie a znaj dzie cie”…
Po chwi li on od szedł, a przy szedł na stęp ny.





2. Zapis wspomnień uczestników duszpasterstwa
akademickiego: Elżbiety Czumy, Anny Samolińskiej, 

Grażyny Pytlak, Przemysława Fenrycha, Marka Jurka

Ro man Gaw ro niak, kanc lerz Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Go -
rzo wie Wiel ko pol skim:

Za pra szam pań stwa na ko lej ną część na szej se sji, pa nel po świę co ny wspo -
mnie niom uczest ni ków. Wi tam ser decz nie pa nią An nę Sa mo liń ską z Lu bli na, pa nią
Gra ży nę Py tla k1 z Go rzo wa W[ie]lk[o]p[ol skie go], Prze my sła wa Fen ry cha ze Szcze -
ci na, Po zna nia i Go rzo wa, wy bie rze per spek ty wę, któ rą sam uzna za naj sto sow niej -
szą, pa nią Elż bie tę Czu mę 2, wte dy z dusz pa ster stwa ze Szcze ci na, dzi siaj z Ło dzi
oraz Mar ka Jur ka 3 z Go rzo wa W[ie]lk[o]p[ol skie go] czy Po zna nia – też so bie wy -
bie rze lep szą per spek ty wę. Pro szę, za cznij my od wspo mnień pa ni Elż bie ty Czu my.

Elż bie ta Czu ma, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Szcze ci nie:
Szko da, że nie ma ja kie goś kon kret ne go py ta nia, ale ro zu miem, że mam opo -

wie dzieć o ro li dusz pa ster stwa w mo im ży ciu. Przy by łam na stu dia do Szcze ci na
z ma łe go mia sta, ze Słup ska, już z od po wied nim na sta wie niem od mo jej ku zyn ki
stu diu ją cej w To ru niu, że jak już tam bę dę, to mam po szu kać ja kie goś dusz pa ster -
stwa aka de mic kie go, bo to jest cie ka wa spra wa. Więc jak wy sia dłam z po cią gu, ro -
zej rza łam się i zo ba czy łam ko ściół chry stu sow ców. Jest po ło żo ny w cen trum mia sta,
więc ła two rzu cał się w oczy. By ło ogło sze nie, że jest dusz pa ster stwo aka de mic kie.
We szłam i zo sta łam tam na rok al bo i dłu żej. Mój pierw szy kon takt z dusz pa ster -
stwem miał miej sce wła śnie w ko ście le chry stu sow ców. Nie zwy kłą at mos fe rę two -
rzył ks. Grze gorz Okroy 4, a po tem ks. Jó zef Ko so buc ki 5. Na zwisk nie uży wa li śmy,
to by li po pro stu De lo i Ziu to. Mu szę po wie dzieć, że to był bar dzo waż ny czas.

Co pią tek po wie czor nej mszy św. spo ty ka li śmy się na „śpie wan kach”, pod -
czas któ rych De lo uczył nas naj now szych pio se nek re li gij nych. W nie dzie le or ga ni -
zo wa li śmy „drep tan ka”, czy li spa ce ry, wy ciecz ki w róż ne miej sca. Bar dzo waż nym
spo tka niem był krąg bi blij ny, pod czas któ re go czy ta li śmy Pi smo Św. i za da wa li śmy

1 Gra ży na Py tlak (ur. 1949) – uczest nicz ka DA pro wa dzo ne go przez ks. Wi tol da An drze jew skie go
w Go rzo wie Wiel ko pol skim, dzia łacz ka opo zy cji w PRL.

2 Elż bie ta Czu ma (ur. 1954) – z d. Soj ka, uczest nicz ka DA, dzia łacz ka Stu denc kie go Ko mi te tu So li dar -
no ści w Szcze ci nie i ROP CiO, żo na Be ne dyk ta Czu my.

3 Ma rek Ju rek (ur. 1960) – zwią za ny z DA pro wa dzo nym przez ks. Wi tol da An drze jew skie go w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim, dzia łacz opo zy cji w PRL, czło nek m.in. RMP.

4 Grze gorz Okroy (1933–2009) – chry stu so wiec, w 1966 r. za ło ży ciel DA przy pa ra fii Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa w Szcze ci nie.

5 Jó zef Ko so buc ki (ur. 1933) – chry stu so wiec, dusz pa sterz aka de mic ki przy pa ra fii Naj święt sze go Ser -
ca Pa na Je zu sa w Szcze ci nie.
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mnó stwo py tań. A już zu peł nie nie zwy kłe by ły spo tka nia z bi bli sta mi: ks. Ste fa nek6,
obec nie bi skup, pro wa dził wy kła dy ze Sta re go Te sta men tu, zaś ks. Szy ma nek7 z No -
we go. For ma cja, ja ka tam się od by wa ła, pod sta wy wie dzy teo lo gicz nej, ja kie tam
zdo by wa łam, przy da wa ły mi się jesz cze póź niej na stu diach teo lo gicz nych. Wy kła dy
przez nich pro wa dzo ne by ły na nie sa mo wi tym po zio mie. I to wszyst ko, w mo men -
cie, kie dy mło dy czło wiek, za raz po ma tu rze, przy jeż dża do ob ce go mia sta i szu ka
praw dy, bo w tym za kła ma nym ko mu ni stycz nym świe cie żad nej praw dy o ży ciu,
o świe cie do tej po ry nie po znał. Póź niej, w 1978 r. by łam współ za ło ży ciel ką SKS-u,
czy li mo ja świa do mość po li tycz na w tam tym mo men cie by ła już du ża. Jed nak kie dy
przy je cha łam na stu dia do Szcze ci na na praw dę mu sia łam się bar dzo na szu kać i dużo
do wie dzieć. Za da wa łam so bie py ta nie, kto ma ra cję? Przy je cha łam ze Słup ska,
w któ rym nic cie ka we go się nie dzia ło. Je dy ne in for ma cje po sze rza ją ce mo je spoj -
rze nie na ota cza ją cą PRL-o wską rze czy wi stość mo głam uzy skać w do mu, ale ro dzi -
ce by li ostroż ni. Wy po sa ży li mnie za to w moc ną wia rę i prze ko na nie, że trze ba być
przy Pa nu Bo gu i Ko ście le. Jed no cze śnie ta ta że gnał mnie sło wa mi: „tyl ko się tam
dziec ko w nic nie wplącz, bądź ostroż na”. Nie bar dzo wie dzia łam w co mo gę,
a w co nie po win nam się wplą tać, ale te sło wa zo sta ły mi w uszach. Po nie waż jed -
nak, jak już wspo mnia łam, z do mu wy nio słam za ufa nie do Ko ścio ła, sza cu nek dla
ka płań stwa i nie złom ną wia rę ja ko naj wyż szą war tość, z czy stym su mie niem szłam
dro gą, któ rą pro wa dzi ło dusz pa ster stwo aka de mic kie.

Ci wszy scy dusz pa ste rze, któ rych spo ty ka łam na swo jej dro dze, bar dzo du żo
mi da li. Po pro stu bez te go nie wy obra żam so bie for ma cji swo jej oso by. Oczy wi ście
to prze bie ga ło wie lo płasz czy zno wo. Waż ne by ły co dzien ne za ję cia. U chry stu sow -
ców to chy ba nie by ło co dzien nie, tyl ko dwa ra zy w ty go dniu i msza św. nie dziel na
oraz te wy kła dy, o któ rych mó wi łam. Wspól ne śpie wa nie z De lem, któ ry fan ta stycz -
nie nas uczył śpie wać, też róż ne spo tka nia to wa rzy skie. Tam zdo by łam fan ta stycz ny
prze pis na pier nik, któ ry do dzi siaj roz po wszech niam. Był za pi sa ny na ścią dze
z loga ryt mów, dla te go w mo jej ro dzi nie uzy skał mia no „pier ni ka z lo ga ryt mów”.

U chry stu sow ców by ła bar dzo po waż na for ma cja in te lek tu al na, du cho wa,
było przy go to wa nie do mał żeń stwa, wła ści wie to był kurs przed mał żeń ski. A z dru -
giej stro ny spo tka nia to wa rzy skie i za ba wa, wspól ne wy jaz dy i obo zy. Pa mię tam
obóz, kie dy po je cha li śmy w Ta try i na Sło wa cję z ks. Ste fan kiem, któ ry nie był wów -
czas bi sku pem, tyl ko zwy kłym Ein ste inem, bo tak na nie go mó wi li śmy. Po cho dze -
nie te go prze zwi ska by ło zresz tą bar dzo cie ka we. Ja kiś pi ja ny czło wiek kie dyś
w kolej ce po wie dział do nie go: „Ty mi nę masz jak Ein ste in, a głu pi je steś. Ja to
chociaż książ kę te le fo nicz ną czy tam. Już do M do sze dłem”. Więc zo stał dla nas Ein -
ste inem po pro stu.

To był czas spę dza ny wspól nie. To wszyst ko owo co wa ło nie sa mo wi ty mi wię -
zia mi. By li śmy chęt nie spo ty ka ją cą się ze so bą zgra ną pacz ką, któ ra wspól nie po dej -
mo wa ła róż ne wy zwa nia. Pa mię tam ak cję wy sy ła nia pa czek na mi sje. Naj pierw
w ko ście le ogła sza no zbiór kę le karstw i in nych po trzeb nych pro duk tów. My mie li -

6 Sta ni sław Ste fa nek (ur. 1936) – chry stu so wiec, bp po moc ni czy die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej,
bp die ce zjal ny die ce zji łom żyń skiej.

7 Edward Szy ma nek – chry stu so wiec, tłu macz bi blij ny, prze ło żo ny ge ne ral ny To wa rzy stwa Chry stu so -
we go.
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śmy za za da nie se gre go wać te da ry, pa ko wać do pa czek i wy sy łać, uży wa jąc swo ich
pry wat nych ad re sów nadaw cy. Do dziś mam po dzię ko wa nia, któ re otrzy ma łam od
ks. Wo dy 8 i ks. Ko zło wiec kie go 9. Ta pra ca przy pacz kach na mi sje to był kon kret,
da ją cy po czu cie sen sow nej służ by. Nie li czy ło się zmę cze nie.

Naj waż niej sze by ły stu dia, któ re zaj mo wa ły mnó stwo cza su – stu dio wa łam
archi tek tu rę, in ni naj ak tyw niej si uczest ni cy dusz pa ster stwa by li stu den ta mi róż nych
kie run ków Po li tech ni ki i Po mor skiej Aka de mii Me dycz nej. My ślę, że bez te go
radosne go tru du po dej mo wa ne go w dusz pa ster stwie aka de mic kim sa me stu dia na
PRL-o wskiej uczel ni by ły by co naj mniej wy ja ła wia ją ce.

Bar dzo waż nym mo men tem by ły re ko lek cje. Któ re goś ra zu, nie pa mię tam,
czy to Ziuk, czy jesz cze De lo, za pro sił na re ko lek cje o. Hu ber ta Czu mę. Po słu cha -
łam go i po pro stu mnie za tka ło. Mó wi łam, że for ma cja u chry stu sow ców by ła fan -
ta stycz na, ale to, co usły sza łam od o. Hu ber ta Czu my by ło tak nie sa mo wi te, że mó -
wię: „Bo że, gdzie ten czło wiek jest?” Oka za ło się, że pa rę ulic da lej. Przez ja kiś czas
mia łam nie sa mo wi ty dy le mat, któ re dusz pa ster stwo wy brać. W su mie prze nio słam
się do je zu itów po wo lut ku, choć nie bez pew nych wstrzą sów, bo jak po je cha łam na
piel grzym kę, to już tak tro szecz kę tu, tro szecz kę tam. No i tak prze szłam do dusz -
pa ster stwa u je zu itów. Wte dy pra ca szła już peł ną pa rą, tam spo tka nia by ły co dzien -
nie. Co dzien nie msza św. w piw ni cy, w lo ka lu dusz pa ster stwa, co dzien nie in ne spo -
tka nie te ma tycz ne, to bi blij ne, to Prze mka Fen ry cha, któ ry bę dzie za chwi lę mó wił
ze swo jej stro ny. Dla mnie wów czas Prze mek nie był ja kimś jed nym z uczest ni ków
dusz pa ster stwa aka de mic kie go, tyl ko wy kła dow cą. On nam opo wia dał o praw dzi -
wej hi sto rii. Ni gdy wcze śniej nie sły sza łam praw dzi wej hi sto rii Pol ski, pierw szy raz
usły sza łam w dusz pa ster stwie.

Tam na praw dę dzia ły się nie sa mo wi te rze czy, ale to, co pod kre ślam naj bar -
dziej, to by ła for ma cja du cho wa i in te lek tu al na. No i spo tka nie bar dzo wie lu osób,
któ re nie wąt pli wie za wa ży ły na mo ich wy bo rach ży cio wych. Waż nym ele men tem
by ło też przy go to wa nie do róż nych sy tu acji ży cio wych, ja kie mo gły nas cze kać
w ko mu ni stycz nej rze czy wi sto ści. Dzię ki te mu wie dzia łam jak się za cho wy wać, gdy
mnie póź niej za trzy my wa no na 48 go dzin. To przy go to wa nie po ma ga ło do ko ny wać
wie lo krot nie waż nych, choć trud nych wy bo rów.

Ks. Wi told An drze jew ski:
Zdra dzę ta jem ni cę. Tak na praw dę to ona po szła do dusz pa ster stwa o. Czu my,

by zna leźć tam in ne go Czu mę – Be ne dyk ta – i te raz ma mę ża i piąt kę dzie ci.

Ro man Gaw ro niak:
Dzię kuj my bar dzo za tę garść wspo mnień. Pro szę o za bra nie gło su pa nią Annę

Sa mo liń ską z Lu bli na.

8 Fran ci szek Wo da (ur. 1926) – je zu ita, prof. fi zy ki i ma te ma ty ki, od 1956 r. mi sjo narz w Za mbii.
9 Adam Ko zło wiec ki (1911–2007) – je zu ita, kar dy nał pre zbi ter, od 1946 r. mi sjo narz dzia ła ją cy głów -

nie w Za mbii, abp Lu sa ki; współ pra co wał z „Ty go dni kiem Po wszech nym”.
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An na Sa mo liń ska, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Lu bli nie:
Nie któ re rze czy pew nie bę dą się po wta rza ły, ale ja za czę ła bym od te go, kim

by łam za nim tra fi łam do dusz pa ster stwa. Zda łam ma tu rę w 1974 r. w Szcze ci nie.
By łam oso bą chy ba bar dzo zbun to wa ną. My ślę, że więk szość mło dych lu dzi ja koś
od czu wa ła to wszech ogar nia ją ce kłam stwo, o któ re ob wi nia li śmy do ro słych. Ono
by ło wszę dzie, od szko ły po czy na jąc. Ni gdzie nie da wa ło się prze ci snąć źdźbła
praw dy, że to wszyst ko jest ta ka li pa, dla te go to się ob ja wia ło w ja kichś bun tach,
w ja kichś gru pach hip pi sow skich. W każ dym ra zie wszyst ko sta ra li śmy się ro bić im
na prze kór. Bez wied nie. By li śmy głu pi, na to miast po sia da li śmy in stynkt, któ ry nam
pod po wia dał, że z tym kłam stwem trze ba wal czyć. To we mnie wte dy bar dzo sil -
nie tkwi ło. To chy ba też za de cy do wa ło o wy bo rze stu diów. Też tro chę in stynk tow -
nie, po nie waż ten bunt był rów nież prze ciw Ko ścio ło wi, gdzie tak że czu ło się ja kąś
ta ką ob łu dę i skost nia łość, ja przy naj mniej tak to czu łam. Wy je cha łam do Lu bli na,
aby stu dio wać fi lo zo fię na KU L-u. Po my śla łam, że je śli nie tam, to wła ści wie
w ogó le nie ma sen su tej praw dy szu kać. A po za tym, to by ło da le ko od Szcze ci na,
więc by ło to tak że wy rwa nie się z do mu i za czę cie na praw dę do ro słe go ży cia. Po -
czu li śmy, że je ste śmy do ro śli, że mo że my ro bić, co chce my. Do szli śmy więc do
wnio sku, że bę dzie my roz kła dać ulot ki przy kio skach RU CH-u. Tyl ko co w tych
ulot kach na pi sze my? Nic nam nie przy cho dzi ło do gło wy po za tym, że po win ni -
śmy na pi sać „Precz” al bo „Ge ne rał Fran co wam po ka że!” Po pro stu ta kie by ły po -
my sły – ta cy by li śmy głu pi.

Na tych stu diach by li śmy sta le nie do ży wie ni, cho dzi li śmy cią gle głod ni. Ktoś
po wie dział, że na Sta rym Mie ście na Zło tej jest dusz pa ster stwo, i że tam da ją ko la -
cję. To wła śnie by ła pierw sza przy czy na, że w ogó le tam tra fi li śmy, bo sta rów ka
w Lu bli nie to by ło miej sce, gdzie po zmro ku strach by ło wejść i w za sa dzie ją się
omi ja ło. To by ło nie bez piecz ne miej sce, gdzie miesz ka li spe cy ficz ni lu dzie. My ślę
jed nak, że to nie był przy pa dek, bo w róż ne miej sca się tra fia ło, i mi mo że da wa li
w nich jeść, to się tam nie zo sta wa ło, a w dusz pa ster stwie zo sta łam.

To pierw sze przyj ście by ło strasz nie waż ne. Gdy we szli śmy do ko ścio ła, pa -
mię tam, że pa no wał pół mrok. By ło pa rę osób, pięć, mo że sześć, i o. Lu dwik w bia -
łej sza cie, któ ry mo co wał się z ja kimś sto łem, któ ry trze ba by ło usta wić po środ ku,
tam gdzie oł tarz. Ten, któ ry był w ko ście le, był pięk ny, jed nak oka za ło się, że nas na
tej mszy św. jest tak ma ło, że przy tym wiel kim oł ta rzu „zgi nie my”. Po mo gli śmy
usta wić ten oł tarz, ob rus, na czy nia i sta nę li śmy pół me tra od nie go. O. Lu dwik za -
czął od pra wiać mszę św. i wte dy pierw szy raz po czu łam, że rze czy dzie ją się na praw -
dę. Że w ogó le ta msza św., któ ra do tąd by ła czymś ta kim z da le ka oglą da nym, z po -
zy cji wi dza, że my to tu ro bi my te raz… To by ło zu peł nie prze ło mo we. Prze pra szam,
ja nie umiem na ten te mat ja koś za bar dzo mó wić, bo to… W każ dym ra zie póź niej
spo tka nie, gru pa by ła nie du ża: Wan da Ku ro pa twiń ska 10, An drzej Urmań ski 11, Mag -
da Gór ska 12, Bo że na Ba lic ka 13, Zdzi sio Bra de l14, pew nie jesz cze ktoś. Ja przy szłam

10 Wan da Ku ro pa twiń ska (ur. 1953) – uczest nicz ka DA. 
11 An drzej Urmań ski (ur. 1952) – uczest nik DA.
12 Mag da le na Gór ska (ur. 1955) – uczest nicz ka DA, dzia łacz ka opo zy cji w PRL.
13 Bo że na Ba lic ka (ur. 1952) – uczest nicz ka DA, zwią za na ze śro do wi skiem „Spo tkań” w Lu bli nie.
14 Zdzi sław Bra del (ur. 1950) – dzia łacz opo zy cyj ny w PRL, współ re dak tor „Spo tkań”.
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z Goś ką Urba no wi cz15. Wszy scy z KU L-u. O. Lu dwik miał za da nie ro bić ja kieś dusz -
pa ster stwo wśród stu den tów, wte dy Wyż szej Szko ły In ży nier skiej, ale przy cho dzi li
zu peł nie in ni lu dzie, wła śnie z KU L-u. Na po cząt ku to by ła do syć ma ła gru pa. Oczy -
wi ście ogrom ną ro lę ode gra ła ta co dzien ność, że za wsze moż na by ło przyjść, że było
je dze nie. Przy cho dzi li śmy co dzien nie wie czo rem, po nie waż ra no by li śmy zbyt ma ło
zdy scy pli no wa ni. Pew nie w ogó le nikt by nie przy szedł tak ra no, jak w nie któ rych
dusz pa ster stwach, któ re za czy na ły śnia da niem…, prze pra szam – mszą św. Ale te ku -
li nar ne wąt ki mia ły bar dzo du że zna cze nie, bo o. Lu dwik nas po pro stu kar mił.

Po tem oka za ło się, że, o. Lu dwik ma róż ne po my sły, za pra szał róż ne oso by,
któ re przy jeż dża ły z ca łej Pol ski. O. Lu dwik znał tę geo gra fię, ja kąś ta ką kul tu ral ną,
spo łecz ną te go kra ju, w któ rym ży li śmy, a my nie, i to by ło dla nas strasz nie waż ne.
Spo ty ka li się z na mi Ja cek Woź nia kow ski 16, Je rzy Tu ro wi cz17, Ste fan Ki sie lew ski,
Sta ni sław Stom ma 18, Ire na Sła wiń ska 19, Ta de usz Ma zo wiec ki, Wła dy sław Bar to -
szew ski, Adam Sta now ski 20. Mie li śmy swo ich ido li. Naj bar dziej oczy wi ście in te re -
so wa li nas ci, o któ rych wie dzie li śmy, że sie dzie li, jed ni po ’68, in ni za „Ruch”, a to
Ko wal czy ko wie 21 wy sa dza li au lę… i to po pro stu wy zna cza ło na sze my śle nie. I na -
gle oka za ło się, że my już wie my co na tych ulot kach na pi sać!

Ktoś tu po wie dział, że my szy ko wa li śmy się, by być eli tą w wol nej Pol sce. Po
pierw sze w ogó le wol na Pol ska by ła wte dy po za wszel ki mi do my sła mi, a po dru gie my
szy ko wa li śmy się ra czej, że by nas też wsa dzi li. My ślę, że tak kom bi no wa li śmy. Mie li -
śmy róż ne pla ny, ca ły czas knu li śmy, współ pra co wa li śmy z Ko mi te tem Obro ny Ro bot -
ni ków, nie któ rzy z Ru chem Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la, jeź dzi li śmy do Ra -
do mia, zbie ra li śmy pod pi sy pod li sta mi otwar ty mi, prze ciw ko re pre sjom w Ra do miu
al bo zmia nom w Kon sty tu cji, o mszę św. w te le wi zji, bro ni li śmy Ja na Ko złow skie go22,
dru ko wa li śmy „bi bu łę”, od Ko mu ni ka tów KOR po Bi blio te kę Spo tkań. Wła ści wie każ -
da oka zja zro bie nia na złość „czer wo ne mu” by ła przez „lu dzi Lu dwi ka” wy ko rzy sty -
wa na. O. Lu dwik wła ści wie z na mi nie knuł, tyl ko co kol wiek ro bi li śmy, on to ak cep -

15 Mał go rza ta Urba no wicz (ur. 1955) – uczest nicz ka DA.
16 Ja cek Woź nia kow ski (ur. 1920) – hi sto ryk sztu ki, pi sarz, pu bli cy sta, dzien ni karz, wy daw ca, tłu macz

li te ra tu ry pięk nej; współ pra cow nik „Ty go dni ka Po wszech ne go”, za ło ży ciel i re dak tor na czel ny Wy -
daw nic twa „Znak”, czło nek Związ ku Li te ra tów Pol skich, PEN- Cl ubu, To wa rzy stwa Kur sów Na uko -
wych, KIK.

17 Je rzy Tu ro wicz (1912–1999) – dzien ni karz, w la tach 1945–1963 re dak tor na czel ny „Ty go dni ka Po -
wszech ne go”, za mknię te go w 1953 r. za od mo wę za miesz cze nia ne kro lo gu Sta li na; sy gna ta riusz Li stu
34, pre zes Spo łecz ne go In sty tu tu Wy daw ni cze go Znak. 

18 Sta ni sław Stom ma (1908–2005) – praw nik, pu bli cy sta i po li tyk, w la tach 1957–1976 po seł na Sejm
PRL, czło nek ko ła po sel skie go Znak, dzia łacz ka to lic ki, zwią za ny m.in. z KIK, pra cow nik mie sięcz ni -
ka „Znak” i „Ty go dni ka Po wszech ne go”. 

19 Ire na Sła wiń ska (1913–2004) – hi sto ryk, te atro log, teo re tyk li te ra tu ry.
20 Adam Sta now ski (1927–1990) – dzia łacz ka to lic ki, m.in. KIK, pra cow nik mie sięcz ni ka „Więź”, dzia -

łacz opo zy cyj ny w PRL.
21 Ry szard Ko wal czyk (ur. 1937) i Je rzy Ko wal czyk (ur. 1942) – w 1972 r. ska za ni na ka rę śmier ci (Jerzy)

i 25 lat wię zie nia (Ry szard) za wy sa dze nie au li Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w Opo lu w pro te ście
prze ciw ko stłu mie niu przez wła dze ro bot ni cze go bun tu na Wy brze żu w 1970 r. Wy rok wy zwo lił pro -
te sty śro do wisk ka to lic kich, in te li genc kich, w ich obro nie ze bra no po nad 6 tys. pod pi sów, co do pro -
wa dzi ło do za mia ny ka ry śmier ci na 25 lat wię zie nia, a osta tecz nie do ich przed ter mi no we go zwol -
nie nia w 1983 (Ry szard) i 1985 r. (Je rzy). 

22 Jan Ko złow ski (ur. 1946) – dzia łacz opo zy cyj ny w PRL, współ pra cow nik KOR, dzia łacz chłop ski, 2 II
1980 r. ska za ny na 2 la ta wię zie nia za rze ko me po bi cie są sia da Mar ka Fry ko sa.
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to wał. Był ta ki układ, że my je ste śmy do ro śli, mo że my so bie ro bić, co chce my. O. Lud -
wik nas w ogó le nie pró bo wał wy cho wy wać, w ta kim sen sie jak pa mię ta li śmy to ze
szko ły, któ ra by ła wstręt na, czy z do mu. Ro dzi ce chcie li nas chro nić, więc nie mó wi li
nam praw dy, że by śmy cza sem nie po szli do wię zie nia. I wresz cie wol ność w dusz pa -
ster stwie i to uczu cie, że mo że my ro bić, co chce my, a o. Lu dwik nam mszę św. od pra -
wi, po wie, że je ste śmy faj ni, a jak nas za mkną i wró ci my to on nas przyj mie, da jeść
i bę dzie z na mi po pro stu, i za bie rze nas na obóz w gó ry i na spływ ka ja ko wy, a jak
mu za brak nie pie nię dzy na po wrót, to sprze da my je go ra dio na dwor cu w Krzy żu.
Oczy wi ście po ma gał w róż nych spra wach, a w spra wie Ko złow skie go po je chał z ca łą
gru pą na pro ces do San do mie rza i dał się za mknąć jak wszy scy.

Je śli cho dzi o for ma cję ści śle re li gij ną, to ja koś to szyb ko za ła twi li śmy, że
chrze ści ja nin mu si prze ciw sta wiać się złu i sta wać w obro nie bliź nich, a wiel ka po -
boż ność nie by ła ko niecz na. Ja oczy wi ście ni gdy nie zo sta łam żad ną eli tą, bo nie któ -
rzy zro bi li ka rie rę w po li ty ce, w biz ne sie, w na uce… ale ta ką naj więk szą sa tys fak cję
od czu łam, i my ślę, że to jest za słu ga o. Lu dwi ka, kie dy mo je dziec ko naj star sze –
We ro ni kę – KGB za mknę ło na Bia ło ru si. Tak so bie wte dy po my śla łam: jest lep sza!

Ro man Gaw ro niak:
Z te go śro do wi ska knu cia i dzia łań pa ra ter ro ry stycz nych prze no si my się do

Go rzo wa W[ie]lk[o]p[ol skie go]. Pro szę o za bra nie gło su pa nią Gra ży nę Py tlak.

Gra ży na Py tlak, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol skim]:
To, że w Go rzo wie po wsta ło dusz pa ster stwo aka de mic kie jed ni mo gą na zwać

zrzą dze niem lo su, in ni da rem opatrz no ści, w każ dym ra zie ci pań stwo, któ rzy tu
przy szli, moi ko le dzy z tam tych lat mie li to szczę ście, że w od po wied nim miej scu
i w od po wied nim cza sie spo tka li śmy się z ks. Wi tol dem i to dusz pa ster stwo za czę ło
funk cjo no wać. Dla cze go? Dla te go, że dro ga roz wo ju mło de go czło wie ka by ła
w tam tym pań stwie nie do za ak cep to wa nia. By ła nie do za ak cep to wa nia ze wzglę -
du na zde cy do wa ną roz bież ność po mię dzy ide olo gią, a tym, co mło dy czło wiek znał
z do mu.

Na si ro dzi ce na zie mie za chod nie przy je cha li z róż nych stron świa ta: z Sy be -
rii, z za cho du, z ar mii, by li też prze sie dleń ca mi z róż nych te re nów. Ka wał ki tej hi -
sto rii do nas do cie ra ły. Po go dze nie te go wszyst kie go, tej ogrom nej nie spra wie dli wo -
ści, a za ra zem pla no wa nie swo jej przy szło ści, wy da wa ło się za mia rem zu peł nie
schi zo fre nicz nym. Do pie ro kie dy po wsta ło dusz pa ster stwo aka de mic kie, za czę li śmy
po rząd ko wać swo je su mie nia, swo je my śle nie. Za czę li śmy od po wia dać na py ta nie,
jak my, lu dzie wie rzą cy, mo że my być ta ki mi na dal, bez utra ty i bez kom pro mi sów
z wła snym su mie niem. Do od po wie dzi na to py ta nie pro wa dzi ły róż ne dro gi – by ła
for ma cja fi lo zo ficz na i teo lo gicz na, by ło na ucza nie hi sto rii. Nie by ło tyl ko tak, że
nas ktoś na uczał – my sa mi się uczy li śmy. Mie li śmy bar dzo du ży pęd do samo roz wo -
ju. Być mo że, że był to de cy du ją cy wpływ ks. An drze jew skie go, któ ry miał ogrom -
ną bi blio te kę i miesz ka nie, któ re by ło pra wie na szym miesz ka niem i by ło do na szej
dys po zy cji. Ksiądz po sia dał księ go zbiór, ja kie go ni gdzie in dziej zna leźć nie moż na
by ło, więc na szą am bi cją by ło prze czy ta nie wszyst kie go, co na tych je go pół kach
sta ło.
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O. Lu dwik Wi śniew ski po wie dział, że on w za sa dzie z po li ty ką nie wie le miał
wspól ne go i chy ba rze czy wi ście nie, ale kie dyś przy je chał do nas do Go rzo wa, gdzie
od by wa ły się re ko lek cje, na któ re za pra sza no bar dzo wy bit nych re ko lek cjo ni stów.
Wo bec te go kie dyś przy je chał o. Wi śniew ski i w cza sie pew nej roz mo wy u ks. An -
drze jew skie go, kie dy już wszy scy wie dzie li śmy, że tak da lej być nie mo że, że coś mu -
si my zro bić, skie ro wał do mnie py ta nie, któ re chy ba by ło naj waż niej szym py ta niem,
na któ re od po wie dzi udzie lam do dzi siaj: „A co ty mo żesz zro bić dla kra ju? Nie dla
sie bie, nie tyl ko dla wła sne go roz wo ju, nie tyl ko dla ja kie goś za pla no wa nia swo je -
go ży cia i sym pa tycz ne go spę dza nia mło do ści?” Cho dzi ło o doj rza łe pod ję cie ja kie -
goś dzia ła nia na rzecz od zy ska nia nie pod le gło ści. Cel wy ma rzo ny. Dzię ku ję za to
py ta nie, bo być mo że mój los ja koś ina czej by się uło żył, gdy by nie o. Lu dwik Wiś -
niew ski, któ ry pew nie w ogó le nie pa mię ta, że mnie o to py tał.

Z dusz pa ster stwem wła ści wie po dą ża łam przez ży cie, aż do cza su „So li dar no -
ści”. Wie le osób tu taj obec nych, w mo men cie kie dy po wsta ła „So li dar ność”, za ję ła
się or ga ni zo wa niem i uczest ni cze niem w czymś zu peł nie wy jąt ko wym i nie by wa łym.
Oprócz tych bar dzo po waż nych spraw, o któ rych tu taj wszy scy mó wią, bar dzo istot -
na by ła zwy kła ka wa i to, że moż na by ło so bie zro bić ka nap kę i za brać książ kę do
czy ta nia. Prze cież spo ty ka li śmy się też pry wat nie, wspól nie wy jeż dża li śmy. Ży cie to -
wa rzy skie, któ re pro wa dzi li śmy, jest po pro stu nie do opo wie dze nia. To by ło ta kie
śro do wi sko, że jak dzi siaj na sie bie spoj rzy my, to wła ści wie ma my tyl ko uśmiech na
ustach i ta ką ja kąś wdzięcz ność, że się wte dy spo tka li śmy, i że to po mo gło nam żyć,
tak że w bar dzo trud nych cza sach, czy li w sta nie wo jen nym.

Każ dy z nas mu si so bie osob no od po wie dzieć na py ta nie, co je mu da ło dusz -
pa ster stwo i czy kraj, to na sze do bro wspól ne, ma dzi siaj coś z te go, że by li śmy. Czy
przy da li śmy się w ja kiś spo sób od zy ska nej, ku na sze mu prze cież wte dy za sko cze niu
i za ra zem ra do ści, wol no ści? Te go się nie spo dzie wa li śmy przed 1980 r. Ma rzy li śmy
tyl ko. Ta wol ność wy da wa ła nam się nie by wa le pięk na, a po tem oka za ło się, jak po -
wie dział ks. Jó zef Ti sch ner, że dar wol no ści jest bar dzo trud ny. Nas wiódł przez zdo -
by cie wol no ści oso bi stej, ta kiej bar dzo wy pra co wa nej, nie raz po le ga ją cej na sza mo -
ta niu się ze so bą sa mym. Wie lu z nas uda ło się. Oczy wi ście pa rę osób we szło
w po li ty kę, ale z na sze go śro do wi ska wy szło też kil ku du chow nych. Zda rza ły się sy -
tu acje, że dziew czy ny z dusz pa ster stwa mia ły bar dzo cięż ko nie peł no spraw ne dzie -
ci – nie po rzu ca ły ich, by ły z ni mi do koń ca. Po sta wy ta kie go zwy kłe go co dzien ne -
go ży cia, ja kie ob ser wu ję wśród swo ich zna jo mych, do wo dzą te go, że bar dzo
głę bo ko sta ra li śmy się zro zu mieć, na czym to chrze ści jań skie ży cie po le ga. Nie za leż -
nie od te go, w ja kim ustro ju się to czy. O tym, że moż na być świę tym w obo zie kon -
cen tra cyj nym wie dzie li śmy, ale że nie ko niecz nie moż na zo stać świę tym przy da rze
wol no ści, że nie ko niecz nie moż na być przy zwo itym czło wie kiem, kie dy nic nie
prze szka dza, że by nim być, te go jesz cze wte dy nie wie dzie li śmy. No ale na sze ży cie
jesz cze się to czy, jesz cze wie le rze czy się do wie my.

Ro man Gaw ro niak:
Dzię ku ję bar dzo. Pro szę o za bra nie gło su Prze my sła wa Fen ry cha.
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Prze my sław Fen rych, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Po zna niu, Go rzo wie
W[ie]lk[o]p[ol skim] i Szcze ci nie:

Nie mo gę so bie od mó wić za czę cia od te go, czym o. Lu dwik skoń czył, aneg -
do tą o tym, co mó wić, gdy we zwą na prze słu cha nie okre ślo ne or ga ny. Nie był tu
jesz cze wy mie nio ny je den z wiel kich pol skich dusz pa ste rzy aka de mic kich, tak że do -
mi ni ka nin, o. Jo achim Ba de ni 23. Głę bo ka du cho wość, wiel ka wie dza, wspa nia ły dy -
stans do sa me go sie bie. Je go kon fe ren cje by ły fan ta stycz ne, iskrzą ce się żar tem,
a jed no cze śnie nie zwy kle głę bo kie. To był ary sto kra ta z krwi i ko ści, spo krew nio ny
z Habs bur ga mi i kró lo wą Szwe cji, po to mek na miest ni ka Ga li cji i pre mie ra Au stro -
-W ęgier. Kie dyś, gdy był dusz pa ste rzem aka de mic kim w Po zna niu we zwa no go do
Urzę du ds. Wy znań, urzę du słu żą ce go głów nie do nisz cze nia Ko ścio ła w Pol sce.
O. Jo achim ubrał się w cap pa or di nis, naj uro czyst szy do mi ni kań ski strój, czar na kapa
na wierz chu, bre wiarz i Pi smo Św. pod szka ple rzem, do dat ko wo kro pi dło, po czym
po szedł do Urzę du Wo je wódz kie go, w któ rym mie ścił się Urząd ds. Wy znań. Cho -
dził po wszyst kich ko ry ta rzach i każ de go na po tka ne go czło wie ka py tał, gdzie tu jest
Urząd Bez pie czeń stwa, bo je go tu wzy wa ją. Po czym tra fił wresz cie tam, gdzie miał
tra fić. Wszedł, pierw sze co zro bił to wy jął spod szka ple rza kro pi dło i po świę cił.

– Co pan ro bi?!
– To tak – na wszel ki wy pa dek.
Po czym za czę to go wy py ty wać:
– Kto tam do was cho dzi, do te go ko ścio ła?
– Ale od cze go mam za cząć?
– Od po cząt ku.
– A, od po cząt ku. No na po cząt ku to był Piotr…
– Ale na zwi sko, na zwi sko.
– Wie pan, nie wia do mo, w do mu na zy wa no go Szy mon, syn Jo ny.
Gość w UB się do syć zde ner wo wał, czy li o. Jo achim osią gnął, zda je się dość

szyb ko, efekt, o któ ry cho dzi ło o. Lu dwi ko wi.
Ja się w dusz pa ster stwie aka de mic kim zna la złem chy ba naj wcze śniej z tu

obec nych, po mi ja jąc dusz pa ste rzy, bo w ro ku 1969 w dusz pa ster stwie do mi ni ka nów
w Po zna niu. Za dzia ła ły ro dzin ne tra dy cje, mo ja ma ma cho dzi ła tam za cza sów
o. Ber nar da Przy byl skie go i Sta ni sła wa Do bec kie go 24. Kon cep cja dusz pa ster stwa
aka de mic kie go skon stru owa na przez o. Ber nar da by ła od mien na od dzi siej szej. To
mia ło być dusz pa ster stwo rze czy wi ście aka de mic kie, czy li zwią za ne z ca łą spo łecz -
no ścią uczel nia ną, nie tyl ko stu den ta mi. O. Ber nard Przy byl ski, jak gło si tra dy cja,
otwie rał w pierw szej pa rze z pa nią rek to ro wą „Po lo ne za” uczel nia ne go w cza sie balu
no wo rocz ne go. To by ła oczy wi ście kon cep cja, któ ra nie mia ła szans prze trwa nia
w cza sach ko mu ni stycz nych. W 1969 r. by li śmy w oa zie wol no ści. To pięk na na zwa,
ale nie za sta na wia li śmy się, czy je ste śmy w ja kiejś opo zy cji w sto sun ku do wła dzy.
Mam wra że nie, że w tam tych la tach, na prze ło mie lat sześć dzie sią tych i sie dem dzie -
sią tych, ten aspekt nie był na pierw szym miej scu, ra czej igno ro wa li śmy wła dze. Mie -

23 Jo achim Ba de ni (1912–2010) – do mi ni ka nin, dusz pa sterz aka de mic ki w Po zna niu, Wro cła wiu, współ -
twór ca DA „Becz ka” w Kra ko wie, au tor ksią żek o te ma ty ce teo lo gicz nej.

24 Sta ni sław Do bec ki – do mi ni ka nin, dusz pa sterz aka de mic ki w Po zna niu.
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li śmy trzech dusz pa ste rzy, głów nym był wów czas o. Kon rad Hej mo 25. Te mu dusz -
pa ste rzo wi za wdzię czam ogrom nie wie le. To jest czło wiek, któ ry wów czas otwo rzył
nas na świat, otwo rzył nas tak że na klasz tor, a klasz tor na nas. Na sze „sió dem ki”
(tak się na zy wa ły na sze msze aka de mic kie o 7.00 ra no) od pra wia li wszy scy oj co wie,
któ rzy by li w klasz to rze. Każ dy był in ny i dzię ki te mu mo gli śmy po znać głę bo ką
ducho wość o. Ema nu ela Dzia ły 26, zna ko mi te go spo wied ni ka; do bro tli wy hu mor
i głę bo ką po boż ność o. Cze sła wa Bart ni ka 27, wów czas ma gi stra no wi cja tu; umie jęt -
ność słu cha nia o. Ta de usza Mar ka 28 i je go la pi dar ne, a tra fia ją ce w sed no ho mi lie;
bie dzą ce go się nad stwo rze niem mie sięcz ni ka „W dro dze” o. Mar ci na Ba bra ja 29;
wspo mnia ne go już o. Jo achi ma Ba de nie go; o. Jac ka Sa li ja, któ ry przy jeż dżał do nas
na re ko lek cje i „try bu ny dusz pa ster skie”, i wie lu in nych. To by ło rze czy wi ście
otwar cie, otwar cie nie sły cha nie waż ne. Dru ga rzecz to otwar cie na świat. Po dob nie
jak tu obec ni dusz pa ste rze za pra szał o. Kon rad wszyst kich wiel kich i nie za leż nie my -
ślą cych w Pol sce, wszyst kie wiel kie nie za leż ne du chy z ca łe go kra ju. Pa mię tam fan -
ta stycz ne „try bu ny dusz pa ster skie”, po mysł o. Kon ra da Hej mo, w któ rych to czy ły
się nie praw do po dob ne dys ku sje przy peł nym ko ście le oo. Do mi ni ka nów. Po dej mo -
wa no te ma ty, któ rych próż no by ło by szu kać w ja kim kol wiek pe rio dy ku czy na
uczel ni. Przy jeż dżał o. Ja cek Sa lij, An drzej Wie lo wiey ski 30 z war szaw skie go Klu bu
In te li gen cji Ka to lic kiej, Ta de usz Ma zo wiec ki z „Wię zi”, Je rzy Tu ro wicz z „Ty go dni -
ka Po wszech ne go”, Ste fan Wil ka no wi cz31 ze „Zna ku”, ks. Adam Bo niec ki, wów czas
dusz pa sterz aka de mic ki w kra kow skiej św. An nie i wie lu in nych. To by ły wy da rze -
nia, któ re na praw dę two rzy ły w nas fun da ment nie za leż ne go my śle nia.

Na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych w dusz pa ster stwie po li ty ką nie zaj mo wa li -
śmy się. Szu ka li śmy swo je go miej sca w ży ciu, gdzieś chcie li śmy być po ży tecz ni, ale
po li ty ka nie wy da wa ła się być miej scem do te go sto sow nym. Wej ście w tę prze strzeń
by ło – tak to wów czas wi dzia łem – al bo nie moż li we, al bo wy ma ga ło wy rze cze nia się
te go, co naj waż niej sze. Tro chę uwie rzy li śmy w ha sło, że nie na le ży mie szać się do po -
li ty ki. Nie by li śmy opo zy cyj ni wo bec wła dzy, nie my śle li śmy w tych ka te go riach.
Czu li śmy się wol ni, roz ma wia li śmy bez żad nej cen zu ry o tym, co dla nas waż ne i to
nam wy star cza ło. Nie pa mię tam zresz tą ja kichś głęb szych dys ku sji na te mat po li tycz -
nych za an ga żo wań. Po za jed ną: „czy ka to lik mo że za pi sać się do par tii?” Wy szło, że
w żad nym wy pad ku nie mo że, głów nie ze wzglę du na pro gra mo wy ate izm PZPR.

Jeź dzi li śmy wów czas na spo tka nia z in ny mi do mi ni kań ski mi dusz pa ster stwa mi:
kra kow ską „Becz ką”, gdań ską „Gór ką”, dusz pa ster stwem wro cław skim. Kie dyś po je -

25 Kon rad Hej mo (ur. 1936) – do mi ni ka nin, dusz pa sterz aka de mic ki w Po zna niu i Gdań sku, re dak tor
na czel ny mie sięcz ni ka „W Dro dze”.

26 Ema nu el Dzia ła (1912–1979) – do mi ni ka nin, au tor książ ki Skru pu la tom na ra tu nek.
27 Cze sław Bart nik (ur. 1929) – ks. rzym.-kat., prof. teo lo gii, fi lo zof, po eta, pu bli cy sta „Na sze go Dzien -

ni ka”. 
28 Ta de usz Ma rek (1932–2005) – do mi ni ka nin, dusz pa sterz aka de mic ki, m.in. w Gdań sku.
29 Mar cin Ba braj (ur. 1933) – do mi ni ka nin, współ za ło ży ciel i pierw szy re dak tor na czel ny wy da wa ne go

od 1973 r. mie sięcz ni ka ka to lic kie go „W Dro dze”.
30 An drzej Wie lo wiey ski (ur. 1927) – po li tyk, dzia łacz ka to lic ki, zwią za ny m.in. z KIK, pra co wał w mie -

sięcz ni ku „Więź”, dzia łacz opo zy cji w PRL.
31 Ste fan Wil ka no wicz (ur. 1924) – pu bli cy sta, dzien ni karz, dzia łacz ka to lic ki, zwią za ny m.in. z KIK,

pra co wał w mie sięcz ni ku „Znak” i w „Ty go dni ku Po wszech nym”.
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cha li śmy do Lu bli na i ja wy gło si łem przy o. Lu dwi ku te zę, że nie mie sza my się do po -
li ty ki, do kła da jąc przy tym coś nie do koń ca po chleb ne go na te mat po li tycz nych wy -
po wie dzi pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go. Jak wi dać – pro pa gan da ko mu ni stycz na na
mnie też dzia ła ła. O. Lu dwik za py tał po pro stu: „dla cze go”? I wte dy so bie po my śla -
łem, że wła ści wie rze czy wi ście „dla cze go” i co to zna czy „nie mie sza nie się do po li ty -
ki” w sy tu acji, kie dy ko mu na chce na zwać po li ty ką wszyst ko? Oka za ło się, że tam ta
roz mo wa by ła dla mnie prze ło mo wa. Od te go mo men tu za czę ło się my śle nie tak że ka -
te go ria mi ka to lic kiej, chrze ści jań skiej ana li zy te go, co się dzie je w na szym świe cie.

Ge ne ral nie by ło tak, że dusz pa ster stwo wy cho wy wa ło nas nie przez wy kła dy,
któ rych by ło du żo, ale przede wszyst kim przez umoż li wie nie kon kret ne go dzia ła nia.
W cza sie, kie dy by łem w Po zna niu, wspo ma ga li śmy pro wa dzo ny przez Sio stry Ur -
szu lan ki Sza re Dom Dziec ka w Oto ro wie pod Sza mo tu ła mi. Or ga ni zo wa li śmy dla
dzie ci im pre zy i za ba wy, za bie ra li śmy je na na sze raj dy i obo zy, za pra sza li śmy na
świę ta do na szych do mów. Wy sy ła li śmy też pacz ki z mle kiem w prosz ku od In do ne -
zji, jeź dzi li śmy na spo tka nia z pry ma sem do Gnie zna, a w koń cu za czę li śmy or ga ni -
zo wać piel grzym ki. W piel grzym ce war szaw skiej gru pa po znań ska na zwa ła się z ja -
kie goś po wo du „ka ra wa nia rza mi”. To by ła pierw sza gru pa, któ ra za pro si ła do sie bie
stu den tów zza gra ni cy. Szli z na mi Wło si, w związ ku z czym już nie by li śmy ka ra wa -
nia rza mi, tyl ko „ca ra va nia ri”, a do no śne „tut ti ca ra va nia ri, an dia mo man gia re,
man gia re” ozna cza ło, że po zna nia cy bę dą je dli. Or ga ni zo wa li śmy też ma łe „raj dy
sku pie nia” po Wiel ko pol sce, np. na dzień sku pie nia w Chlu do wie mo gli śmy do je -
chać au to bu sem, ale wo le li śmy dojść roz ma wia jąc, śpie wa jąc i mo dląc się po dro -
dze. Wszyst ko to bu do wa ło na szą du cho wość i toż sa mość, ale wzmac nia ło też bar -
dzo kon kret ne umie jęt no ści spo łecz ne. W koń cu lu dzie, któ rzy umie ją
zor ga ni zo wać rajd, opie kę nad dzieć mi czy wy sył kę pa czek za gra ni cę, ma ją też kon -
kret ne umie jęt no ści or ga ni za cyj ne.

Jed ną rzecz chciał bym pod kre ślić: dusz pa ster stwo aka de mic kie by ło w tam -
tym cza sie czymś nie sa mo wi cie ma łym w sen sie licz bo wym. Na na sze „sió dem ki”
aka de mic kie przy cho dzi ło co dzien nie rap tem kil ka na ście osób. Na „dzie wiąt kach”,
czy li nie dziel nych aka de mic kich mszach św. nie by ło tło ku w ko ście le. Pe łen ko ściół
był pod czas re ko lek cji i „try bun dusz pa ster skich”. Nie by ło nas wie le u do mi ni ka -
nów, a w ca łym Po zna niu by ło jesz cze tyl ko kil ka dusz pa sterstw. Obiek tyw nie by ło
nas za tem ma ło, cza sy tłu mów przy szły w dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych,
zwłasz cza po ro ku 1978. Ale cie ka we jest to, gdzie ab sol wen ci dusz pa sterstw zna -
leź li się w okre sie „So li dar no ści”. Otóż nie zna leź li śmy się, po za wy jąt ka mi, na wyż -
szych pię trach or ga ni za cyj nych ru chu, na to miast w swo ich miej scach pra cy bu do wa -
li śmy ko mi sje za kła do we, two rzy li śmy so li dar no ścio wą pra sę, bu do wa li śmy to, co
by ło tak na praw dę fun da men tem „So li dar no ści” i co do pro wa dzi ło do osta tecz ne -
go suk ce su w ro ku 1989. Jeż dżę te raz dość czę sto na Ukra inę i stwier dzam, że ta na -
sza or ga nicz na, od dol na dzia łal ność w la tach osiem dzie sią tych, moc no nas od róż nia
od Ukra iny. „Po ma rań czo wa Re wo lu cja” nie ste ty nie mia ła te go śred nie go fun da -
men tu zło żo ne go z lu dzi, któ rzy go to wi by li ro bić coś skrom nie, sys te ma tycz nie, po
ci chu, ale bar dzo kon kret nie i bar dzo re al nie.

Pa rę słów o Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol skim]. Za to, że się zna la złem w tym
mie ście je stem wdzięcz ny Pa nu Bo gu, za raz po tem ks. Wi tol do wi An drze jew skie mu,
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a po dro dze jesz cze o. Hu ber to wi Czu mie. Otóż ja zo sta łem za trud nio ny po stu -
diach w Wyż szej Szko le Pe da go gicz nej w Szcze ci nie, ja ko asy stent na hi sto rii.
Pochła nia ło mnie to cał ko wi cie. Pro wa dzi łem ćwi cze nia z hi sto rii po wszech nej śred -
nio wie cza i pro se mi na rium z hi sto rii śre dnio wiecz nej Pol ski. Bar dzo szyb ko za rzu -
co no mi, że za du żo jest Ko ścio ła w mo im pro gra mie za jęć. Istot nie, jed na trze cia
pro gra mu to by ła hi sto ria Ko ścio ła, jed na trze cia to mia sto śre dnio wiecz ne, jed na
trze cia to hi sto ria po li tycz na. Po każ cie mi pań stwo w śre dnio wie czu zja wi sko rów -
nie waż ne jak Ko ściół! Po dwóch la tach wy rzu co no mnie z dnia na dzień z dy dak -
ty ki. Dziś wiem, z akt znaj du ją cych się w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej, że de cy zja
za pa dła w Ko mi te cie Wo je wódz kim PZPR, że od po cząt ku by ła nie odwo łal na. Ja ko
tzw. fi gu rant, czy li oso ba pod da na przez SB ob ser wa cji, mia łem kryp to ni my „Piel -
grzym” i „Pąt nik”, co w ja kimś stop niu wy ja śnia praw dzi we przy czy ny od su nię cia
mnie od stu den tów. Mó wi łem o śre dnio wiecz nym Ko ście le praw dę, nie ide olo gię…
Wte dy o. Hu bert za pro po no wał mi, bym w dusz pa ster stwie mó wił wy kła dy z hi sto -
rii Ko ścio ła i Na ro du Pol skie go. I tak to się za czę ło. Mia łem raz w ty go dniu wy kład
w dusz pa ster stwie oj ców je zu itów przy ko ście le pw. św. An drze ja Bo bo li, raz w ty -
go dniu tak że w dusz pa ster stwie chry stu sow ców przy ko ście le pw. Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa i raz w mie sią cu w Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol skim]. To o. Hu bert
skie ro wał mnie do ks. Wi tol da An drze jew skie go, ks. Wi told mnie za pro sił i od tej
po ry co mie siąc przez pa rę lat tu taj przy jeż dża łem. Za sta łem tu wspa nia łą at mos fe -
rę i spo tka łem wspa nia łych lu dzi, m.in. Mar ka Jur ka, Mar ka Ro baka32, ca ły sze reg
osób, któ rzy przy jeż dża li też do mnie do Szcze ci na, co so bie bar dzo wy so ko ce ni -
łem. Szu ka li śmy wów czas ja kiejś od trut ki na tę prze ide olo gi zo wa ną hi sto rię, któ rej
uczo no w szko le. Zna leź li śmy ją przede wszyst kim w twór czo ści Fe lik sa Ko necz ne -
go 33, któ re go Cy wi li za cję bi zan tyń ską i Cy wi li za cję ży dow ską wy da wał wła śnie
wła snym sump tem w Lon dy nie Ję drzej Gier ty ch34. Ten okres fa scy na cji przed wo -
jen nym pol skim hi sto rio zo fem wy ni kał przede wszyst kim z po trze by prze ciw dzia ła -
nia tru ciź nie mark si stow skiej, do któ rej zmu sza ła szko ła. Przed wo jen ny hi sto ryk
brzmiał bar dziej świe żo, niż hi sto ry cy współ cze śni, zmu sza ni do pod po rząd ko wy -
wa nia swych ba dań i pu bli ka cji ide olo gii ko mu ni stycz nej. Wów czas by ło to nie sły -
cha nie waż ne i my ślę, że wie le do bre go uda ło nam się osią gnąć się ga jąc do te go bar -
dzo pol skie go my śli cie la. Jesz cze jed na książ ka by ła wów czas waż na i ode gra ła
w mo im prze ko na niu ogrom ną ro lę. Otóż o. Ja cek Sa lij opra co wał wów czas an to -
lo gię Mi łość nie przy ja ciół w Pol sce i wy dał ją w pa ry skim wy daw nic twie Edi tions du
Dia lo gue. Po tem uka za ła się tak że w wy daw nic twach dru gie go obie gu. O. Ja cek jeź -
dził póź niej, pre zen tu jąc tę świet ną książ kę, po zwa lał mi tak że, bym na jej pod sta -
wie pro wa dził wy kła dy. Przy jeż dża łem z nią tak że do Go rzo wa W[ie]lk[o]p[ol skie -
go]. Je stem prze ko na ny, że jest to jed na z tych ksią żek, któ re ma ją swo je dzie je,
i któ re wy war ły ogrom ny wpływ na do ko nu ją ce się w Pol sce prze mia ny. Książ ka
udo wod ni ła, że w pol skiej tra dy cji jest nie tyl ko wal ka bez na dziei na zwy cię stwo,
nie tyl ko „dzi siaj try umf al bo zgon”, ale tak że świa do mość zwy cię ża nia zła do brem.

32 Ma rek Ro bak (ur. 1960) – zwią za ny z DA pro wa dzo nym przez ks. Wi tol da An drze jew skie go, dzia łacz
opo zy cji w PRL, czło nek RMP. 

33 Fe liks Ko necz ny (1862–1949) – hi sto ryk i hi sto rio zof, twór ca ory gi nal nej kon cep cji cy wi li za cji.
34 Ję drzej Gier tych (1903–1992) – po li tyk, dy plo ma ta, pu bli cy sta, współ pra cow nik Ro ma na Dmow skie go.
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Kie dy pró bu je my au ten tycz nie wpro wa dzić w ży cie ewan ge licz ną za sa dę mi ło ści
nie przy ja ciół, wte dy wy gry wa my – to we szło w świa do mość so li dar no ścio wych
rzesz wła śnie przez dzia ła nie w „So li dar no ści” lu dzi z dusz pa ster stwa. Ge ne ral nie
wy gra li śmy ja ko „So li dar ność” chy ba dla te go, że zre zy gno wa li śmy z prze mo cy i bez
prze mo cy oka za li śmy się sil niej si niż co kol wiek.

Elż bie ta Czu ma, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Szcze ci nie:
Chcia łam do po wie dzieć jed no zda nie á pro pos tej an to lo gii, o któ rej Prze mek

mó wił, po nie waż ja, ja ko za przy jaź nio na z Prze mkiem, do sta łam ją w ma szy no pi sie.
Nie wiem, czy to w ogó le wy szło po tem, ale po nie waż by li śmy za przy jaź nie ni
z o. Sa li jem i z Prze mkiem, mie li śmy to w ma szy no pi sie. Gdzieś cho wa li śmy, nie
wiem, mo że w pia ni nie, w każ dym ra zie, w cza sie któ rejś re wi zji, wszyst ko nam
wywle kli na wierzch. Pa no wie uło ży li to na ster cie, któ rą chcie li za brać ze so bą.
My mó wi my: „Jak to? Mi łość nie przy ja ciół wam prze szka dza?” Wzię li. Nie od da li.

Ro man Gaw ro niak:
Dzię ku je my. Te raz pro szę o za bra nie gło su jed ne go z tych, któ ry jed nak po -

szedł w po li ty kę, do mar szał ka włącz nie. Ma rek Ju rek. Pro szę.

Ma rek Ju rek, Dusz pa ster stwo Aka de mic kie w Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol skim]:
Dzię ku ję bar dzo. Z dusz pa ster stwem i po li ty ką to bar dzo skom pli ko wa na hi -

sto ria. Ale opo wiem o tym na koń cu. Do dusz pa ster stwa tra fi łem chy ba pod ko niec
1977 r., po pro stu szu ka jąc wia ry i Pa na Bo ga. Dzię ki dusz pa ster stwu od świe ży łem
rów nież pa trio tycz ne prze ko na nia, któ re za wdzię cza łem ro dzi nie, ale nie to był mo -
tyw, dla któ re go tam przy sze dłem. By łem po pro stu w okre sie du cho wych roz te rek.
Ks. Wi told po mógł mi w dro dze do Bo ga, ale na tym ten oso bi sty wą tek za trzy mam.
Nie wie dzia łem na to miast, że spo ty kam jed no cze śnie hi sto rię.

Na Zie miach Za chod nich po woj nie to przede wszyst kim Ko ściół ka to lic ki za -
ko rze niał pol skość, tak uwa żam i za wsze sta ram się o tym mó wić, gdy je stem w Go -
rzo wie czy gdzie in dziej w na szych stro nach. W Go rzo wie to by ło jed nak coś jesz cze
wię cej. To wła śnie dzia łal ność dusz pa ster stwa ks. Wi tol da An drze jew skie go sta no wi -
ła naj waż niej sze wy da rze nie hi sto rycz ne do Sierp nia ’80. Od lat czter dzie stych w Go -
rzo wie nie by ło ni cze go waż niej sze go, bar dziej zna czą ce go dla ży cia spo łecz ne go.

Ist nie je cią gle za sad ni cza róż ni ca w spo so bie opi sy wa nia przez hi sto ry ków
Pol ski w okre sie roz bio rów i w okre sie PRL. Dla hi sto ry ków jest oczy wi ste, że
w XIX wie ku naj waż niej sze rze czy dzia ły się na tzw. mar gi ne sie ży cia spo łecz ne go.
Tu zga dza li się Po bó g35 i Kie nie wi cz36, Pa jew ski 37 i Ku kie l38. Na to miast my śląc
o cza sach znie wo le nia ko mu ni stycz ne go wie lu hi sto ry ków rze czy waż ne cią gle widzi
w ofi cjal nym świe cie ko la bo ra cyj ne go pań stwa, a nie w ży ciu Ko ścio ła, dzia łal no ści
opo zy cji i w ży ciu spo łecz nym. A tam prze cież ro dzi ła się nie pod le głość. Z tej per -

35 Wła dy sław Po bóg -M al ino wski (1899–1962) – hi sto ryk spe cja li zu ją cy się w naj now szej hi sto rii Pol ski.
36 Ste fan Kie nie wicz (1907–1992) – hi sto ryk spe cja li zu ją cy się w hi sto rii Pol ski XIX w.
37 Ja nusz Pa jew ski (1907–2003) – hi sto ryk, niem co znaw ca, spe cja li zu ją cy się m.in. w hi sto rii I woj ny

świa to wej i II Rze czy po spo li tej.
38 Ma rian Ku kiel (1885–1973) – hi sto ryk woj sko wo ści.



_____________________________________________________________________________________________________________ 123

spek ty wy, rze czy waż niej szej od na sze go dusz pa ster stwa w Go rzo wie przed ro kiem
1980 nie by ło i to wła śnie ono w ogrom nym stop niu, jak mó wił przed chwi lą Prze -
mek, przy go to wa ło po sierp nio wą hi sto rię Go rzo wa (i nie tyl ko Go rzo wa, bo wie lu
go rzo wian stąd wy je cha ło i pro wa dzi ło dzia łal ność pu blicz ną w in nych czę ściach
kra ju).

Mó wi łem o za sko cze niu hi sto rią, tą naj waż niej szą, dzie ją cą się. Ale w dusz pa -
ster stwie – i to by ło dru gie za sko cze nie – spo tka łem rów nież hi sto rię ja ko wie dzę,
hi sto rię ja ko praw dę. Sta ło się to dzię ki wy kła dom obec ne go tu Prze mka Fen ry cha.
Prze mek mó wił o praw dzie hi sto rii, ale nie tyl ko i nie przede wszyst kim w sen sie
ujaw nia nia praw dy ma te rial nej. Roz ma wia li śmy oczy wi ście o Ka ty niu, o Pol sce Wal -
czą cej, o hi sto rii po wo jen nej, ale Prze mek po ka zy wał rów nież to, co fi lo zo fia kla -
sycz na okre śla ja ko praw dę for mal ną, zdol ność roz po zna nia w hi sto rii te go, co waż -
ne, te go, co sta no wi isto tę wy da rzeń. Czym jest Pol ska? Na czym po le ga na sza
toż sa mość? Do ja kiej cy wi li za cji na le ży my i czym ona jest? Prze mek Fen rych po ka -
zy wał Pol skę na tle chrze ści jań skie go Za cho du i cią gło ści hi sto rii Pol ski. Przede
wszyst kim mó wił o jej chrze ści jań skim cha rak te rze (tu bar dzo waż na by ła książ ka
o. Sa li ja, któ rą Ela i Prze mek przed chwi lą wspo mi na li). Po ka zy wał na szą hi sto rię
jako ciąg wy da rzeń, któ ry mi kie ro wa ło dą że nie do wspól nych róż nym po ko le niom
ce lów. A to już by ła dla nas praw da ży cio wa, eg zy sten cjal na, przy wra ca ją ca nam
dzie dzic two. Na bie ra li śmy prze ko na nia, że je ste śmy ogni wem w łań cu chu po ko leń,
że przy szli śmy w pew nym miej scu tej cią gło ści i je ste śmy ko lej nym po ko le niem
w szta fe cie, któ ra wszyst kie go nie za czy na, tyl ko po dej mu je spra wy, któ re łą czą nas
z ty mi, któ rzy by li wcze śniej. Spra wy zo bo wią zu ją ce.

Osob na rzecz, o któ rej trze ba po wie dzieć, to wpływ oso bi sty i przy jaźń z ks.
Wi tol dem. Wpływ cie ka wy (po wtó rzę, bo ujaw niam to w swo jej książ ce), bo na ce -
cho wa ny mą drą to le ran cją. Bo z to le ran cją w ży ciu ka to lic kim jest tak: są rze czy,
któ rych ab so lut nie nie wol no to le ro wać. I są rze czy, z któ ry mi nie wol no się zga -
dzać, ale le piej je to le ro wać. Do dusz pa ster stwa tra fi łem ja ko li ce ali sta i za sko czy ła
mnie (ta ka tro chę nie zau wa ża ją ca) to le ran cja Sze fa dla na sze go przy nie sio ne go ze
szko ły pa le nia pa pie ro sów. Do tej po ry je stem za kło po ta ny jak dzie ciom o tym opo -
wia dam, ale cór ka mi mó wi: „Oj ciec, nie przej muj się. Dzi siaj mło dzież jest mą drzej -
sza i wie, że to szko dzi”. W każ dym ra zie dzię ki te mu nie wiel kie mu prze su nię ciu
gra nic to le ran cji – czu li śmy się swo bod niej, po waż niej trak to wa ni, a przy tym
wszyst kim od bie ra li śmy w dusz pa ster stwie nie zwy kle po rząd ne, wspie ra ją ce naszych
ro dzi ców, wy cho wa nie.

Chciał bym po wie dzieć o jesz cze dwóch rze czach, w opar ciu o mo je do świad -
cze nia. Dusz pa ster stwa nie wspo mi nam tyl ko ja ko oa zy, bar dziej (na wią zu jąc do
Soł że ni cy na39 – choć u nie go ma to zna cze nie od wrot ne) ja ko ar chi pe lag. Mó wił już
o tym Prze mek. Dzię ki dusz pa ster stwu mo gli śmy, jeż dżąc po Pol sce, wszę dzie spo -
ty kać po dob nie my ślą cych lu dzi. Dla mnie bar dzo waż ny był wy jazd do Szcze ci na
w 1978 r., jesz cze pod ko niec li ceum. To by ło jed no z pierw szych prze żyć opo zy cyj -

39 Alek san der Soł że ni cyn (1918–2008) – pi sarz ro syj ski, lau re at Na gro dy No bla w dzie dzi nie li te ra tu ry,
au tor m.in. Ar chi pe la gu GU Łag, książ ki uka zu ją cej zbrod ni czą dzia łal ność sys te mu ko mu ni stycz ne go
w ZSRR.
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nych. Wte dy wła śnie po zna łem Elę Czu mę. Gdy przy je cha li śmy do Po zna nia na stu -
dia, od ra zu mo gli śmy spo tkać po dob nie my ślą cych ko le gów i zna leźć po moc w pra -
cy opo zy cyj nej. Gdy je cha li śmy z Ol kiem Hal le m40 do Lu bli na opo wie dzieć o Ru -
chu Mło dej Pol ski – za trzy my wa li śmy się w dusz pa ster stwie u je zu itów. To był
praw dzi wy ar chi pe lag wol nej Pol ski – jeż dżąc po kra ju wszę dzie by li śmy u sie bie.
Do pie ro dziś wi dać jak bar dzo dusz pa ster stwa nas ukształ to wa ły i ja kie da ły nam
opar cie spo łecz ne, psy chicz ne i du cho we. W Ru chu Mło dej Pol ski wszę dzie spo ty -
ka li śmy ko le gów o bar dzo po dob nych do świad cze niach. Pa ni Ania nie pa mię ta, ale
mo ja pierw sza wi zy ta u Ol ka Hal la by ła pod czas Syl we stra w 1978 czy 1979 r.
A Syl we ster to by ło wa sze we se le dla przy ja ciół z RMP. Za im po no wa ło mi, że na
„Gorz ko!” na praw dę efek tow nie się ca ło wa li ście. I dru ga uwa ga – mam, nie ste ty,
wra że nie, że dzi siaj mło dzież nie ma ta kich mi strzów, ja kich my mie li śmy. Wie dzie -
li śmy, gdzie ich szu kać. Oba wiam się, że dzi siaj mło dzi lu dzie nie ma ją tak wy raź -
nych punk tów orien ta cyj nych, gdzie mo gą zna leźć au to ry tet, bę dą cy part ne rem
w roz wo ju mo ral nym i in te lek tu al nym, prze wod ni ka du cho we go, opar cie dla swo -
ich prze ko nań i in tu icji etycz nych. Od bu do wa nie tej funk cji wy cho waw czej to wiel -
kie za da nie na ro do we, dusz pa ster skie i ludz kie.

Na to miast nie ty po wość mo ich do świad czeń po li tycz nych z dusz pa ster stwem
po le ga na tym, że ks. Wi told An drze jew ski w dusz pa ster stwie na uczył mnie dy stan -
su do po li ty ki, przy ca łym uświa do mie niu jej mo ral nej, na ro do wej i ludz kiej wa gi.
Ni gdy, na wet w bar dzo mło dym wie ku, nie mia łem wąt pli wo ści, że czło wiek ma
obo wiąz ki po li tycz ne, że trze ba mieć ide ały po li tycz ne i trze ba je re ali zo wać, dzia -
ła jąc pu blicz nie. Na to miast jesz cze idąc na stu dia za sta na wia łem się, czy dro ga opo -
zy cji de mo kra tycz nej jest na praw dę naj lep sza. I mo je za an ga żo wa nie to nie był wy -
bór w isto cie po li tycz ny.

Z dzi siej szej per spek ty wy wi dać jak bar dzo na sza stra te gia – obro na praw
ludz kich (jesz cze przed Sierp niem ’80), so li dar ność z prze śla do wa ny mi, wspie ra nie
pro te stów spo łecz nych – by ła re ali stycz na. Ale wów czas – wie le osób już o tym mó -
wi ło – nie spo dzie wa li śmy się, że zmia ny przyj dą tak szyb ko. Dla mnie więc by ło
bar dzo istot ne, że ks. Wi told (mam na dzie ję, że się nie ob ra zi o pro wo ka cyj ne sfor -
mu ło wa nie) na uczył mnie „chrze ści jań stwa re ak cyj ne go”, a tak se rio – po pro stu re -
agu ją ce go. Trak tu ją ce go, a wie rzę, że na le ży to do isto ty chrze ści jań stwa, oko licz no -
ści w spo sób zo bo wią zu ją cy. Nie prze cho dzi się obok krzyw dy ludz kiej czy obok
zbio ro wych nie szczęść na ro du obo jęt nie. Oko licz no ści wzy wa ją nas do współ od po -
wie dzial no ści, po mo cy, re ak cji. To me ta po li tycz ne prze ko na nie po ma ga ło mi przez
ca łe ży cie upra wiać po li ty kę. Tym bar dziej, że in te lek tu al nie ufor mo wa łem się ra czej
w szko le tzw. re ali zmu po li tycz ne go.

W swej dłu giej dzia łal no ści pu blicz nej, dzię ki te mu, co otrzy ma łem w dusz pa -
ster stwie, szcze gól nie od ks. Wi tol da, za wsze sta ra łem się pa mię tać, że re alizm jest
na praw dę sku tecz ny, na praw dę jest re ali zmem, kie dy wie my, że po tu zi nie kom pro -
mi sów (do któ rych zo bo wią zu je od po wie dzial ność) trze ba umieć po wie dzieć „nie”
(gdy do te go wła śnie też zo bo wią zu je od po wie dzial ność za rze czy waż niej sze), że tak

40 Alek san der Hall (ur. 1953) – po li tyk, hi sto ryk, dzia łacz opo zy cji w PRL, m.in. ROP CiO, za ło ży ciel
RMP, re dak tor pi sma „Brat niak”.



_____________________________________________________________________________________________________________ 125

na praw dę to non po ssu mus jest le gi ty ma cją prag ma tycz nej po li ty ki. Jak dłu go po -
tra fi my go zro bić w miej scu, gdzie wcze śniej za kła da li śmy, tak dłu go za cho wu je my
kon takt z rze czy wi sto ścią. Praw dzi wy re alizm pa mię ta bo wiem o re al no ści zo bo wią -
zań mo ral nych, o re al no ści oko licz no ści, któ rych wy god niej by ło by nie wi dzieć,
o re al no ści za sad ni czych ce lów, któ re prag ma tyzm ła two roz mie nia na drob ne.
Oczy wi ście po twier dzam to, co mó wi li tu taj wszy scy, że ni gdy w żad nym dusz pa -
ster stwie nie od bie ra łem na uk po li tycz nych, stric te po li tycz nych. Ale dzię ki roz mo -
wom o ży ciu pu blicz nym, i o od po wie dzial no ści w ży ciu pu blicz nym – na uczy łem
się tak my śleć, co po ma ga ło mi i przed ro kiem 1989, i w wol nej Pol sce. Po 1989 r.
by ło to na wet trud niej sze. W cza sach ko mu ni zmu w spo sób oczy wi sty by li śmy za
nie pod le gło ścią, prze ciw ko mu ni zmo wi, za pra wa mi Ko ścio ła. Za da nia od po wie -
dzial no ści chrze ści jań skiej by ły ja sne. Dzi siaj też mu si my umieć być i za, i prze ciw,
sko ro Jan Pa weł II tak moc no uświa da miał nam ko niecz ność za ję cia sta no wi ska
w wal ce cy wi li za cji ży cia prze ciw kontr kul tu rze śmier ci. Te go, że trze ba pod jąć tę
od po wie dzial ność, do ko nać wy bo ru i dać te mu wy raz, na uczy łem się tu taj, w dusz -
pa ster stwie, w Go rzo wie W[ie]lk[o]p[ol skim]. Ty le, prze pra szam, je że li za dłu go.

Ro man Gaw ro niak:
Dzię ku ję bar dzo.





Wy kaz skrótów

AAKML – Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne Ku rii Me tro po li tal nej w Lu bli nie
AAN – Ar chi wum Akt No wych w War sza wie
AIPN – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie
AIPN Gd – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Gdań sku
AIPN Lu – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Lu bli nie
AIPN Sz – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Szcze ci nie
AK – Ar mia Kra jo wa
APG – Ar chi wum Pań stwo we w Go rzo wie Wiel ko pol skim
AWF – Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go
„Biu le tyn IPN” – „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”
BP KC PZPR – Biu ro Po li tycz ne Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR
DA – dusz pa ster stwo aka de mic kie
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KC PZPR – Ko mi tet Cen tral ny PZPR
KGB – Ko mi tiet go su dar stwien noj bie zo pa sno sti – Ko mi tet Bez pie czeń stwa

Pań stwo we go (ZSRR)
KIK – Klub In te li gen cji Ka to lic kiej
KMiP MO – Ko men da Miej ska i Po wia to wa MO
KO – kon takt ope ra cyj ny
KOR – Ko mi tet Obro ny Ro bot ni ków
KPN – Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej
KSS KOR – Ko mi tet Sa mo obro ny Spo łecz nej KOR
KUL – Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski
KW MO – Ko men da Wo je wódz ka MO
KW PZPR – Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR
MBP – Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
MO – Mi li cja Oby wa tel ska
MSW – Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
NSZZ „So li dar ność” – Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy „So li dar ność”
PKI – Punkt Kon sul ta cyj no -I nfo rm acy jny
POP – Pod sta wo wa Or ga ni za cja Par tyj na
PPR – Pol ska Par tia Ro bot ni cza
PRL – Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa
PW – Po li tech ni ka War szaw ska
PZPR – Pol ska Zjed no czo na Par tia Ro bot ni cza
RMP – Ruch Mło dej Pol ski
ROP CiO – Ruch Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la
RSB – Re fe rat ds. Bez pie czeń stwa



SB – Służ ba Bez pie czeń stwa
SKM – Szyb ka Ko lej Miej ska
SKS – Stu denc ki Ko mi tet So li dar no ści
SOR – spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia
SOS – spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia
SZSP – So cja li stycz ny Zwią zek Stu den tów Pol skich
TJ – To wa rzy stwo Je zu so we
TW – taj ny współ pra cow nik
UB – Urząd Bez pie czeń stwa
UdsW – Urząd ds. Wy znań
UMCS – Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -Skł odo wskiej w Lu bli nie
USA – Uni ted Sta tes of Ame ri ca (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
UWG – Urząd Wo je wódz ki w Go rzo wie Wiel ko pol skim
WdsW – Wy dział ds. Wy znań
WSD – Wyż sze Se mi na rium Du chow ne
WUBP – Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
WUSW – Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych
ZBo WiD – Zwią zek Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję
ZHP – Zwią zek Har cer stwa Pol skie go
ZMS – Zwią zek Mło dzie ży So cja li stycz nej
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
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