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– szpiegować go, śledzić, podsłuchiwać,
szantażować, zastraszać, a w końcu zabić
– oto nakaz, jaki funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa niejednokrotnie zapew-
ne otrzymywali od swych przełożonych, a
ci z pewnością decyzji też nie podejmo-
wali sami. Łańcuch tego draństwa i zbrod-
ni piął się w totalitarnym państwie, jakim
był PRL, ku samej górze władzy politycz-
nej. Ta „góra” to – prawdopodobnie – sam
„pierwszy”, a przynajmniej jego najbliżsi
zausznicy. Trudno to udowodnić, bo ogni-
wa wspomnianego łańcucha skutecznie
zacierały ślady. Tak również było w 1989
roku – czasie nadziei, Okrągłego Stołu, w
miarę prawdziwych wyborów i wreszcie
nawet pierwszego niekomunistycznego
premiera.

Dokładnie 20 lat temu „nieznani spraw-
cy” zamordowali księdza Stefana Niedzie-
laka – kapelana Armii Krajowej, uczestni-
ka powstania warszawskiego, duszpaste-
rza Rodzin Katyńskich. Kilka dni później
w oparach czadu znaleziono zwłoki księ-
dza Stanisława Suchowolca – duchowego
opiekuna białostockiej „Solidarności”.
Wreszcie latem tego roku życie stracił
ksiądz Sylwester Zych – siedem lat wcze-
śniej powiernik patriotycznie nastawionej
grupy chłopców, którzy w splocie nie-
szczęśliwych okoliczności zastrzelili sier-
żanta MO.

Wspólne mianowniki wszystkich
trzech spraw to: traktowanie księży jako
wrogów komunistycznej władzy, pozba-
wienie ich życia niejako w czasie i trybie
„załatwiania ostatnich porachunków”,
skuteczność morderców, profesjonalne
zatarcie śladów. Wykonawców zbrodni i
ich mocodawców trzeba odnaleźć. Dziś
przypominamy męczeńską śmierć trzech
wspaniałych duchownych i zadajemy py-
tania, na które naród ma prawo znać od-
powiedź...

—Maciej Rosalak  

Osaczyć
klechę

JAN ŻARYN

N
a początku 1944 r., a za-
tem po wkroczeniu Armii
Czerwonej na terytorium

II Rzeczypospolitej, po raz ko-
lejny doszło do spotkania ludzi
Kościoła katolickiego z komuni-
zmem, jego doktryną i instytu-
cjami tworzącymi zbrodniczy
system. Po raz pierwszy do spo-
tkania tego doszło po 1917 r. na
terenie Rosji ogarniętej rewolu-
cją bolszewicką. Apogeum re-

presji nastąpiło w latach 1922 –
1923, gdy na śmierć skazano ks.
Konstantego Budkiewicza oraz
abp. Jana Cieplaka, a także w la-
tach 30., w ramach planu „likwi-
dacji religianctwa”, gdy ekipie
Stalina udało się zlikwidować
wszystkie zakony, przejąć mają-
tek kościelny, a kapłanów zesłać
do łagrów lub do Kazachstanu.

Kolejna porcja represji spa-
dła na tę część polskiego Ko-
ścioła, który dostał się w 1939 r.
pod okupację sowiecką. Prawo
państwa ateistycznego pozba-

wiło katolików, zgromadzenia i
instytucje diecezjalne prawa do
istnienia w formie zorganizowa-
nej. Spotkanie z 1944 r. miało
jednak inny wymiar dla pol-
skiego Kościoła. Tereny kreso-
we przyłączone do ZSRR zosta-
ły brutalnie spacyfikowane,
aresztowano m.in. bp. Adolfa
Szelążka z Łucka, oskarżając go
następnie o przestępstwa, które
miał popełniać przeciwko Rosji,
począwszy od końca XIX wieku.
Byłby to absurd, gdyby nie wie-
lomiesięczny pobyt tego starca

w więzieniu kijowskim, a nadto
uwięzienie jego najbliższych
współpracowników (notabene
oskarżonych o naruszenie kon-
kordatu z 1847 r.).

T
e pierwsze spotkania i
starcia stanowiły prelu-
dium tego, co dopiero

miało nadejść, za sprawą zwy-
cięstwa komunistów nad Pola-
kami dążącymi do odzyskania
po wojnie niepodległości. W
pierwszych latach po wojnie na
terytorium Polski Ludowej do-

szło do szybkiej eliminacji
dwóch obrządków Kościoła ka-
tolickiego: greckiego i ormiań-
skiego. Rozprawa z rzymskimi
katolikami musiała trwać dłu-
żej. Faktycznie, od jesieni 1947 r.
do końca istnienia PRL polityka
wyznaniowa partii komuni-
stycznej co do celów pozosta-
wała niezmienna.

Dość prymitywnie, ale trafnie
ujął to swego czasu zastępca dy-
rektora Departamentu IV MSW
płk Adam Pietruszka, gdy w
grudniu 1983 r. nawoływał szko-

lonych przez siebie funkcjona-
riuszy SB do kopiowania stali-
nowskich metod oddziaływania
na Kościół: „wszystkie poczyna-
nia państwa w dziedzinie poli-
tyki wyznaniowej mają [bo-
wiem] na celu ograniczanie po-
litycznej wrogości hierarchii ko-
ścielnej kleru, odsuwanie Ko-
ścioła od życia publicznego
kraju, zmniejszanie zasięgu jego
społecznego oddziaływania”.

Najdotkliwszą formą repre-
sji wobec Kościoła i katolicy-
zmu było stosowanie ca-
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W 20. rocznicę zamordowania księży Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca i Sylwestra Zycha
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JACEK T. ŻUREK

K
to naprawdę zabił księ-
dza Jerzego Popiełusz-
kę? Dlaczego? Na razie
nie wiemy, jak było, nim

ksiądz zginął. Wiemy za to, co
stało się po jego śmierci. Te
ułamkowe informacje przekazu-
ją nam wiele o jej sprawcach.

W 2002 r. Sąd Okręgowy w
Warszawie uniewinnił szefa
Służby Bezpieczeństwa gen.
Władysława Ciastonia od zarzu-
tu pomocy w zabójstwie księ-
dza, uniewinnił go także od in-
nych zarzutów związanych z
działaniami przeciw księżom
Jerzemu i Bardeckiemu oraz je-
go wcześniejszą ubecką działal-
nością. W tym czasie pojawił się
w „Super Expressie” przeciek z
toczącego się śledztwa w od-
działowej komisji IPN w Lubli-
nie o świadkach, którzy widzieć
mieli, jak 25 października 1983 r.
(a więc już po ustalonej dacie
śmierci księdza, gdy Piotrowski
i towarzysze byli za kratkami)
nieznani mężczyźni wrzucali do
wody na tamie we Włocławku
duży pakunek przypominający
ciało ludzkie.

Kto zabił

Wątpliwości pojawiły się
wcześniej, jeszcze zanim rozpo-
czął się proces toruński, w jakim
skazano tych, którzy księdza
uprowadzili. Wydobyte z zalewu
po kilku (kilkunastu) dniach
zwłoki były zmasakrowane, wi-
dzieli to wszyscy ci, którzy mieli
okazję oglądać wystawione ciało
na katafalku bądź jego zdjęcia.
Opinia biegłych mówiła zaś, że są
to zmiany spowodowane rozkła-
dem ciała w wodzie. Kolejne wąt-
pliwości dotyczą jedynego
świadka zbrodni, kierowcy księ-
dza, Waldemara Chrostowskie-
go. Jak był w stanie wyskoczyć z
pędzącego z prędkością 100
km/godz. samochodu, nie od-
nieść żadnych poważniejszych
obrażeń i uciec przed morderca-
mi? Czemu go nie ścigali? 

Informacje o tajemniczych
wydarzeniach na włocławskiej
tamie po śmierci księdza miały
być znane już wtedy. Czy cho-
dziło (i chodzi) o celową dezin-
formację? Faktem za to są dziw-

ne okoliczności śmiertelnego
wypadku 30 listopada 1984
funkcjonariuszy MSW, którzy
zbierali materiały dotyczące za-
bójstwa księdza.

Sensacyjne wątki pojawiły się
ostatnio w artykule tygodnika
„Wprost” (a także w książce
Wojciecha Sumlińskiego), gdzie
postawiono śmiałą tezę, że ska-
zani za morderstwo księdza ofi-
cerowie byli tylko kozłami ofiar-
nymi, przyznając się na rozkaz
do niepopełnionej zbrodni. Na
łamach „Gazety Polskiej” jako
pewnik podano, że mordu do-
konano na rozkaz KGB, gdyż
ksiądz nie chciał zostać konfi-
dentem SB w Rzymie.

Nie dysponuję żadnym no-
wym materiałem dowodowym,
nie znam także materiału zgro-
madzonego w kolejnych, czte-
rech już, śledztwach prokura-
torskich. Przedstawię jednak

hipotezy dotyczące przyczyn
zbrodni.

Motywy „osobiste”

1) Po ucieczce Waldemara
Chrostowskiego sprawców
ogarnęła panika – wedle opinii
Grzegorza Piotrowskiego – za-
bili więc niejako ze strachu.
Zbrodnia była jednak zaplano-
wana wcześniej w różnych wa-
riantach, które jednak nie wy-
paliły.

2) Zbrodnia stanowiła efekt
osobistych porachunków Pio-
trowskiego – to wersja propagan-
dowa, lansowana na procesie.

3) Piotrowski pragnął popi-
sać się przed przełożonymi. W
tak scentralizowanej machinie,
jaką było komunistyczne MSW,
było to jednak niemożliwe. Pro-
cedury podejmowania naj-
prostszych działań, jak choćby
opuszczenie budynku w godzi-

nach pracy, były bardzo rygory-
styczne.

4) Wersja pokrewna mówi, że
zabójstwo w istocie było wyni-
kiem niezrozumienia rozkazów
przez podwładnych, którzy
„przesadzili” ze swą gorliwością.
Język używany w rozmowach
służbowych czy prywatnych
pełen był niedomówień jak w
mafii. Powstała w 1973 r. w MSW
grupa „D” (dezintegracja) była
centralną strukturą, tu ognisko-
wały się „działania specjalne”
wobec Kościoła (gwałty, podpa-
lenia, rabunki, próby zabójstw).
Funkcjonariusze grupy „D”
(Wydział VI departamentu IV
MSW do 1984 r.), otrzymywali
polecenia bezpośrednio od dy-
rektora Departamentu, ówcze-
śnie gen. Zenona Płatka, a po
wykonaniu zadania niszczyli
dokumenty. Wszystko było jed-
nak planowane, a sprawozda-
nia otrzymywali najwyżsi dy-
gnitarze PZPR. Wersja ta jest
więc nierealna.

5) Śmierć duchownego była
prowokacją „betonu partyjne-
go”, do którego zaliczać się miał
gen. Mirosław Milewski, zagro-
żony ujawnieniem kryminalnej
afery „Żelazo”. Dążył on w ten
sposób do osłabienia „reforma-
torów” i zmiany ministra spraw
wewnętrznych wywodzącego
się z konkurencyjnych służb
wojskowych – Kiszczaka. Wer-
sja taka odpowiadająca ówcze-
snemu kierownictwu MSW i
partii, zwłaszcza Kiszczakowi i
Jaruzelskiemu, miała posmak
starej śpiewki. Już po procesie
toruńskim dyrektor Urzędu do
spraw Wyznań Adam Łopatka
szantażował sekretarza episko-
patu biskupa Bronisława Dą-
browskiego, by hierarchowie
własnymi rękoma uciszyli nie-
pokornych duchownych, bo je-
śli będą oni wraz z ekstremą
atakowali rządzących i sąsia-
dów, to: „do władzy w Polsce
dojdą ludzie typu Piotrowskie-
go albo obcy. Sprowadzicie na
nas i na siebie biedę, z której nie
będzie wyjścia”.

6) Istnieje inna odmiana tego
wątku. Sprawcy mogli działać z
poręki Milewskiego, chcącego
przez prowokację „utrącić” rywa-
li. Co jednak z wcześniejszym,
nieudanym zamachem na życie

księdza w czasie podróży samo-
chodem, jakiego dokonał Pio-
trowski? Pasażerowie przeżyli
dzięki refleksowi kierowcy, który
miast zwolnić, skierował auto
wprost na wyskakującego z ka-
mieniem na drogę mężczyznę.
Funkcjonariusze SB byli kontro-
lowani, ich ofiary i ich otoczenie
tym bardziej. I po takim wydarze-
niu Kiszczak, mający ponadto do
dyspozycji służby wojskowe, nie
rozciągnął wzmożonej kontroli
nad własnymi ludźmi? A może
otoczenie gen. Jaruzelskiego z za-
dowoleniem przyglądało się
działaniom „konkurencji”, która
pogrążała się sama. To prosto tłu-
maczy zatrzymanie bezpośred-
nich sprawców zabójstwa i ich
publiczne osądzenie. Nie wyklu-
cza też „inspiracji” sowieckiej.

Motywy „obce”

1) Wątek „sowiecki” pojawił
się już w śledztwie: płk Adam
Pietruszka (zastępca dyrektora
Departamentu IV MSW) z gen.
Zenonem Płatkiem usiłowali
zrzucić winę na KGB, z czego
wycofali się po jakimś czasie.

2) Inna hipoteza mówi, że
przewidywany wyjazd księdza
do Rzymu na studia spowodo-
wał złożenie mu propozycji
współpracy agenturalnej z SB –
ksiądz odmówił i groźba ujaw-
nienia spowodowała zabójstwo.
Inspirować mieli Rosjanie. Jed-
nak znane instrukcje UB i SB do-
tyczące werbowania agentów za-
kładały, że podobne propozycje
nie były aktem jednorazowym,
ale długim procesem. W jego
trakcie z dużą ostrożnością trak-
towano duchownych, częstokroć
zadowalając się ustną obietnicą
współpracy, bez podpisywania
jakichkolwiek dokumentów.

3) Pojawiły się głosy, że Pio-
trowski mógł odwiedzić w Byd-
goszczy bazę wojsk sowieckich;
rezydent KGB w MSW był jego
częstym rozmówcą; „Izwiestia”
poświęciły księdzu specjalny
artykuł, co rzadko zdarzało się
prasie sowieckiej, jeśli chodzi o
polskich kapłanów; zakład pro-
wadzący badania kryminali-
styczne był „w zainteresowaniu”
KGB. Te wszystkie informacje
wzmacniają oczywiście wątek
sowiecki, nie przekreślając po-
zostałych możliwości.

Tajemnica śmierci księdza Jerzego
Ćwierć wieku po najgłośniejszym mordzie w PRL

łego wachlarza środków
oraz narzędzi skierowanych
przeciwko konkretnym lu-
dziom: siostrom i braciom za-
konnym, kapłanom diecezjal-
nym i zakonnym, w końcu bi-
skupom. Celem bezpośrednie-
go ataku na ludzi Kościoła by-
ło, w zależności od dekady,
naruszenie jedności między
klerem a hierarchami, pozy-
skanie jednych do współpracy,
a zastraszanie i „lokalizowanie”
innych, w końcu eliminacja
bądź aresztowanie najbardziej
niepokornych. Niewątpliwie to
w latach stalinowskich w wię-

zieniach przebywało najwięcej
przedstawicieli duchowień-
stwa, ok. 10 proc. stanu kapłań-
skiego. Inni byli deportowani
na Wschód (jak biskupi grec-
kokatoliccy) albo – w ramach
represji – wywożeni wbrew ich
woli do Niemiec (kapłani z die-
cezji katowickiej).

P
owodem aresztowania w
latach 1944 – 1955 mógł
być, i był, m.in. domnie-

many lub faktyczny udział ka-
płana w strukturach Armii Kra-
jowej, Narodowych Sił Zbroj-
nych bądź powojennego pod-

ziemia niepodległościowego,
najczęściej w roli kapelana.
Przykłady: ks. Józef Zator-Przy-
tocki, ks. Bolesław Stefański czy
też ks. prof. Jan Stępień, ks. Jó-
zef Lelito... Począwszy od 1947 r.
coraz częściej do więzień trafia-
li aktywni kapłani prowadzący
pracę z młodzieżą w ramach
ZHP, czy też Sodalicji Mariań-
skiej, a zatem także w elitarnych
organizacjach ściśle religijnych
(np. o. Tomasz Rostworowski).
Przez więzienie mokotowskie,
Rawicz czy Wronki przeszli tak-
że duchowni-prefekci, uczący
religii w szkole, czy też ci, którzy

odważyli się za pośrednictwem
ambony ujawnić bezprawie
władz (np. ks. Aleksander Woź-
ny, odczytując komunikat Epi-
skopatu Polski z 12 lutego 1950
r. w sprawie likwidacji Caritasu).

Znaczna część kapłanów
aresztowanych w pierwszej de-
kadzie komunizmu w Polsce ni-
gdy nie opuściła więzienia, jak
o. Władysław Gurgacz skazany
na karę śmierci (karę wykona-
no), ks. Zygmunt Kaczyński,
minister w rządzie RP na
uchodźstwie i redaktor „Tygo-
dnika Warszawskiego”, który
zmarł w więzieniu. Inni, którzy

nie trafili do więzienia, ginęli z
rąk „nieznanych sprawców”
(ks. Michał Rapacz) bądź zna-
nych – jak w przypadku zabój-
cy kieleckiego kapłana ks. Sta-
nisława Ziółkowskiego, za co
jednak władze nie zamierzały
brać odpowiedzialności (po-
dobnie jak za zabójstwo ks. Je-
rzego, ograniczając krąg mor-
derców i współwinnych śmier-
ci kapłana do wspomnianego
płk. Adama Pietruszki).

N
a ogół nie wiemy jednak,
że ta sama forma represji
– a zatem uwięzienie lub
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Kalendarium opresji
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Od PKWN 
do Milenium
1944
8 XII. W Rzeszowie NKWD aresz-
towało i przekazało do aresztu UB
ks. Michała Pilipca, kapelana AK.
Po torturach został zabity strza-
łem w tył głowy; był
prawdopodobnie pierwszym ka-
płanem  ofiarą mordu
politycznego w Polsce Ludowej.
20 XII. W resorcie bezpieczeństwa
PKWN powstała komórka do zwal-
czania „wrogiej agentury” wśród
duchowieństwa. Kierowniczką
Sekcji III Wydziału I (od 6 IX 1945
r. Wydziału V Departamentu V Mi-
nisterstwa Bezpieczeństwa
Publicznego) została Julia Brysty-
gierowa – do Października ’56
główna specjalistka do walki z Ko-
ściołem w bezpiece.

1945
Marzec. W Krakowie pod auspicja-
mi abp. Adama Sapiehy powstał
„Tygodnik Powszechny”.
8 V. Kapitulacja Niemiec. Straty
duchowieństwa rzymskokatolic-
kiego pod okupacją hitlerowską:
pięciu biskupów, 1932 księży die-
cezjalnych (17 proc. stanu z
1939 r., a na ziemiach wcielonych
do III Rzeszy do 50 proc. stanu
przedwojennego), 580 zakonni-
ków, 289 zakonnic. Z rąk
nacjonalistów ukraińskich na Wo-
łyniu i w Galicji Wschodniej w
latach 1943 – 1944 śmierć po-
niosło ok. 120 księży
rzymskokatolickich.
Pod okupacją sowiecką (1939 –
1941 i w 1944 r.) na dawnych Kre-
sach Wschodnich zginęło ok. 180
księży (brak dokładnych danych),
w tym kilkudziesięciu w Katyniu,
Miednoje i Charkowie. Straty mate-
rialne to m.in. całkowite
zniszczenie 900 świątyń. Po zmia-
nie granic państwowych Kościół
polski stracił możliwość sprawo-
wania opieki duszpasterskiej nad
wiernymi pozostałymi na połowie
terytorium II RP wcielonej do ZSRR
oraz stanął przed koniecznością
zorganizowania od nowa struktur
kościelnych i życia religijnego na
ziemiach zachodnich i północnych.
12 IX. Rząd ogłosił, że z winy Wa-
tykanu konkordat ze Stolicą
Apostolską przestał obowiązywać.
25 IX. Pierwszy jawny spór epi-
skopatu z władzami
państwowymi: Prezydium Krajo-
wej Rady Narodowej ustanowiło
przymus ślubów cywilnych (od
1947 r. obowiązkowo poprzedza-
jących udzielenie ślubu
kościelnego) oraz przepisy uła-
twiające rozwód. Biskupi wysłali
list protestacyjny.
11 XI. Pod redakcją ks. Zygmunta
Kaczyńskiego, byłego ministra
rządu londyńskiego, ukazał się
pierwszy numer katolickiego „Ty-
godnika Warszawskiego”
politycznie związanego ze Stron-
nictwem Pracy.
25 XI. W Warszawie powstał tygo-
dnik „Dziś i Jutro”; wokół pisma
Bolesław Piasecki zorganizował
grupę polityczną katolików przed-
kładających lojalność wobec
komunistycznych władz nad więź
z Kościołem i jego hierarchią,
ostateczną uformowaną w 1951 r.
jako Stowarzyszenie Pax.

1946
10 III. W Kraśniku w diecezji lubel-
skiej „nieznani sprawcy”
zamordowali rektora kościoła
Świętego Ducha, prześladowane-
go przez UB ks. Stanisława
Zielińskiego, dobroczyńcę >4

≥Ksiądz Jerzy Popiełuszko – oddany wiernym kapłan i wrażliwy
człowiek

IP
N

          



Wtorek | 20 stycznia 2009rp .pl◊ 3Zabić księdza

Śmierć jako pretekst

1) Ksiądz musiał zginąć, bo-
wiem planowano długofalowo
spiralę represji albo rozmowy z
„konstruktywną” opozycją, do
jakich doszło później przy
Okrągłym Stole. Śmierć księ-
dza, szybkie złapanie i osądze-
nie sprawców miały uwiarygod-
nić rządzącą ekipę. O prowoka-
cji, na jaką mogło wskazywać
pozostawienie orzełka milicyj-
nego w miejscu zbrodni, mówili
już oskarżyciele podczas proce-
su toruńskiego. Tajemnicza jest
nadal ucieczka Waldemara
Chrostowskiego.

Pomysł tyle ciekawy, co kar-
kołomny. Gorbaczow nie wpro-
wadzał jeszcze pierestrojki, a je-
śli nawet o niej myślał, to nadal
przykręcał śrubę, zwłaszcza na
odcinku walki z religią. Załóżmy
jednak, że wtedy, na jesieni
1984 r., Polska mogła być takim
poligonem doświadczalnym.
Śmierć księdza, złapanie zabój-
ców (porywaczy), odnalezienie
ciała dokonały się w ciągu 12
dni. Potem, w zależności od ba-
danych na bieżąco nastrojów
„społeczeństwa”, miało się  roz-
strzygnąć, który z tych dwóch
planów zostanie przyjęty.

2) Najbardziej prawdopo-
dobna z hipotez mówi o prowo-
kacji – morderstwie na rozkaz „z
góry” (Biuro Polityczne, otocze-
nie gen. Jaruzelskiego itd.) w ce-
lu nakręcenia spirali represji i
sterroryzowania opozycji i Ko-
ścioła. Wydanie podobnych
rozkazów potwierdzili Piotrow-
ski i Chmielewski, nie podając
jednak nazwisk. 

Śmierć wykorzystana

Płk Pietruszka mówił Pio-
trowskiemu o księdzu: „Takiego
łotra tylko ziemia może wypro-
stować”. Niewiele odbiegał sty-

listyką wypowiedzi od premie-
ra Jaruzelskiego czy rzecznika
rządu Urbana. W 1984 r., po
śmierci księdza, Jaruzelski mó-
wił na posiedzeniu rządu, że jest
około 3/5 duchownych aktyw-
nych „antysocjalistycznie”, po-
tem zadawał retoryczne pyta-
nia, ilu z nich można zamknąć, i
odpowiadał po stwierdzeniu, że
można: „… posadzić dziesięciu?
Może możemy. [...] Towarzysze,
nam znacznie wygodniej jest
prać potem jakiegoś takiego
księdza Jancarza…, pokazując
obok [innego księdza – pozy-
tywnego] – … to jest wzór posta-

wy obywatelskiej. [...] stereotyp
nieskazitelnego Popiełuszki
niełatwo będzie utrzymać. On
jest męczennikiem nie za wiarę,
ale za politykę, za sianie niena-
wiści [...]”. 

Osoby przywołane były
przez premiera nieprzypadko-
wo – później Kiszczak reko-
mendował arcybiskupowi Dą-
browskiemu wymienionego
„księdza pozytywnego” –
pszczelarza, kandydata na po-
sła do Sejmu PRL, a ks. Kazi-
mierz Jancarz, wikariusz w Kra-
kowie-Mistrzejowicach, organi-
zował msze św. za ojczyznę, któ-

re sprawował wcześniej ks. Je-
rzy Popiełuszko.

Listy niewygodnych dla
władz księży pojawiały się na
biurkach przywódców partii co
najmniej od 1948 r. do lat 80.
Kwestia odpowiedzialności po-
litycznej i moralnej oraz przy-
zwolenia – na owe zabójstwa
dokonywane przez bezpiekę –
ze strony przywódców partii nie
budzi więc wątpliwości.

Podczas procesu toruńskiego
prokurator Leszek Pietrasiński
wystąpił z przemową przeciwko
ofiarom i Kościołowi katolickie-
mu in toto. Komentował to Wal-

demar Chrostowski: „Piotrowski
ijego wspólnicy dokonali zbrod-
ni potajemnie, prokurator znie-
sławia Jerzego na oczach całej
sali, wobec wszystkich”. Mowę
Pietrasińskiego komentowano
na forum Sekretariatu KC PZPR
w 1985 r. jako skuteczne dema-
skowanie antysocjalistycznej
polityki Kościoła.

Podobne argumenty pojawiły
się po zamordowaniu w 1989 r.
księży Stefana Niedzielaka, Sta-
nisława Suchowolca, Sylwestra
Zycha. Ów brak umiaru, poczu-
cia zdrowego rozsądku u
sprawców zbrodni oraz ich pro-

tektorów pozwala na jednej
płaszczyźnie rozpatrywać tajne
działania o charakterze dezin-
formacji z jawnymi, propagan-
dowymi oskarżeniami pod ad-
resem ofiar zbrodni. To, że
sprawcy, inspiratorzy zabójstw
usiłowali obrócić na swoją ko-
rzyść owe zbrodnie, nie budzi
zdziwienia. Czemu jednak tak
głupio? Owa propaganda skie-
rowana była przede wszystkim
do „aparatu”: SB i MO, kadry
WP, członków i funkcjonariuszy
PZPR. Autorzy tych działań byli
podobnie prymitywni jak ich
odbiorcy.

Śmierć tajemnicza

Za uczynione zło niewątpli-
wie winę ponoszą sprawcy po-
rwania i zamordowania księdza.
Winę moralną i polityczną po-
noszą zarówno mocodawcy, jak i
wykonawcy czynu. Wszyscy,
którzy tworzyli atmosferę sprzy-
jającą zbrodni, jak – cytowany
przez Jaruzelskiego – Urban,
mentor Piotrowskiego. Normal-
ny człowiek staje przerażony
przy zwłokach księdza. O to cho-
dziło, dosłownie i symbolicznie
(zmiażdżony język, nie będzie
„szczekał”). Podobnie jak zabój-
com św. Andrzeja Boboli (XVII w.),
którzy oprawili jezuitę na haku
rzeźnickim jak świnię. Jak mor-
dercom ks. Jana Szczepańskie-
go z Brzeźnicy Bychawskiej, któ-
remu w sierpniową noc 1948 r.
związanemu i bitemu funkcjo-
nariusze UB zerwali paznokcie
rąk i nóg, wydłubali oczy, wycięli
język i genitalia, przestrzelili gło-
wę i utopili w Wieprzu. 

Czy jednak tylko o ów strach,
tremor, chodziło? Myślę, że
przyczyna tkwi głębiej, właśnie
w owej niedocieczonej, niezba-
danej tajemnicy zła.

—Jacek T. Żurek

zabójstwo, spotykała wybra-
nych kapłanów także po 1956 r.
(Niektóre narzędzia masowo
stosowane w latach stalinow-
skich rzeczywiście zostały za-
mrożone na pewien czas, by
mogły służyć w latach 80.). Do
aresztów i więzień trafiali od
końca lat 50., m.in. o. Marian Pi-
rożyński, redaktor „Homo Dei”,
za rzekome malwersacje go-
spodarcze, a de facto za to, że
chciał wydawać pismo religijne
w nakładzie większym, niż po-
zwoliły na to cenzorskie wła-
dze. Podobnie ks. Franciszek
Blachnicki aresztowany za or-
ganizację dzieła „Krucjata
wstrzemięźliwości”, czyli za to,
że postanowił – bez zgody
władz – tępić alkoholizm w Pol-
sce.

Jeszcze mocniej sprzenie-
wierzył się państwu ateistycz-
nemu ks. Władysław Findysz,
który w latach 60., wypełniając
polecenia swego prymasa, na-
mawiał listownie parafian, by w
ramach programu Wielkiej No-
wenny podejmowali zobowią-
zania czynienia dobra. Organi-
zacja parafialnej akcji „soboro-
wych czynów dobroci” dopro-
wadziła kapłana z Nowego Żmi-
grodu do aresztu. Został
skazany i osadzony w więzieniu
z oskarżenia o łamanie ustawy o
wolności sumienia i wyznania.
Zmarł, nieleczony, kilka miesię-
cy po opuszczeniu murów wię-
zienia. Nadmierna zdaniem ko-
munistów aktywność duszpa-
sterska kapłana miała być bru-
talnie powstrzymywana w imię

dbałości o uwolnioną z elemen-
tów „religianctwa” przestrzeń
publiczną.

Stałe w tym względzie wy-
tyczne realizowano środkami
administracyjno-fiskalnymi
poprzez niewydawanie zgo-
dy na budowę (rozbudowę)
świątyni (domu parafialnego),
a w skrajnych wypadkach za
sprawą pozbawienia wolności
połączonego często z przygo-
towaniem aktu oskarżenia 
(ks. Józef Wójcik, rekordzista,
od końca lat 50. do 1972 r. był
dziesięć razy aresztowany). W
latach 1956 – 1980 doszło do
dwóch znanych nam przypad-
ków doprowadzenia kapła-
nów do śmierci; oprócz wspo-
mnianego ks. Findysza, dziś
błogosławionego męczennika

Kościoła powszechnego, ko-
lejną ofiarą komunistów był
ks. Roman Kotlarz, który
ośmielił się błogosławić robot-
nika walczących o prawo ich
rodzin do godnego życia w
czerwcu 1976 r.

P
raktyki stosowane maso-
wowlatach stalinowskich,
a wybiórczo w dwóch ko-

lejnych dekadach PRL – Gomuł-
ki i Gierka – nie zostały wypar-
te przez funkcjonariuszy SB w
zbyt krótkim okresie 16 mie-
sięcy „karnawału”. Już 13 grud-
nia 1981 r. władze stanu wojen-
nego oraz KC PZPR w sposób
szczególny zajęły się zbiera-
niem informacji na temat „an-
typaństwowych” wystąpień z
ambony. Rejestrowano kon-

kretne homilie, z imienia i na-
zwiska przekazywano dane o
kapłanach na biurko członków
poszczególnych wydziałów KC
PZPR. Wzmożone działania
operacyjne miały skutkować
decyzjami o wszczęciu spraw
operacyjnego rozpracowania,
m.in. na ks. Jerzego (SOR
krypt. „Popiel”, od września
1982 r.).

Potraktowani w ten sposób
księża dostawali się w tryby ma-
chiny SB, której funkcjonariu-
sze – np. przygotowując akt
oskarżenia dla prokuratury –
mogli stosować podsłuchy, wer-
bować agenturę, urządzać pro-
wokacje, a w końcu zastraszać
czy też uciszać „wrogów ustro-
ju” na zawsze. Nieograniczone,
jak się wydawało, możliwości

operacyjne wzmacniało poczu-
cie bezkarności i wszechwładzy
SB. Tę bezkarność z kolei gwa-
rantowali przywódcy partii ko-
munistycznej i państwa, którzy
na bieżąco mataczyli w spra-
wach rzucających choćby cień
podejrzeń na funkcjonariuszy
SB, MO czy ZOMO i w których
rękach znajdowały się nici pro-
wadzące do ówczesnej proku-
ratury czy sądów. Stąd wówczas
– w latach 80. – to górnicy z ko-
palni Wujek byli skazywani
przez sądy, a nie ich oprawcy.
Stąd dziś, po wielu latach, tak
trudno jest odkryć rzeczywi-
stych sprawców skrytych za-
bójstw z lat 80.: ks. Stanisława
Kowalczyka (o. Honoriusza),
ks. Stefana Niedzielaka, ks. Syl-
westra Zycha...

IP
N

IP
N

IP
N

≥Zwłoki zmasakrowanego księdza zamordowanego przez 
funkcjonariuszy SB

≥Płetwonurkowie szukają zwłok pod tamą włocławską ≥Sutanna księdza Jerzego
z orzełkiem przypiętym na piersi

∑ Wystawa IPN 
„Sługa Boży 
ks. Jerzy Popiełuszko 
(1947 – 1984)”
będzie eksponowana 
w lutym w gimnazjum
w Perlejewie.

∑ Wystawa IPN
„Ostatnia droga 
ks. Jerzego
Popiełuszki 
w fotografii 
Artura Radeckiego” 
jest prezentowana 
od 18 stycznia 2009r.
w Domu Kultury 
w Łapach.

Instytut Pamięci
Narodowej oraz
Narodowe Centrum
Kultury, już wkrótce, 
na początku lutego
2009 r. uruchamiają
portal edukacyjny
www.popieluszko.pl.

>W Y S TAW Y

≥Młodzież składa kwiaty na tamie pod Włocławkiem w kolejną rocznicę śmierci księdza
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PIOTR ŁYSAKOWSKI 

N
a początku 1989 roku
publicznie dyskuto-
wano głównie o możli-
wości przeprowadze-

nia obrad Okrągłego Stołu. Me-
dialny spokój przerwała poda-
na 23 stycznia 1989 roku wiado-
mość o odnalezieniu 21 stycznia
rano na plebanii kościoła św.
Karola Boromeusza w Warsza-
wie martwego proboszcza księ-
dza Stefana Niedzielaka. 

Ksiądz był osobą znaną:
duszpasterzem Rodzin Katyń-
skich, podczas wojny – kapela-
nem Armii Krajowej, później
opiekunem osób krzywdzo-
nych przez komunizm – wetera-
nów AK, repatriantów, i wresz-
cie członków „Solidarności”, dla
których odprawiał msze święte
za ojczyznę.

„Wiele wskazuje, że miał
miejsce napad rabunkowy i
ksiądz padł jego ofiarą. Odnie-
sione przez niego obrażenia po-
zwalają domniemywać, iż do-
szło do zabójstwa [...]” – donosił
„Sztandar Młodych” (16/11476).
Fakt zabójstwa odkryto, gdy ra-
no w sobotę ksiądz Stefan nie
przyszedł odprawiać porannej
mszy świętej. Zaniepokojeni wi-
kariusz i kościelny udali się na
plebanię. Drzwi były otwarte, w
pomieszczeniu znajdującym się
najbliżej wejścia znaleźli leżące-
go na podłodze księdza Nie-
dzielaka. „[...] milicjanci prowa-
dzący dochodzenie rozpatrują
wersję, iż był to nieszczęśliwy
wypadek [...]” („Kurier Polski”
19/11479).

Nie unikano też kłopotliwych
pytań. Rzecznik prasowy mini-
stra spraw wewnętrznych major

Wojciech Garstka, odpowiada-
jąc na informację Reutersa o
tym, że księdza zabito ciosem
karate, twierdził, że dotychcza-
sowe wyniki badań: „[...] pozwa-
lają na wykluczenie osoby trze-
ciej [...]” („Sztandar Młodych”
19/11479).

Gwałtowna śmierć kolejne-
go duchownego (30 stycznia
1989 – ks. Stanisław Suchowo-
lec) dała asumpt do domysłów
o działającym w kraju „koman-
dzie esbeckim” mordującym
duchownych. Rzecznik władz
Urban replikował: „[...] sprze-
ciw budzą rewelacje, jakie
przekazało radio francuskie –
iż księży zamordowali nieznani
sprawcy i że byli oni na liście
150 księży uznanych przez
władze jako ekstremiści. Nie
ma dowodów, że były to mor-
derstwa, a wspomniana lista
jest fantazją [...]” („Życie War-
szawy” 27/11766). Reakcje pra-
sy na opisywany dramat są
wstrzemięźliwe – widać w nich
rękę cenzora. Tymczasem pe-
riodyk MO i SB „W służbie na-
rodu” „gotował się” od ataków
na Kościół i „katolicką nietole-
rancję”.

„Informacja dzienna” MO

A może atmosfera „w resor-
cie” – MSW – sprzyjała zbrod-
niom „nieznanych sprawców”?
Pytanie to w kontekście mordu
na księdzu Niedzielaku oraz
ustaleń „komisji Rokity” jest re-
toryczne.

Władze, chcąc się uwiarygod-
nić, przystąpiły szybko do dzia-
łań.

Szczegółowe informacje o ich
przebiegu znajdujemy w archi-
wach IPN. „[...] Ksiądz Niedzie-

lak nigdy się nie spóźniał [...] O
godz. 8.00 nie pokazał się [...]
wówczas ksiądz Słomkowski
rozpoczął odprawiać Mszę św.
w jego zastępstwie [...] Po jej za-
kończeniu obydwaj zaniepoko-
jeni postanowiliśmy wyjaśnić tę
sprawę [...] drzwi były zamknię-
te jedynie na klamkę [...] widać
było palące się światła [...] za-
uważyłem przewrócony fotel i
włączony telewizor. Zauważy-
łem leżące ciało księdza Nie-
dzielaka [...]” – zeznał Henryk
Różycki, kościelny parafii. Stan
pomieszczeń, gdzie dokonano
zabójstwa, wskazywał jego zda-
niem na dokonanie mordu ra-
bunkowego. Szybko poinfor-
mowano o fakcie zabójstwa po-
gotowie, milicję i kurię. 

Milicja informowała o drama-
cie w „informacji dziennej” ze
szczegółami, od początku okre-
ślając zdarzenie jako zabójstwo.
Opisywała także „katyńską”
działalność księdza, opisując
go, niejako przy okazji, jako spo-
kojnego i dalekiego od „poli-
tycznego awanturnictwa” ka-
płana. Lekarz medycyny sądo-
wej nie był w stanie po wstęp-
nych oględzinach określić, co
było bezpośrednią przyczyną
zgonu. Major Jacek Jaroszewski
napisał: „[...] zwłoki leżały w
pierwszym pokoju plebanii [...]
Między kończynami górnymi
przy głowie leżały przesiąknięte
krwią majtki męskie [...] Twarz i
głowa, jak również ręce były po-
kryte rozmazami krwawymi. W
dłoni ujawniono i zabezpieczo-
no pięć włosów. [...] ujawniono i
zabezpieczono fragment urwa-
nej rękawiczki gumowej [...] (le-
karz pogotowia wezwany do
wypadku stwierdził, że nie mo-
gła ona pochodzić z jego karet-
ki, bo nie miał takiej na wyposa-
żeniu – P.Ł.). Oględziny miesz-
kania księdza wykazały ślady
włamania.

W dniu popełnienia zbrodni
powołano decyzją szefa SUSW
gen. Kłosowskiego specjalną
grupę śledczą przy SUSW w
Warszawie złożoną z doświad-
czonych funkcjonariuszy MO i
SB, w tym Departamentu IV
MSW zajmującego się walką z
Kościołem.

Z upływem czasu pojawiało
się coraz więcej faktów. Przy-
czyną śmierci miało być „[...]
złamanie kręgosłupa pomię-
dzy szóstym a siódmym krę-
giem szyjnym [...]”. Przy tej oka-
zji starano się też (widać to wy-
raźnie) określić przyczynę zgo-
nu jako wypadek: „[...] w miej-
scu złamania kręgosłupa nie
stwierdzono na zewnątrz żad-
nych obrażeń świadczących o
użyciu siły [...]”.

„S..., długo nie pożyjesz”

Przesłuchiwano licznych
świadków. Z ich zeznań wyła-
niał się obraz kapłana zatroska-
nego o los swoich parafian,
uczciwego, wyrozumiałego, po-
mocnego i oddanego tym spra-
wom. Wykonywanie swoich
obowiązków traktował ksiądz
Niedzielak jako imperatyw.

Sporo wiedzy przyniosły ze-
znania kanclerza kurii metro-
politalnej ks. Króla. Wspominał
on o powtarzanych pod swoim
adresem telefonicznych po-
gróżkach, które wiązały się z za-
bójstwem: „[...] »Niedzielak nie
jest ostatni« [...]”.

Kwestia gróźb kierowanych
do księdza Niedzielaka powra-
cała wielokrotnie. W znajdują-
cych się w materiałach ze śledz-
twa transpkryptach nasłuchów
RWE wspomina się, że kilka dni
przed zabójstwem ksiądz Ste-
fan otrzymał telefoniczne
ostrzeżenie: „[...] jak się nie
uspokoisz, to zdechniesz jak Po-
piełuszko [...]”. Zbliżone wiado-
mości przekazywał funkcjona-
riuszom Wojciech Ziembiński
(przyjaciel księdza – P.Ł.): „[...]
cytuję z pamięci »znowu pod-
skakujesz, ty skurwysynu, długo
nie pożyjesz« [...]”. Kapłan prze-
kazywał także Wojciechowi
Ziembińskiemu informacje o

anonimach pełnych gróźb w
związku z głoszonymi przez nie-
go patriotycznymi kazaniami. 

Osoba Ziembińskiego znala-
zła się w „orbicie zaintereso-
wań” śledczych po zeznaniach
kościelnego i przekazanej konfi-
dencjonalnie przez informatora
wiedzy o kontaktach zamordo-
wanego z tym znanym działa-
czem niepodległościowym. Taj-
na notatka wykonana przez kpt.
Ryszarda Kaszubę, w której
znalazły się obelżywe wobec ka-
płana informacje (podawane
przez informatora znajdującego
się pod wpływem alkoholu –
P.Ł.) została wraz z nimi szybko
zweryfikowana przez kolejne
zeznania świadków. Widać jed-
nak, że zastanawiano się, czy nie
użyć tej wiedzy do „oplucia” pa-
mięci zabitego.

Bójka czy wypadek?

Z końcem stycznia reasumo-
wano wyniki dotychczasowych

Ostatnia ofiara 
Katynia?
Ksiądz Stefan Niedzielak
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ubogich, w czasie wojny ka-
pelana puławskiej AK.
12 V. Bojówka aktywistów PPR
uprowadziła w Płokach w archi-
diecezji krakowskiej i zastrzeliła
ks. Michała Rapacza.
Czerwiec. Kampania propagando-
wa PPR przed referendum na
temat zmian ustrojowych. W pro-
cesji Bożego Ciała w Warszawie
uczestniczyli członkowie rządu i
generałowie wojska, a w wielu
miastach wojewódzkich członko-
wie lokalnych władz.
26 VI. W Przemyślu UB areszto-
wało greckokatolickich biskupów:
ordynariusza Jozafata Kocyłow-
skiego i sufragana Hrihorija
Łakotę; przekazani NKWD i wy-
wiezieni do ZSRR obaj zmarli w
łagrach.
7 IX. W Libiążu (Krakowskie) trzej
funkcjonariusze UB zastrzelili ks.
Franciszka Flasińskiego.
Listopad, grudzień. Ks. Zygmunt
Jarkiewicz z Kiczek koło Mińska
za posiadanie broni został skaza-
ny na karę śmierci zamienioną w
drodze łaski na dożywocie; zmarł
w więzieniu.

1947
7 IX. Episkopat w liście paster-
skim skrytykował państwową
akcję ateizacyjną.
1 X. Biuro Polityczne KC PPR na-
kazało UB wzmóc represje wobec
duchowieństwa i nakłaniać księży
do nieodczytywania w kościołach
listu biskupów.
13 – 15 X. W Ministerstwie Bez-
pieczeństwa Publicznego
ogólnokrajowa odprawa na temat
walki z Kościołem. Minister Stani-
sław Radkiewicz: Kościół to
„najbardziej zorganizowana reak-
cyjna siła występująca przeciwko
obozowi demokracji. To jest najpo-
tężniejsza siła w Polsce, z którą
my jeszcze żeśmy się nie zmie-
rzyli. (...) Trzeba bić takiego wroga
jak kler”. MBP nakazano wzmóc
represje przeciw duchowieństwu,
ale na każdą akcję uzyskiwać zgo-
dę kierownictwa resortu.
29 XI. Ks. Jan Stępień, kapelan AK
i członek ZG Stronnictwa Narodo-
wego, w latach 70. rektor ATK, po
rozprawie w gmachu MBP w War-
szawie został czterokrotnie
skazany na karę śmierci zamienio-
ną przez prezydenta Bolesława
Bieruta na 15 lat więzienia.
24 XII. Ks. Bolesław Stefański, ka-
pelan Narodowych Sił Zbrojnych,
został skazany na karę śmierci za-
mienioną na dożywotnie więzienie.

1948
Maj. W odwecie za niezadowalają-
ce, zdaniem władz, uregulowanie
przez Watykan kanonicznego sta-
tusu Ziem Odzyskanych
podniesiono podatki na dobra ko-
ścielne, zlikwidowano część szkół
katolickich, usuwano niewygod-
nych katechetów, odebrano
biskupom paszporty.
16 XI. Arcybiskupem gnieźnień-
sko-warszawskim i prymasem
Polski po zmarłym 22 X kard.
Hlondzie został biskup lubelski
Stefan Wyszyński.

1949
23 – 25 III. W MBP na odprawie
wojewódzkich szefów UB Jakub
Berman z Biura Politycznego KC
PZPR uznał za niedostateczne
zwerbowanie tylko 33 duchow-
nych jako tajnych agentów. Min.
Radkiewicz zalecił „przeprowadze-
nie w każdym województwie co
najmniej jednego poważnego pro-
cesu [sądowego] klerykalnego”.
5 VIII. Opublikowano dekret prezy-
denta Bolesława Bieruta 
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działań. Przyjęto zasadniczo
dwie wersje zdarzenia. Działa-
nie osób trzecich lub nieszczę-
śliwy wypadek. Za wersją
pierwszą miały przemawiać
obrażenia głowy księdza oraz
bałagan w pokojach, co sugero-
wało nawet bójkę. Jako podej-
rzanych wskazywano wyżej
wymienionego informatora
(księdza) lub bliżej niezidenty-
fikowane osoby, które ks. Nie-
dzielak mógł nakryć w trakcie
dokonywania włamania. Naj-
bardziej uzasadniona wydawa-
ła się śledczym wersja nie-
szczęśliwego wypadku. Miała
ona być uzasadniona, bo nie
było śladów bójki w mieszka-
niu. Fakt, że wcześnie o niej
wspominano i mocno ją zazna-
czono, zupełnie nikomu nie
przeszkadzał. Do tego tezę o
wypadku miał potwierdzać
fakt, iż tego typu urazy kręgo-
słupa, jakie odniósł ksiądz Ste-
fan, bardzo rzadko powstawały
w wyniku działań zbrodni-
czych. Natomiast często w
efekcie wypadków komunika-
cyjnych lub upadków ze znacz-
nych wysokości. Stwierdzono
też ślady zawału, co mogło po-
wodować upadek na plecy i
powstałe w ten sposób urazy
głowy i kręgosłupa. Stwierdza-
no więc, że był to raczej wypa-
dek. Przyjmowano też (niejako
wbrew poprzednim założe-
niom i zeznaniom świadków) i
inne teorie. Penetrowano na
przykład warszawskie środo-
wisko przestępczo-homosek-
sualne, choć tego typu związki
w przypadku księdza Niedzie-
laka były absolutnie wykluczo-
ne. To jednak mieściło się w ra-
mach  postępowania SB wobec
księży.

Wbrew tezie o „wypadku”
mówiono też, że brak śladów
walki (były więc te ślady na
miejscu zbrodni!?) wskazywał
na to, że opór księdza został
szybko przełamany przez
sprawcę, który dominował nad
nim siłą i sprawnością.

Wygląda to tak, jakby śled-
czy czekali na jakiś wyraźny sy-
gnał z góry, w którą stronę pro-
wadzić postępowanie. Brak
było też fundamentalnego py-
tania, jaki był charakter tej ma-
kabrycznej zbrodni. Istotnym
w całej sprawie dokumentem
była notatka (marzec 1989)
określająca okoliczności po-

wstania obrażeń głowy i kręgo-
słupa księdza Stefana. Wyklu-
czano w niej nieszczęśliwy wy-
padek jako przyczynę śmierci:
„[...] trzeba przyjąć, że śmierć
[...] była następstwem działa-
nia obcej osoby lub osób. Eks-
peryment nie dał jednoznacz-
nej odpowiedzi w kwestii mo-
mentu powstania urazu kręgo-
słupa, przy czym za najbar-
dziej prawdopodobny należy
uznać moment uderzenia w
pozycji stojącej powodującego
gwałtowne odchylenie głowy
do tyłu [...] ustalono, iż mini-
malny czas zadania ciosów,
upadku i przemieszczenia się
pokrzywdzonego musiał wy-
nieść 52 sekundy [...]”. 

Powstaje pytanie, dlaczego
przeprowadzono ten ekspery-
ment tak późno. Jego realizacja
oszczędziłaby przecież śled-
czym dreptania w miejscu i od
razu poprowadziła dochodze-
nie w odpowiednim kierunku.

Prokurator,
który nie oskarża

Brak efektów śledztwa zo-
stał szybko określony przez
pełnomocników (J. Olszew-
skiego i A. Grabińskiego) ro-
dziny zabitego księdza. Opisa-
li (III 1989 r.) oni nieprawidło-

wości, jakie miały miejsce w
czasie dochodzenia. Kwestio-
nowali w przedłożonym tek-
ście kierunek śledztwa, w któ-
rym zakładano jako przyczynę
śmierci nieszczęśliwy wypa-
dek: „[…] Dopiero po ponow-
nym pisemnym żądaniu z 27
lutego br. prokuratura udo-
stępniła pełnomocnikom po-
krzywdzonych odpis opinii
biegłych […]. Z treści tej opinii
wynika, że już po dacie jej spo-
rządzenia wiadomo było, iż […]
uszkodzenie kręgosłupa szyj-
nego nie mogło nastąpić… bez
działania siły zewnętrznej.
Wyniki sekcji narzucają wnio-
sek, iż stwierdzone w obrębie
twarzy […] obrażenia […] po-
wstały w wyniku działania na-
pastnika, który gwałtownie i z
wielką siłą spowodował odgię-
cie ku tyłowi głowy […] powo-
dując rozerwanie kręgosłupa
szyjnego. W tym samym czasie
usztywniono z tyłu kręgosłup
ofiary na odcinku piersiowym
i unieruchomiono ręce. Prze-
mawiają za tym ślady na obu
łokciach i w okolicy lędźwio-
wej kręgosłupa. […]”. Wskazy-
wano na zatajenie przed opi-
nią publiczną istnienia licz-
nych zewnętrznych obrażeń
na ciele księdza.

Dziwne, ale szybko oceną no-
tatki sporządzonej przez pełno-
mocników zabitego księdza za-
jął się prokurator Maciej Białek,
który stawał się bardziej obroń-
cą niż oskarżycielem. Pisał on:

„Opinia sądowo-medyczna
w obecnym kształcie nie daje
jednoznacznych podstaw do
przesądzania, iż śmiertelny
uraz u ks. Niedzielaka powstał
w wyniku działania obcej oso-
by lub osób. Zupełnie dowol-
ne są sugestie pełnomocni-
ków, iż ks. Niedzielakowi w
chwili powstania u niego ura-
zu unieruchomiono z tyłu krę-
gosłup i ręce”. Według proku-
ratora tego typu postawa peł-
nomocników miała prowadzić
do wykazania, że postępowa-
nie prowadzi się stronniczo.
Uzasadnienie opieszałości
śledztwa zawarto w ostatnich
zdaniach wspominanego do-
kumentu: „Prokuratura, mając
na uwadze skomplikowany
stan faktyczny w sprawie, jak
również trudności dowodowe
wynikające […] z nader lako-
nicznych zeznań […] osób du-
chownych oraz związanych
ideowo z Kościołem, musi
brać pod uwagę […] wszystkie
możliwe wersje zdarzenia…”.
Wydaje się to dziwne, ale w ła-

godniejszej wersji postawa
prokuratora Białka przypomi-
nała tę z „procesu toruńskie-
go”, którą prezentował jego
kolega (Leszek Pietrasiński)
atakujący ofiarę i Kościół.

Oceny śledczych z MSW
zmierzały w kierunku rozmy-
wania tezy adwokatów o mor-
dzie na księdzu, choć równo-
cześnie w pokrętny sposób
nie wykluczano możliwości
popełnienia zbrodni. Stwier-
dzali oni też, że ich opinie są
zbieżne z tym, co pisał w spra-
wie notatki adwokatów pro-
kurator Białek.

„Przyczyny obiektywne”
generała Pudysza

Prawie dwa miesiące póź-
niej MSW przyznało się do fia-
ska śledztwa. W czerwcu 1989
roku generał Pudysz pisał do
szefa SB generała Dankowskie-
go i komendanta głównego MO
Trzcińskiego: „[…] zaistniały
impas śledczy jest uwarunko-
wany przyczynami obiektyw-
nymi, bowiem metodykę do-
tychczasowych działań wy-
krywczych należy ocenić jako
prawidłową”. Do powyższego
listu przewodniego dołączona
była notatka opisująca dotych-
czasowy stan śledztwa w spra-
wie. Jest to ostatni jawny doku-
ment w archiwum IPN doty-
czący sprawy mordu na księ-
dzu.  Autorzy notatki, oficero-
wie Biura Śledczego MSW,
twierdzili w nim: „[…] Aktualny
stan sprawy skłania do przyję-
cia za najbardziej prawdopo-
dobną wersję udziału osób
trzecich w zdarzeniu i celowe-
go lub przypadkowego spowo-
dowania przez te osoby śmier-
ci ks. ST. NIEDZIELAKA. Wersja
ta może tłumaczyć rodzaj
uszkodzeń ciała skutkujących
zgon, zniszczenie fotela, ewen-
tualne użycie przez sprawcę
rękawiczek chirurgicznych,
włączony telewizor, palące się
światła we wszystkich poko-
jach, przemieszczenie zwłok
względem uszkodzonego fote-
la. Przeciwko tej wersji, ale tyl-
ko w części dotyczącej napadu
rabunkowego, przemawia po-
zostawienie w mieszkaniu wie-
lu cennych przedmiotów i
znacznych ilości polskich i za-
granicznych środków płatni-
czych, które znajdowały się w
zasięgu ręki.

„O ochronie wolności sumie-
nia i wyznania”, wyzyskiwany
następnie do ograniczania aktyw-
ności Kościoła oraz
represjonowania duchownych i
świeckich katolików.
Rozpoczęła pracę Komisja Mie-
szana przedstawicieli władz
państwowych i episkopatu Polski
do rozwiązywania spraw konflikto-
wych.
14 IX. Wykonano orzeczony w
sierpniu wyrok śmierci na ks. Wła-
dysławie Gurgaczu, jezuicie z
Krynicy, kapelanie Polskiej Pod-
ziemnej Armii Niepodległościowej.
2 IX. Przy ZBoWiD powstały komi-
sje księży, tzw. ruch księży
patriotów, ok. tysiąca duchownych
skłóconych z biskupami, przeku-
pionych lub przymuszonych przez
SB szantażem.
3 IX. Episkopat zawiesił działal-
ność wszystkich kościelnych
stowarzyszeń osób świeckich, nie
godząc się na nakaz zarejestrowa-
nia ich u władz państwowych.

1950
23 I. Władze zrabowały majątek
kościelnej organizacji charyta-
tywnej Caritas i przekazały
zarządom złożonym z „księży
patriotów” i stronników Bolesła-
wa Piaseckiego.
Luty. Za protesty w sprawie Carita-
su dwa tygodnie w areszcie
domowym spędził biskup cheł-
miński Kazimierz Kowalski, ok. 20
księży skazano na kilka miesięcy
aresztu, kilkudziesięciu ukarano
wysokimi grzywnami.
20 III. Ustawa o przejęciu przez
państwo dóbr martwej ręki, czyli
80 proc. ziemi należącej do Ko-
ścioła. Utworzono z niej Fundusz
Kościelny, z którego finansowano
prześladowanie Kościoła, m.in.
ruch „księży patriotów”.
14 IV. Członkowie kościelno-pań-
stwowej komisji podpisali
porozumienie normujące stosunki
między rządem i episkopatem, od
początku niedotrzymywane przez
władze.
19 IV. Powstał Urząd do spraw
Wyznań, ściśle współpracujący z
UB. Dyrektorem został Antoni Bi-
da, były szef cenzury.
Listopad. Przy Ogólnopolskim Ko-
mitecie Obrońców Pokoju
utworzono z posłusznych du-
chownych Komisję Księży
Intelektualistów i Działaczy Kato-
lickich. Wraz z „księżmi
patriotami” prowadzili dywersję w
Kościele.

1951
20 I. Aresztowano biskupa kielec-
kiego Czesława Kaczmarka pod
zarzutami kolaboracji z okupan-
tem niemieckim i szpiegostwa na
rzecz USA.
26 I. Władze usunęły administra-
torów apostolskich pięciu diecezji
na Ziemiach Odzyskanych
(Gdańsk, Gorzów, Olsztyn, Opole,
Wrocław) i zastąpiły ich wskaza-
nymi przez siebie wikariuszami
kapitulnymi. Prymas Wyszyński,
aby uniknąć popadnięcia w schi-
zmę przez nominatów (za
zakazane przez prawo kanoniczne
przyjęcie stanowisk kościelnych
od władzy świeckiej), mianował
ich swoimi wikariuszami general-
nymi.

1952
6 XI. Za wzywanie wiernych do
protestów przeciwko usuwaniu reli-
gii ze szkół władze wydaliły na
pięć lat z terytorium diecezji bisku-
pów katowickich: ordynariusza
Stanisława Adamskiego i sufraga-
na Juliusza Bieńka. Drugi
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WALDEMAR F. WILCZEWSKI

„Śmierć ks. Stanisława napeł-
niła bólem, smutkiem i niepo-
kojem bardzo wielu ludzi w
Polsce i daleko, daleko poza jej
granicami. Szczególnie jednak
dotknęła nas – Kościół archi-
diecezji w Białymstoku. Dlate-
go lud boży ze swoim bisku-
pem zgromadził się wokół sto-
jącej przed ołtarzem trumny.
Wszyscy jesteśmy przepełnie-
ni niepokojem, bólem i smut-
kiem. Mamy nadzieję, że ten
niepokój ustąpi, gdy zostaną
wyjaśnione wszystkie okolicz-
ności śmierci”.

(Z homilii ks. Antoniego Li-
ćwinki wygłoszonej na pogrze-
bie ks. Stanisława Suchowolca 
3 lutego 1989 r.)

Lata kapłańskiej formacji
ks. Stanisława Suchowolca to
czas „Solidarności” – naj-
pierw rodzącej się po papie-
skiej wizycie w ojczyźnie,
później masowego ruchu
zrzeszającego miliony Pola-
ków, w końcu idei zepchniętej
do podziemia i trwającej w
społeczeństwie mimo szykan
i prześladowań.

Do Archidiecezjalnego Wyż-
szego Seminarium Duchowne-
go w Białymstoku wstąpił w
1977 r. Miał 19 lat. Po święce-

niach kapłańskich otrzyma-
nych w  1983 r. został wikarym
przy kościele pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Su-
chowoli. Praca duszpasterska w
rodzinnej parafii ks. Jerzego
Popiełuszki przyniosła znajo-
mość z warszawskim kapela-
nem „Solidarności” i mieszkają-
cą w sąsiednich Okopach jego
rodziną.

Drugi duszpasterz 
z Suchowoli

Ks. Jerzy szybko stał się
wzorem dla młodego kapłana.
Spotykali się, dyskutowali, pla-
nowali wspólne przedsięwzię-
cia. Kres znajomości i współ-
pracy obu zaangażowanych
społecznie kapłanów położyło
zabójstwo ks. Popiełuszki.
Śmierć kapelana „Solidarno-
ści” z warszawskiego Żoliborza
otworzyła nowy etap w życiu i
posłudze duszpasterskiej ks.
Stanisława. Na kilkanaście
miesięcy odległa od wielkich
miast i centrów przemysło-
wych Suchowola stała się –
obok kościoła żoliborskiego –
duchową stolicą podziemnego
związku. Pierwsza „solidarno-
ściowa” msza została odpra-
wiona przez ks. biskupa
Edwarda Kisiela  11 listopada
1984 r. Zebrani modlili się w in-

tencji bestialsko zamordowa-
nego przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa ks. Je-
rzego. W świątyni powiewały
flagi „Solidarności”, transpa-
renty związkowców z Huty
Warszawa, z Ursusa, z biało-
stockich Fast i Uchwytów oraz
warszawskiej parafii pw. św.
Stanisława.

Od stycznia 1985 r. msze
św. w intencji ojczyzny w su-
chowolskim kościele odpra-
wiane były w każdą drugą
niedzielę miesiąca. W cen-
trum wydarzeń stał ks. Stani-
sław Suchowolec – odprawiał
nabożeństwa, głosił płomien-
ne homilie, organizował piel-
grzymki. Komunistyczne wła-
dze bacznie śledziły jego po-
czynania. W kwietniu 1985 r.
Kazimierz Dunaj, wojewoda
białostocki, w liście do bisku-
pa Kisiela zwracał uwagę na
„kwestie szkodliwych poli-
tycznych wystąpień duszpa-
sterskich” ks. Suchowolca, w
czerwcu kapłana aresztowa-
no na 24 godziny, pojawiły się
pierwsze pogróżki, anonimo-
we groźby, pobicia i szykany
ze strony „nieznanych spraw-
ców”. Jedna z tzw. spraw
obiektowych wszczętych
przez białostocką Służbę Bez-
pieczeństwa w związku z dzia-
łalnością ks. Suchowolca nosi-
ła znamienny kryptonim –
„Pogrzeb”! (Chodziło o sym-
boliczny pogrzeb szat litur-
gicznych ks. Popiełuszki zor-
ganizowany w Suchowoli
przez ks. Stanisława).

Dziwne wypadki 
w Dojlidach

W 1986 r., w czasie obejmo-
wania wikariatu przy kościele
pw. Niepokalanego Serca Ma-

Białostocka 
„Solidarność” ukarana
Ks. Stanisław Suchowolec

ZBIGNIEW BRANACH

– Dajcie mi broń! – woła mili-
cjantka na widok prowadzone-
go korytarzem ks. Zycha. – Daj-
cie mi pistolet! Zastrzelę klechę
bez procesu!

Marzec 1982 r. Siedziba war-
szawskiej SB. Trwa śledztwo w
sprawie zmarłego sierżanta Ka-
rosa.

– Po aresztowaniu Sylwka
powiedziałem w kazaniu o ab-
surdalności zarzutu, że nama-
wiał młodzież do zbrojnej re-
wolty – mówi ks. Władysław
Trojanowski, wtedy wikary w
Podkowie Leśnej, dziś pro-
boszcz w Tłuszczu. – Nazajutrz
pojawiła się bezpieka.

Oni ci tego Karosa 
nie darują...

Zatrzymanemu grożono po-
zbawieniem życia już w czasie
pierwszych przesłuchań w Pa-
łacu Mostowskich. To samo po
osadzeniu w areszcie na Rako-
wieckiej. Celę z księdzem dzielił
Leszek Moczulski:

– Strażnicy wywołują go z ce-
li. Powraca rozdygotany. Bez-
pieczniak zapowiedział mu
„wykończenie” po odbyciu kary
więzienia.

– Mój klient przekazał mi in-
formację o groźbach przeciw-
ko księdzu – mówił Edward
Wende, obrońca Moczulskie-
go.

Sąd WOW skazuje Sylwestra
Zycha na cztery lata pozbawie-
nia wolności za rzekomą przy-
należność do organizacji zbroj-
nej, a Sąd Najwyższy podwyższa
wyrok do sześciu lat (sic!). „Ni-
gdy nie uważałam i nie uważam
ks. Zycha za współodpowie-
dzialnego za śmierć mojego stry-
ja i ojca chrzestnego” – pisze w li-
ście otwartym bratanica mili-
cjanta. Kiszczak, wbrew stanowi
faktycznemu, pomawia kapłana
o pomoc w zabójstwie milicjan-
ta. Klawisze pokazują księdzu
wywiad z ministrem w gazecie:

– Widzisz, oni tego Karosa ci
nie darują. Jak wyjdziesz, zała-
twią cię, chłopie, jak amen w pa-
cierzu.

Wychodzi na wolność po
czterech latach i siedmiu mie-
siącach.

Nie pożyję długo...

– Skromny, odważny – wspo-
mina Moczulski. – Występował
jako kurier w poufnych spra-
wach KPN. Grożono mu
śmiercią. Napadli go i pobili

nieznani osobnicy, zdaje się kil-
ka razy.

Relacje przyjaciół są podob-
ne. Poczciwy. Wielkoduszny.
Ubogi. Ma jeden garnitur i dwie
pary sportowych spodni. Żyje
pod presją śmierci. W osacze-
niu i strachu, ale się nie skarży.
Nie chce robić z siebie męczen-
nika.

– Nie pożyję długo – napo-
mykał. – Oni mnie wykończą.

W 1987 r. sporządza testa-
ment: „Czuję, że zbliża się mój
dzień – czas spotkania z Panem,
który uczynił mnie swoim kapła-
nem... Dziękuję wszystkim (…), a
zwłaszcza tym, którzy podali mi
rękę, gdy byłem w więzieniu. Do
nikogo nie czuję nienawiści, dla
wszystkich chcę być bratem i ka-
płanem. Solidarnym sercem je-
stem ze wszystkimi, którzy jesz-
cze walczą, którzy dążą do Polski
wolnej i niepodległej...”.

Zwłoki na dworcu PKS

Noc z 10 na 11 lipca 1989 r.
Dworzec PKS w Krynicy Mor-
skiej. Młodzi ludzie wracają z dys-
koteki. Widzą tracącego przy-
tomność mężczyznę. Po godz. 2
przyjeżdża pogotowie. Reanimo-
wany mężczyzna jest dziwnie
ubrany jak na panujący upał.

– Przed zrobieniem zastrzy-
ku wstrząsowego podwinęłam
mu długi rękaw flanelowej ko-
szuli – mówi sanitariuszka, a le-
karka dodaje:

– Nie miał żadnych widocz-
nych obrażeń, ale już nie żył.

Posterunkowy rutynowo
sprawdza garderobę denata, ale
nie znajduje dokumentów. Sier-
żant zauważa w zaroślach do-
wód osobisty. Sporządza notat-
kę i zawiadamia prokuratora.
Miejscowi od rana przekazują
sobie z ust do ust wieść o opar-
tym o ścianę budynku dworca
nieboszczyku „w pozycji siedzą-
cej”, ale nikt go nie rozpoznaje.

Po przewiezieniu ciała do el-
bląskiego prosektorium odnaj-
duje się właściciel dokumentu
tożsamości. Żywy jeszcze…
Skreślone w księdze przyjęć na-
zwisko zastępuje zapis: NN. W
aktach nie ma zdjęcia z wize-
runkiem znalezionego na dwor-
cu mężczyzny, bo prokurator
zapomniał wydać polecenie. To
nie ostatni grzech dyletanty-
zmu w tej sprawie.

Nieboszczyk przebrał się
sam?

Dwa dni później – sensacja.
W prosektorium rozpoznano

zaginionego w czasie urlopu
księdza Zycha. Było to niełatwe,
bo twarz zmasakrowana, ale go
rozpoznano… Natychmiast jed-
nak pojawia się dysonans.
Przed zaginięciem ksiądz był
ubrany całkiem inaczej niż zna-
leziony w Krynicy mężczyzna!

Zych w urlopowym ekwipun-
ku mieszczącym się w jednym
plecaku nie miał nie tylko flane-
lowej koszuli, ale też żadnej z
długimi rękawami. Z plebanii w
Braniewie, gdzie spędzał urlop,
wyszedł dwa dni wcześniej
ubrany w polo z krótkim ręka-
wem, jak w prosektorium.

Co się stało? Czy nie zaszło
nieporozumienie? Mając świa-
domość niestosowności, można
zapytać ironicznie: czyżby nie-
boszczyk przebrał się po śmier-
ci? Ale jeśli nie przebrał się sam,
to kto go przebrał i w jakim celu
dokonał inscenizacji?

Prokurator poleca wpisać w
księdze przyjęć prosektorium
zamiast NN personalia księdza.
Jednak nie ma dowodowej
pewności, że mężczyzna w ago-
nii znaleziony na dworcu w Kry-
nicy to ksiądz Zych. Wspomnia-
ny brak dokumentacji fotogra-
ficznej na miejscu znalezienia
zwłok, zwłaszcza zaś zdjęcia de-

Zemsta za sierżanta Karosa?
Ksiądz Sylwester Zych

sufragan Herbert Bednorz zo-
stał wydalony w grudniu, po
zwolnieniu z miesięcznego aresztu.

1953
21 – 27 I. Pokazowy proces księ-
ży i świeckich pracowników kurii
krakowskiej. Zarzuty – m.in. szpie-
gostwo. Zapadły trzy wyroki
śmierci, w tym na ks. Józefa Leli-
tę, i kilka kilkunastoletniego
więzienia. Dwaj ze skazanych
księży zmarli w więzieniu. Interno-
wany poza Krakowem został abp
Eugeniusz Baziak
9 II. Rada Państwa ogłosiła dekret
o wymaganiu zgody władz przy
obsadzaniu stanowisk duchow-
nych, dla episkopatu nie do
przyjęcia, bo uzależniający kiero-
wanie Kościołem od władzy
świeckiej, czego zakazuje kodeks
prawa kanonicznego.
8 V. Episkopat w memoriale, który
przeszedł do historii pod nazwą
„Non possumus”, oznajmił rządo-
wi, że nie zastosuje się do dekretu
z 9 lutego.
22 IX. Bp Kaczmarek skazany na
12 lat więzienia, sądzeni z nim
księża na kary do 10 lat. Przeciw-
ko nadużyciom podczas procesu i
nagonce prasowej zaprotestował
ks. kardynał Wyszyński.
25 IX. Prymas aresztowany. Więzio-
ny był w Rywałdzie koło Lidzbarka,
od 12 X w Stoczku Warmińskim,
od 5 X 1954 r. w Prudniku i od 27
X 1955 r. w Komańczy. Aresztowa-
no też bp. Antoniego Baraniaka i
internowano bp. Lucjana Bernackie-
go – prymasowskich sufraganów
gnieźnieńskich.

1954
3 VIII. Z Opolszczyzny, Dolnego i
Górnego Śląska wywieziono do
obozów pracy ok. 1500 zakonnic.
1 IX. Katechizacją objęto już tylko
35 proc. szkół i 25 proc. uczniów.

1956
22 V. Sekretarz episkopatu bp Zyg-
munt Choromański w liście do
sekretarza KC PZPR Franciszka
Mazura postulował: cofnięcie decy-
zji o aresztowaniu lub usunięciu ze
stanowisk ośmiu biskupów i pięciu
administratorów apostolskich, no-
welizację dekretu z 9 II 1953 r.,
zaprzestanie usuwania religii ze
szkół, zapewnienie duszpasterstwa
w wojsku i więzieniach, zaprzesta-
nie nękania duchowieństwa.
Wskutek prześladowań Kościoła w
latach 1947 – 1953 spośród kleru
diecezjalnego zabito 37 duchow-
nych, 260 zmarło lub zaginęło, 350
internowano, 700 przeszło przez
więzienia, 900 wygnano. Liczba
księży diecezjalnych spadła w tym
okresie o 2247. Liczba zakonników
zmniejszyła się o 724. Zabito 54,
internowano 200, wygnano 300.
Liczba kościołów i kaplic zmniej-
szyła się o 2143, klasztorów
męskich o 150, żeńskich o 608,
szkół katolickich ze 135 do 50.
26 VIII. W Częstochowie kilkaset
tysięcy, może nawet milion, wier-
nych odnowiło Śluby
Jasnogórskie.
24 X. Po przemówieniu nowego I
sekretarza KC PZPR Władysława
Gomułki na półmilionowym wiecu
mieszkańców Warszawy zebrani
skandowali: „Uwolnić Wyszyńskie-
go” i „Wyszyński do Biura”
[Politycznego].
26 X. Prymas powraca do War-
szawy.

1958
20 VII. Służba Bezpieczeństwa
wtargnęła do klasztoru jasnogór-
skiego, aresztowała świeckich i
duchownych pracowników
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≥Ksiądz Stanisław Suchowolec, dla którego ksiądz Jerzy 
Popiełuszko stał się wzorem, i którego śladem podążał. Aż do końca...
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ryi w białostockiej dzielnicy
Dojlidy, ks. Stanisław Sucho-
wolec był duszpasterzem zna-
nym, niekwestionowanym au-
torytetem w środowisku biało-
stockich opozycjonistów. Mło-
dy, dynamiczny i bezkompro-
misowy kapłan szybko skupił
wokół siebie działaczy lokal-
nego podziemia. Wprowadzo-
ne przez niego – za zgodą
władz kościelnych – msze za
ojczyznę, podobnie jak w Su-
chowoli, gromadziły rzesze
wiernych. Obok białostocczan
uczestniczyli w nich goście,
działacze podziemnej „Soli-
darności” z  całego kraju. Także
ks. Stanisław, zapraszany przez
środowiska opozycyjne, prze-
mawiał w świątyniach wielu
miast Polski.

W trakcie posługi w Dojlidach
ks. Suchowolec poddany był
ścisłej inwigilacji funkcjonariu-
szy Służby Bezpieczeństwa. Mi-
mo iż w latach 1987 – 1988 coraz
wyraźniej widoczna stawała się
słabość władzy, służby starały
się wiedzieć wszystko o każdym
kroku kapelana białostockiej
„Solidarności”. Zbieraniem in-
formacji i podejmowaniem
działań przeciwko księdzu mia-
ła się zajmować specjalna mię-
dzywydziałowa grupa opera-
cyjna.

Z okresem jej działalności
zbiegło się wiele zdarzeń za-
grażających zdrowiu i życiu ks.
Stanisława. W opozycyjnych
kręgach Białegostoku szybko
rozchodziły się informacje o
celowym uszkadzaniu samo-
chodu kapelana – m.in. polu-
zowaniu czterech śrub w tyl-
nym kole, odkręceniu nakrętki
końcówki kolumny kierowni-
czej, odkręceniu dwóch śrub
mocujących końcówkę waha-

cza, przecięciu gumowej osło-
ny krzyżaków. Powyższe dzia-
łania następowały w kilkuty-
godniowym odstępie (gru-
dzień 1987 – czerwiec 1988),
wszystkie narażały nieświado-
mego zagrożeń kierowcę na
śmiertelne niebezpieczeń-
stwo.

Działania przeciwko księdzu
się nasilały. 4 sierpnia 1988 r.
nieznany sprawca cisnął ka-
mień w przednią szybę samo-
chodu kierowanego przez 
ks. Suchowolca. Podobne zda-
rzenie miało miejsce kilka lat
wcześniej w Suchowoli – rozbi-
jając szybę w oknie, do miesz-
kania księdza wrzucono kamień
owinięty w kartkę z napisem:
„Zginiesz jak Popiełuszko”. Dwa
dni później doszło do podpale-
nia ściany domu zamieszkane-
go przez rodziców księdza.
Dzięki szybkiej interwencji
mieszkańców pożar udało się
opanować przed powstaniem
większych zniszczeń.

Pogróżki stawały się coraz
bardziej bezpośrednie i do-
kuczliwe. Do samochodu ka-
płana zaparkowanego przy
jednej z białostockich ulic
przytwierdzono kartkę z ry-
sunkiem mężczyzny wiszącego
na szubienicy i podpisem „Sta-
nisław”. W drugiej połowie
1988 r. kapłan został kilkakrot-
nie dotkliwie pobity. Sprawców
nie ujęto. Nasilały się anonimo-
we pisma i telefony z groźbami
śmierci. Społeczna straż złożo-
na z najbliższych współpra-
cowników księdza z niepoko-
jem obserwowała wzmożone
zainteresowanie jego osobą.
Zielony polonez, szara wołga,
biały fiat 125p, pomarańczowy
fiat 126p – to niektóre ze ziden-
tyfikowanych samochodów

używanych przez bezpiekę do
śledzenia ks. Stanisława.

Śmierć przyszła nocą

Mimo zaawansowanych
przygotowań do obrad Okrą-
głego Stołu kapelan powraca-
jącej do legalnego bytu „Soli-
darności” w dalszym ciągu
poddawany był wyniszczają-
cej presji. Wiedział, że każdy
jego krok jest obserwowany,
rozmowa podsłuchiwana, ka-
zanie nagrywane. W ostatnim
tygodniu stycznia wspominał
przyjaciołom o nieodpartym
wrażeniu, że wokół jego osoby
zaciska się pętla. Stracił zaufa-
nie do współpracowników.
Mówił o zawiedzionym zaufa-
niu, zdradzie… Przyjaciele
wspominają, że sprawiał wra-
żenie człowieka, któremu cią-
ży jakaś tajemnica. Chciał ją
wyjawić. Nie mógł, nie chciał,
nie zdążył?

W nocy z 29 na 30 stycznia
1989 r. ks. Stanisław Suchowo-
lec późno położył się spać. Już
po północy wychodził z psem
do otaczającego plebanię ogro-
du. Przed zaśnięciem oglądał
telewizję.

30 stycznia, jeszcze przed
świtem, domowników doj-
lidzkiej plebani obudził za-
pach spalenizny. Rozbudzeni
ze snu sforsowali drzwi miesz-
kania ks. Stanisława. Zobaczy-
li okopcone meble, martwą Ni-
kę – dobermankę, która miała
strzec swego pana, oraz leżące
opodal łóżka ciało księdza Su-
chowolca. Sekcja zwłok wyka-
zała „podbiegnięcia krwawe,
podskórne, w dolnej lewej i
przednio bocznej części szyi
(…) podbiegnięcia krwawe w
okolicy obydwu stawów most-
kowo-obojczykowych (…), a

ponadto świeży wylew krwa-
wy do mięśnia piersiowego
(…)”. Ponieważ w układzie od-
dechowym i przewodzie po-
karmowym zmarłego kapłana
stwierdzono obecność sadzy,
jako przyczynę zgonu podano
zatrucie tlenkiem węgla – za-
czadzenie.

***
Niepokój, o którym mówił

ks. Antoni Lićwinko, nie ustą-
pił. Po 20 latach, jakie upłynęły
od tragicznej śmierci ks. Stani-
sława Suchowolca, wciąż bez
odpowiedzi pozostaje przej-
mujące pytanie zawarte w
przemówieniu ks. biskupa
Edwarda Kisiela, administrato-
ra apostolskiego archidiecezji
w Białymstoku, który w dniu
pogrzebu swego kapłana wołał
wobec zgromadzonych tłu-
mów: „Nam chodzi o prawdę.
Jaka jest prawda?”.

Bibl.:
1. Z. Branach, Sam płonął i nas zapalał.
Próba wyjaśnienia zbrodni zabójstwa
księdza Stanisława Suchowolca, To-
ruń 2001.
2. M. Kietliński, Kalendarium NSZZ „So-
lidarność” Region Białystok 1980 –
1999, Białystok 2000.
3. Pogrzeb ks. Stanisława Suchowolca.
Białystok – kościół Niepokalanego Ser-
ca NMP, 3 lutego 1989 r., „Wiadomości
Kościelne Archidiecezji w Białymsto-
ku”, 1989, nr 1 (71), s. 126 – 134.
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nata, należy do podstawowych
błędów śledztwa!

Kłamstwo wiceministra
Czubińskiego

Pierwszą sekcję zwłok wyko-
nano w Elblągu jeszcze na ano-
nimowym denacie 26 godzin po
zgonie. Anatomopatolog nie za-
uważa złamanych czterech że-
ber. W protokole posekcyjnym
brak wagi ciała zmarłego. Nie
ma również ustalonej przyczy-
ny zgonu. Mankamenty elimi-
nuje druga, tzw. poprawkowa,
sekcja zwłok przeprowadzona
14 lipca w Zakładzie Medycyny
Sądowej AM w Gdańsku. Na
ciele zmarłego zidentyfikowano
aż 54 obrażenia, w tym pręgi z
tyłu głowy! Biegli stwierdzili, że
mogły być spowodowane ude-
rzeniem pałki.

Czy ksiądz Zych mógł sobie
zadać sam te wszystkie rany,
spowodować pręgi i obraże-
nia?... Śledztwo wykluczyło taką
możliwość. Ale jeśli nie zadał ich
sobie sam, to kto to uczynił?

Media rozgłaszają naprędce,
że w ciele zmarłego znajdował
się alkohol. Pojawia się barman,
który zapewnia, że wręcz poił
Zycha alkoholem. Sześć lat póź-
niej odwoła pomówienia, ale
nikt tego nie nagłaśnia.

15 września 1989 r. prokuratu-
ra zwraca się do ministra SW o
dostarczenie założonej kapłano-
wi w 1974 r. TEOK. Kilka miesię-
cy później wiceminister Lucjan
Czubiński odpowiada, że służby
MSW nie inwigilowały ani ope-
racyjnie nie rozpracowywały 
ks. Zycha. Zataja, że trzy dni po

zapytaniu prokuratorskim po-
wołano w SUSW sześcioosobo-
wą komisję do zniszczenia TEOK
na ks. Zycha! Zatem urzędnik w
randze wiceministra dopuszcza
się kłamstwakwalifikowanego w
kodeksie karnym jako fałsz inte-
lektualny – „osoba upoważnio-
na do wystawienia dokumentu,
która poświadcza nieprawdę co
do okoliczności mającej znacze-
nie prawne, podlega karze po-
zbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 5”.

Żaden prokurator nie prze-
słuchał gen. Czubińskiego i nie
zapytał o powód zniszczenia
TEOK w trakcie trwania śledz-
twa dotyczącego śmierci ks. Zy-
cha. Czy teczkę księdza znisz-

czono, bo zawierała dokumen-
ty kompromitujące służby?

Perfekcja morderców 
i bezradność prokuratury

Akta prokuratorskiego śledz-
twa w sprawie śmierci kapłana
urosły do 17 tomów. Wśród do-
wodów rzeczowych znajdują się
m.in. spodnie, których ks. Zych
nigdy nie miał, oraz półmetrowy
pasek, o połowę dla niego za
krótki. To jedynie część nieroz-
wiązanych zagadek dotyczących
jego śmierci. Mimo przesłucha-
nia kilkuset świadków nie udało
się rozwiać licznych wątpliwości.
Okoliczności zgonu kapelana
NSZZ „Solidarność” w Hucie
Warszawa i Konfederacji Polski

Niepodległej oraz działacza
Społecznego Ruchu im. ks. Po-
piełuszki wciąż pozostają niewy-
jaśnione i dotknięte skazą zło-
wrogiej tajemnicy.

Prokurator Bogusław Michal-
ski z warszawskiej Prokuratury
Apelacyjnej, który podpisał się
w 1993 r. pod decyzją o umorze-
niu śledztwa, stwierdził, że jego
wyniki „z całą pewnością nie
mogą być uznane przynajmniej
jako zadowalające, gdyż zebra-
ne dowody nie pozwalają nawet
na dokonanie ustaleń o znacze-
niu podstawowym dotyczącym
stanu faktycznego...”.

Zbrodnia doskonała? Nie
wiem. Z pewnością perfekcyj-
nie przygotowana.

GRAŻYNA ZAWADKA

Sprawy morderstw kapłanów:
Stanisława Suchowolca, Stefa-
na Niedzielaka i Sylwestra Zy-
cha są częścią potężnego śledz-
twa, prowadzonego od siedmiu
lat przez – najpierw lubelski, a
obecnie warszawski – IPN.

– Śledztwo dotyczy funkcjo-
nowania w strukturach MSW w
latach 1956 – 1989 r. związku
przestępczego, kierowanego
przez osoby zajmujące najwyż-
sze stanowiska państwowe 
– mówi prokurator Mariusz Rę-
bacz z pionu śledczego war-
szawskiego Instytutu Pamięci
Narodowej, który zajmuje się
wątkiem śmierci księdza Sucho-
wolca. Zagadkę zgonów księży
Niedzielaka i Zycha próbuje roz-
wikłać prokurator Adam Sidor.

Już tzw. raport Rokity mówił,
że w MSW istniał przestępczy
związek. Stojący na jego czele
wysocy urzędnicy resortu mieli
stać za zabójstwami, pobiciami i
przypadkami zastraszania opo-
zycjonistów, w tym również księ-
ży. Prokuratorzy z IPN we wspo-
mnianym śledztwie badają w su-
mie 46 takich przypadków.

Kto wymyślił scenariusze za-
bójstwa księży w 1989 roku, kto
był ich wykonawcą?

– Sprawców szukamy wśród
funkcjonariuszy komunistycz-
nych – mówią prokuratorzy. Za-
słaniając się dobrem śledztwa,
nie chcą zdradzać bliższych
ustaleń.

Według nieoficjalnych infor-
macji śledczy sprawdzają, czy
ksiądz Stefan Niedzielak mógł
zginąć od śmiertelnego ciosu
karate zadanego w kark, który
spowodował jego natychmia-
stowy zgon. Według tygodnika
„Wprost” w zabójstwie miał
uczestniczyć były oficer sto-
łecznej policji, który w czasach
PRL pracował w SB. Czy tak
istotnie było?

– W przypadku księdza Nie-
dzielaka ponownie ustalamy
okoliczności jego śmierci i
ewentualny udział w niej funk-
cjonariuszy Służby Bezpieczeń-
stwa – mówi prokurator Adam
Sidor, unikając jednoznacznej
odpowiedzi.

Prokuratorzy nie mają wąt-
pliwości, że ogień w mieszkaniu
księdza Suchowolca został pod-
łożony celowo. Z ekspertyz bie-
głych wynika jednoznacznie, że
było to podpalenie. Odkryto
ślady substancji łatwopalnych.
Jednak dotąd nikomu nie po-
stawiono zarzutów.

Tajemniczy i chyba najtrud-
niejszy do rozwikłania jest za-
gadkowy zgon księdza Zycha.
Biegli, którzy w latach 90. na zle-
cenie prokuratury sporządzali
opinię, orzekli, że brak jest śla-
dów, iż alkohol został wprowa-
dzony do organizmu księdza
przemocą. Prokuratorzy IPN
zlecili nowe ekspertyzy, które
mogłyby dostarczyć im dowo-
dów na podważenie tej wersji.

– Pewne jest, że księża Nie-
dzielak i Suchowolec zostali za-
mordowani. W przypadku księ-

dza Zycha nie mamy dowodów
wskazujących na umyślne po-
zbawienie go życia – przyznaje
prokurator Mariusz Rębacz.

Kluczowe w tych sprawach
źródła dowodowe to świadko-
wie i dokumenty.

– W toku postępowania prze-
słuchiwani są zarówno byli funk-
cjonariusze SB, jak i np. opozy-
cjoniści, którzy mogą nam do-
starczyć cennych informacji. W
archiwach po byłym MSW po-
szukujemy dokumentów, które
następnie są szczegółowo anali-
zowane – mówią śledczy.

Do tej pory ustalili dane dużej
części funkcjonariuszy SB –
m.in. IV wydziału dawnego
WUSW w Warszawie i Białym-
stoku, którzy zajmowali się in-
wigilacją tych konkretnych księ-
ży. Jedni już zostali przesłucha-
ni, inni dopiero będą. Jednak
byli esbecy nie są skłonni do
zwierzeń.

Kopalnią informacji – jak mó-
wią prokuratorzy – są akta ope-
racyjne SB. Te jednak były nisz-
czone i palone.

– W stosunku do każdego z
księży SB prowadziła teczkę
ewidencji operacyjnej. Jednak w
przypadku księży Niedzielaka,
Zycha i Suchowolca nic się nie
zachowało. Teczki, jakie założyła
im SB, zostały zniszczone praw-
dopodobnie pod koniec lat 80.
Nie było ich już wtedy, kiedy
śledztwa w sprawie śmierci ka-
płanów prowadziły prokuratury
w Warszawie i w Białymstoku 
–mówi Adam Sidor.

Śledczy poszukują więc śla-
dów inwigilacji księży i działań,
jakie wobec nich podejmowała
bezpieka, przekopując się
przez tysiące dokumentów, któ-
re się zachowały.

Sięgają także po najnowocze-
śniejsze narzędzia techniki.

– Korzystamy z baz policyj-
nych, np. AFIS, w której zgro-
madzone są odciski palców.
Zlecaliśmy badania DNA – mó-
wią prowadzący sprawę.

Na miejscu zbrodni – na ple-
banii księdza Niedzielaka i księ-
dza Suchowolca – zachowały
się bowiem m.in. ślady linii pa-
pilarnych, które po ich śmierci
zostały zabezpieczone. Nie były
to – jak ustalono – odciski pal-
ców kapłanów ani osób z ich
otoczenia, które mogły ich od-
wiedzać. Są to odciski nieziden-
tyfikowanych dotąd osób. Czy
zostawili je mordercy?

Śledczy wiążą też pewne na-
dzieje z zabezpieczeniem śla-
dów biologicznych. Z nieoficjal-
nych informacji wynika, że cho-
dzi m.in. o kilka włosów znale-
zionych w zaciśniętej dłoni księ-
dza Niedzielaka.

– Na razie materiał dowodo-
wy, jaki zebraliśmy, nie dopro-
wadził do przełomowych usta-
leń. Na obecnym etapie nikomu
nie postawiono zarzutów – wy-
jaśnia Adam Sidor. – Ale śledz-
two trwa, przed nami jeszcze
setki przesłuchań – dodaje.

O szansach na rozwiązanie
zagadkowych morderstw pro-
kuratorzy nie chcą się wypo-
wiadać.

IPN nadal 
szuka morderców
Teczki trzech księży SB zniszczyła, są 
nieliczne ślady, pozostali jeszcze świadkowie
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≥Ksiądz Sylwester Zych i ksiądz Henryk Jankowski

∑ Wystawa „Kościół
niezłomny” jest wystawą
fotografii Jerzego Fedorowicza 
w 20 – stą rocznicę śmierci
księdza Stanisława
Suchowolca. 
Uroczyste otwarcie nastąpi
30.1.2009r. w białostockim
oddziale IPN przy 
ul. Warsztatowej 1a.

>„KOŚCIÓŁ NIEZŁOMNY”
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◊: Pamięta ksiądz pierwszy kon-
takt z funkcjonariuszami SB?
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zale-
ski: To było w 1982 roku, ale z
wiedzy, jaką o mnie mieli, wyni-
ka, że interesowali się mną dużo
wcześniej.

Od czasów kleryckich angażował
się przecież ksiądz w działalność
podziemną, a od wstąpienia do
seminarium jak każdemu kleryko-
wi SB założyła księdzu teczkę
personalną.

Tobyło jeszcze wcześniej. W
liceum byłem związany z ru-
chem oazowym ks. Franciszka
Blachnickiego. SB penetrowała
to środowisko, chciała np. wie-
dzieć, kto z oazowiczów wybie-
ra się do seminarium. Ale o tym
dowiedziałem się dopieronie-
dawno, trzy lata temu, gdy do-
stałem akta na swój temat z IPN.

Co się stało w 1982 roku?
Zrobili mi dwie rewizje.

Pierwszą w marcu. Byłem wów-
czas na szóstym roku w semi-
narium i miałem roczną prakty-
kę w Chrzanowie. Wpadli do
mnie do domu i dokładnie
wszystko przeszukali. Wiedzie-
li, że mam bibułę, i jej szukali.
Zabrali wydawnictwa pod-
ziemne, ale mnie nie zatrzyma-
li. Władze liczyły się jeszcze z
Kościołem, niemniej kard. Ma-
charski przeniósł mnie na inną
parafię. W sierpniu byłem na
pieszej pielgrzymce na Jasną
Górę. W mojej grupie szli ze

sztandarami działacze „Soli-
darności”. Gdy tylko wróciłem
do domu, miałem drugą rewi-
zję. Przekopali cały dom. Za-
brali bibułę. Zawieźli mnie na
komendę wojewódzką milicji,
ale odmówiłem składania ze-
znań. W tym czasie interwenio-
wała już kuria i po kilku godzi-
nach mnie wypuszczono.

Rok później spotkała księdza ko-
lejna szykana – odmowa
paszportu.

Tak, w 1983 roku, od razu po
skończeniu seminarium, zosta-
łem skierowany na studia do
Rzymu. Ale nie wyjechałem, bo
nie dostałem paszportu. Na de-
cyzji odmownej podano tylko
numer paragrafu, nic więcej.
Sprawdziłem. Paragraf brzmiał:
„z powodu niepłacenia alimen-
tów i innych ważnych powo-
dów społecznych”.

...?
Byłem tym „ważnym powo-

dem społecznym”. Kardynał
Macharski kazał składać odwo-
łania, licząc, że wcześniej czy
później dadzą, ale nie skutko-
wało. Przez cztery lata odpo-
wiadano mi tak samo: „pod-
trzymujemy poprzednią odpo-
wiedź”. Aż do 1989 roku nie
mogłem wyjechać za granicę.

A nie miał ksiądz propozycji: damy
paszport, ale za współpracę?

Nie, nie proponowano mi te-
go. Oni mieli moją charaktery-

stykę sporządzoną przez TW i
w jednostce kleryckiej, gdzie
służyłem dwa lata, i w semina-
rium – o czym dowiedziałem
się niedawno – i wiedzieli, że na
to bym się nie zgodził. W 1984
roku moja koleżanka z liceum,
która, jak się później dowie-
działem, pracowała w SB (jak
dwaj inni koledzy licealni),
ostrzegła mnie, że jestem inwi-
gilowany przez SB. Zrobiła to,
narażając się na poważne kon-
sekwencje, gdyby wyszło to na
jaw. Ona była też jedyną osobą,
która w 1990 roku złożyła w
prokuraturze zeznania, gdy
prowadzono sprawę mojego
pobicia.

Jej ostrzeżenie nie podziałało jed-
nak na księdza. Coraz mocniej
wiązał się ksiądz z podziemną
„Solidarnością”, z ks. Kazimie-
rzem Jancarzem, słynnym
duszpasterzem ludzi pracy z Kra-
kowa-Mistrzejowic.

Byłem młodym człowiekiem,
myślałem o milicjantach jak o
tych z licznych dowcipów. Ja
ich, przyznaję, trochę lekcewa-
żyłem. Nieraz rozmawialiśmy z
Jancarzem, że jesteśmy inwigi-
lowani, że mamy podsłuchy,
może ktoś filmuje, lecz nic wię-
cej.

Ale w 1984 roku, kiedy dostał
ksiądz ostrzeżenie, zamordowano
ks. Popiełuszkę.

Ostrzeżenie dostałem jesz-
cze przed porwaniem Popie-

łuszki. Z powodu podsłuchów
czasem z Jancarzem pisaliśmy
coś na kartkach, chodziliśmy
rozmawiać do lasu. Jancarz
bardzo się pilnował – nigdzie
nie wyjeżdżał, a jeżeli już, to za-
wsze z obstawą, z plebanii
szedł do kościoła łącznikiem.
Ja dalej chodziłem swobodnie,
przyjeżdżałem do Mistrzejo-
wic z drugiego końca miasta,
bo gdzie indziej byłem na pa-
rafii. Mnie się wydawało, że
mną się specjalnie nikt nie in-
teresuje.

Aż do 1985 roku i dwóch pobić.
Tak, Jancarz miał wyrzuty su-

mienia, że to z jego powodu zo-
stałem pobity. Do niego nie mo-
gli się dobrać, to zaatakowali
mnie. Jest w tym trochę praw-
dy. Napastnicy wypalili mi pa-
pierosami na skórze „V” – to był
czytelny znak. Jancarz przyjął
to jako ostrzeżenie.

Po raz pierwszy pobito księdza w
kwietniu 1985 roku. Jak to było?

Była Wielka Sobota. Wróci-
łem wieczorem z Mistrzejowic
po uroczystościach religijnych.
Poszedłem do piwnicy kamie-
nicy, w której mieszkałem, bo
tam trzymałem paczki z bibułą.
Nie były to duże ilości, to były
głównie maszynopisy do dru-
ku, które woziłem i przywozi-
łem z Mistrzejowic. Często to
robiłem, no i dowiedzieli się.
Gdy zszedłem do piwnicy, wi-
działem, że ktoś się w niej kręci.
W pierwszej chwili myślałem,
że to może złodzieje. Ale
dmuchnięto mi gazem w oczy.
Zostałem poparzony papiero-
sami. Potem Jerzy Urban ogło-
sił, że jestem chory na padacz-
kę, dlatego się przewróciłem i
poobijałem.

Ksiądz zgłosił sprawę do prokura-
tury.

Moim pełnomocnikiem był
mecenas Andrzej Rozmary-
nowicz. Zachęcał mnie usil-
nie, by nie pozwolić na umo-
rzenie przez prokuraturę
sprawy, bo są w niej ewident-
ne matactwa. Skontaktował
mnie z mecenasem Janem 
Olszewskim, który podjął się
dalszego prowadzenia spra-
wy. Byłem z nim umówiony 
4 grudnia w Warszawie, mia-
łem już kupiony bilet.

Ale w nocy z 3 na 4 grudnia zjawili
się funkcjonariusze SB w przebra-
niu sanitariuszy?

Obudził mnie dzwonek do
drzwi. Uchyliłem, a tam młoda
sanitariuszka, obok sanitariusz.
Powiedzieli, że proboszcz
mieszkający w willi obok dom-
ku, w którym mieszkałem z in-
nym, starszym księdzem, miał
zawał, leży w karetce i potrzeb-
ne jest ostatnie namaszczenie.
Kiedy otworzyłem drzwi, oni
wpadli do mieszkania, zakne-
blowali mi usta. Próbowali wy-
ciągnąć mnie z mieszkania. Do-
szło do szarpaniny. Wykręcili
mi ręce i założyli pętlę na szyję,
tak że każde poruszenie rąk

powodowało, że się poddusza-
łem.

To znamy z kasety z wizji lokalnej,
jaką przeprowadzono w 1986 ro-
ku, jakiś czas po napadzie.

Byłem święcie przekonany,
że już z tego nie wyjdę, że mnie
zatłuką. Ale prawdopodobnie
ktoś ich spłoszył – naprzeciwko
była jednostka wojskowa. Rano
jakoś wyczołgałem się z miesz-
kania. Siostry, które mieszkały
w sąsiadującym budynku
klasztornym, zobaczyły mnie i
rozcięły więzy oraz pętlę. We-
zwały natychmiast milicjantów.
Na kasecie, którą zobaczyłem
po raz pierwszy trzy lata temu,
jest też jeszcze jedno nagranie –
wykonane właśnie po przyby-
ciu milicji. Widać na niej, że mó-
wię coś zakrwawiony. 

Sprawców napadu, oczywiście, nie
wykryto.

Sprawa ciągnęła się prawie
rok, była wizja lokalna, ślady,
ale sprawę umorzono. Wszczę-
to ją dopiero w 1991 roku. Trwa-
ła do 1995 roku. Była prowa-
dzona prawidłowo, ustalono z
dużym prawdopodobień-
stwem, że sprawcami pobicia
byli funkcjonariusze SB, ale,
niestety, ich nazwisk nie udało
się ustalić.

Czy SB szykanowała także księ-
dza bliskich?

Moją mamę, która była wice-
dyrektorką liceum, zmuszono
do odejścia na wcześniejszą
emeryturę. W lutym 1987 roku
skończyła 55 lat i od razu w dniu
urodzin wręczono jej doku-
ment o przeniesieniu na eme-
ryturę. Nie pozwolono jej prze-
dłużyć umowy, chociaż była
opiekunką klasy maturalnej, z
dnia na dzień musiała opuścić
budynek szkoły. Powiedziano
jej wyraźnie, że chodzi o moją
postawę.

A inni członkowie rodziny?
W dokumentach IPN są in-

formacje o inwigilacji moich
dwóch sióstr, ale nie wiem na
ten temat nic więcej. Zachował
się natomiast raport na temat
mojego psa.

Psa?
Tak. Kupili mi go dla ochrony

hutnicy. To było po drugim po-
biciu, w grudniu 1985 roku. Je-
den z TW dostał od funkcjona-
riusza SB polecenie opisania
psa: jakiej jest rasy, czy jest
szkolony. Dla SB to były bardzo
ważne wiadomości. W doku-
mentach znajduję wiele takich
informacji – z pozoru bzdur-
nych, na przykład, jak się wabi
pies, ale gdy się je wszystkie po-
składa w całość, ułoży jak puz-
zle, to okazuje się, że miały one
dla SB wielką wartość. Wtedy
nie zdawałem sobie sprawy, jak
szczegółowa była ta inwigilacja.
I nie przypuszczałem, że wśród
TW są księża. To było dla mnie
największym zaskoczeniem.

—rozmawiała 
Ewa K. Czaczkowska

Brutalne bicie i puzzle donosów
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wspomina represje, jakie spotkały go ze strony SB

Dodatek „Rzeczpospolitej” Zabić księdza powstał dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej
Zredagowali: Maciej Rosalak oraz Krzysztof Ziewiec i Barbara Szelachowska-Tarwacka (oprac. graficzne) 

Instytutu Prymasowskiego,
skonfiskowała publikacje religijne.
4 VIII. Władze zarządziły usunię-
cie krzyży z budynków szkolnych i
odsunięcie zakonników od na-
uczania religii.

1959
Czerwiec. W Kraśniku Fabrycznym
zamieszki z powodu usunięcia ka-
plicy i krzyża z miejsca obiecanej
budowy kościoła. Po starciach z
milicją 20 osób ukarano aresztem,
34 grzywną, kilkadziesiąt wyrzu-
cono z pracy.

1960
27 – 28 VI. W Nowej Hucie za-
mieszki spowodowane usunięciem
krzyża z miejsca przeznaczonego
na budowę kościoła, brutalnie stłu-
mione przez milicję i SB.
Lipiec, sierpień. Pierwsza, później
powtarzana co roku, „akcja letnia”
SB, MO, WOP i administracji po-
wiatowej zwalczania wszelkich
form duszpasterstwa wakacyjne-
go.
Wrzesień. W Katowicach SB zli-
kwidowała Centralną Krucjatę
Wstrzemięźliwości i aresztowała
na cztery miesiące jej założyciela
ks. Franciszka Blachnickiego.

1961
1 IX. Usunięto nauczanie religii ze
szkół wszystkich szczebli i typów.

1962
9 VI. W MSW utworzono osobny
Departament IV do walki z Kościo-
łem – strukturę, która przetrwała
aż do upadku komunizmu w Pol-
sce.

1963
6 VII. MSW wydało instrukcję o
objęciu kontrolą całego ducho-
wieństwa i wszystkich placówek
Kościoła oraz dokumentowania
ich działalności w teczkach ewi-
dencji operacyjnej na księży,
biskupów i parafie (w skrócie
TEOK, TEOB i TEOP).

1965
10 XII. Początek wielomiesięcznej
kampanii propagandowej zohy-
dzającej episkopat za list do
biskupów niemieckich z formułą
„wybaczamy i prosimy o wyba-
czenie”.

1966
9 IV. Władze próbowały zakłócić
inaugurację w Gnieźnie kościel-
nych obchodów tysiąclecia chrztu
Polski, organizując konkurencyjną
imprezę. Metodę tę powtarzano
przez cały rok podczas wszyst-
kich milenijnych uroczystości
kościelnych.

Władze przegrały tę konfrontację i
– generalnie – całą kampanię an-
tykościelną. Po burzliwym roku
1966 kontynuowały politykę nęka-
nia i ograniczania Kościoła
metodami administracyjnymi, ale
– wyjąwszy nieliczne, zwłaszcza
w latach 70., epizody, jak „aresz-
towanie” obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej, pobicie ks. An-
drzeja Bardeckiego czy
pacyfikacja wsi Zbrosza Duża za
starania o budowę świątyni – uni-
kały jawnych i brutalnych akcji
antykościelnych. Aż do opisywa-
nych w tym dodatku lat 80.

—opr. AKA
na podstawie m.in.: Antoni Dudek, 

Ryszard Gryz: „Komuniści i Kościół 
w Polsce (1945 – 1989)”; 

ks. Zygmunt Zieliński: „Kościół 
w Polsce 1944 – 2002”; 

Jan Żaryn: „Dzieje Kościoła 
katolickiego w Polsce (1944 – 1989)”

Kalendarium opresji
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≥Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, jeden z wielu duchownych prześladowanych w PRL, 
tym bardziej mający prawo do zidentyfikowania agentów bezpieki
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