
Urodzi∏ si´ w malutkiej bia∏ostockiej wsi Okopy. Na chrzcie rodzice dali mu imi´ Al-
fons, w domu zaÊ wo∏ano naƒ Alek. Gdy przeniós∏ si´ do Warszawy, zmieni∏ patro-
na na bardziej „miastowego” – Jerzego. I tak ju˝ zosta∏o. By∏ prostym ch∏opcem.
Kiedy wst´powa∏ do seminarium duchownego w 1965 r., napisa∏ podanie: „Uprzej-
mie prosz´ o przyj´cie mnie do Seminarium Metropolitalnego w Warszawie. ProÊ-
b´ swà motywuj´ tym, i˝ chc´ zostaç ksi´dzem, poniewa˝ mam powo∏anie do te-
go zawodu”. RzeczywiÊcie, „mia∏ powo∏anie” – jako kleryk w latach 1966–1968 od-
by∏ przymusowà s∏u˝b´ wojskowà w Bartoszycach. Gdy nie chcia∏ oddaç ró˝aƒca
(w wojsku nie pozwalano si´ modliç), plutonowy zaczà∏ „obrabiaç” ch∏opaka, któ-
ry przez trzy godziny sta∏ na bacznoÊç w pe∏nym rynsztunku. „Zbywa∏em go raczej
milczeniem – pisa∏ póêniej do ojca duchownego w seminarium – odmawiajàc mo-
dlitwy w myÊli i ofiarujàc cierpienia (...) jako przeb∏aganie za grzechy”. W wojsku
nabawi∏ si´ anemii, pozosta∏y te˝ w nim ciàg∏e k∏opoty ze zdrowiem i jakaÊ nad-
wra˝liwoÊç. Po Êwi´ceniach kap∏aƒskich w 1972 r. pracowa∏ w podwarszawskich
parafiach, potem w stolicy, od maja 1980 r. zaÊ jako wikary w koÊciele Êw. Stanis∏a-
wa Kostki na ˚oliborzu. Po wybuchu stanu wojennego, 17 stycznia 1982 r. jako
kapelan „SolidarnoÊci” odprawi∏ pierwszà z comiesi´cznych Mszy Êw. za Ojczy-
zn´. Odtàd na jego kazania przybywa∏y t∏umy. Starannie przygotowywa∏ opra-
w´ plastycznà liturgii nawiàzujàcà do wa˝nych rocznic narodowych i wielkich
postaci historycznych. Mówi∏ ∏adnà polszczyznà, z przej´ciem, ale nie by∏ orygi-
nalny. W∏aÊciwie ca∏y czas cytowa∏ Pismo Êw., papie˝a Jana Paw∏a II, prymasa
Wyszyƒskiego, tak˝e poezj´ romantycznà, teksty historyczne. Kazania by∏y pro-
ste. Gdzie tkwi∏a tajemnica? Choç zdawa∏ sobie spraw´ z w∏asnych ograniczeƒ,
tak˝e wtedy, gdy zaczà∏ baç si´ o swoje ˝ycie – nadal mówi∏ prawd´. W∏aÊnie to
wzbudzi∏o niepokój komunistów – proste stwierdzenia Ksi´dza o tym, co dzia∏o
si´ w Polsce, czym jest naród, jego wiara, historia. Gdy zwrócono mu uwag´,
by kazania mówi∏ ciszej, odpowiedzia∏: „Trzeba mówiç wyraênie, pi´tnowaç
z∏o”. Od kwietnia 1982 r. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zacz´∏a na serio „rozpracowy-
waç” Ksi´dza, który bardzo szybko znalaz∏ si´ na liÊcie duchownych przezna-
czonych do „likwidacji”. Ostatnie dwa lata ˝ycia by∏y pasmem nieustannej m´-
ki – gróêb, przes∏uchaƒ, wulgarnych anonimów i telefonów, prowokacji, aresz-
towaƒ najbli˝szych. Raz siedzia∏ w wi´zieniu, próbowano go zabiç. Zginà∏ po

nieludzkich torturach najprawdopodobniej 19 paêdziernika 1984 roku. Zmasa-
krowanego, funkcjonariusze SB uwiàzali do worka z kamieniami i wrzucili do wi-
Êlanego zalewu na tamie pod W∏oc∏awkiem. Czy ˝y∏ jeszcze? JeÊli tak – przez
myÊl przemkn´∏y mu zapewne s∏owa, które ciàgle powtarza∏ w czasie kazaƒ:
„Przebacz im, bo nie wiedzà, co czynià”. Grób Ksi´dza przy koÊciele Êw. Stani-
s∏awa Kostki, zaprojektowany przez artyst´ plastyka Jerzego Kalin´, nawiàzuje
do formy i symboliki ró˝aƒca. P∏yta nagrobna ma kszta∏t krzy˝a, ∏àcznik – or∏a w
koronie z Matkà Bo˝à Jasnogórskà na piersi, paciorki ró˝aƒca – polne kamie-
nie – tworzà zaÊ zarys obecnych granic Polski. Grób M´czennika i Êwiàtyni´, w
której wn´trzu i podziemiach zgromadzono imponujàcà kolekcj´ narodowych
pamiàtek, odwiedzi∏o dotàd kilkanaÊcie milionów pielgrzymów z Polski i ze
Êwiata. Msza Êw. w intencji Ojczyzny odprawiana jest do dziÊ w ostatnià niedzie-
l´ miesiàca o godz. 18.00. 
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Dobrem zwyci´˝a∏ 
– 25. rocznica Êmierci
ks. Jerzego Popie∏uszki

Dokoƒczenie na s. II-III

Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko – Msza Êw. za Ojczyzn´, maj 1983 rok

Mija 25. rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popie-
łuszki. Dzisiejszy dodatek poświęcamy Jego pamięci. Piszemy także o in-
nych, mniej znanych ofiarach walki komunistów z Kościołem i z opozycją.
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Ks. Jerzy Popie∏uszko
(1947–1984) 

– owoce ˝ycia,
owoce Êmierci



stàpaç po grzàskim gruncie domys∏ów, analogii i poszlak. Jasne jest, ˝e prowadzo-
ne dochodzenia (przez milicj´, aparat bezpieczeƒstwa, prokuratur´) mia∏y za zada-
nie raczej zatrzeç Êlady po zabójcach lub zmniejszyç zakres ich odpowiedzialnoÊci,
ni˝ doprowadziç do uj´cia i rzetelnego osàdzenia. Nieliczne procesy sàdowe zabój-
ców, do których dosz∏o w Polsce Ludowej, oraz niewspó∏miernie niskie wyroki, ja-
kie ferowali sprzedajni s´dziowie, mog∏yby Êmieszyç, gdyby materia czynów nie by-
∏a tak ci´˝ka. Zniszczenie w latach 1989-1990, na rozkaz komunistycznego MSW,
akt osobowych duchowieƒstwa, gromadzonych przez bezpiek´ od 1945 r., utrud-
nia odtworzenie mechanizmów podejmowania decyzji i zakresu odpowiedzialnoÊci
poszczególnych osób.

Chocia˝ zachowa∏o si´ przecie˝ wiele materia∏ów wtórnych, które stanowià nie-
jednokrotnie cenne êród∏o dla historyka. 
Przypisy:
1 By∏ to rozkaz z 1 IX 1989 r. dyrektora Departamentu IV MSW gen. bryg. Tadeusza Szczyg∏a,

wydany po uzgodnieniu 26 VIII tr. z szefem SB gen. bryg. Henrykiem Dankowskim i dyrek-
torem archiwum (Biuro „C” MSW).

2 M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji poÊwi´conym Samodzielnej Grupie „D” w MSW,
BIPN 2003, nr 1 (24), s. 28-29 (tam˝e raport); AIPN, sygn. IPN 0832/4.

3 G. Brz´k „Dewajtis”, Ksiàdz Micha∏ Pilipiec („Ski”). Bohater m´czennik sprawy polskiej, Lublin
1995, s. 61-64; J. Myszor, Pilipiec Micha∏, [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowanego
w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani-wi´zieni-wygnani, red. J. Myszor et. al., t. II, War-
szawa 2003; E. Jakimek-Zapart, „Ja se go zastrzel´”. Prawda o Êmierci ks. Micha∏a Pilipca,
„Dziennik Polski”, (Kraków) 2003, nr 148 (17 941), s. 32. 

4 Cyt. za: G. Brz´k, op. cit., s. 52.
5 Kraków 1987, drugi obieg. Omówienie obu postaci w trzecim wydaniu ksià˝ki, D. Sucho-

rowska-Âliwiƒska, Postawcie mi krzy˝ brzozowy. Prawda o ks. W∏adys∏awie Gurgaczu SJ, Kra-
ków 1999, s. 7-23; A. Kuler, W∏adys∏aw Gurgacz, [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny w Pol-
sce. S∏ownik biograficzny, t. I, Kraków-Warszawa-Wroc∏aw 2002, s. 151-154; J. Szarek, Osa-
czony kapelan. Agentura wokó∏ ks. W∏adys∏awa Gurgacza, [w:] KoÊció∏ w godzinie próby
1945–1989. Nieznane dokumenty i Êwiadectwa, Kraków 2003, s. 28-39.

6 T. Rostworowski, Zaraz po wojnie. Wspomnienia duszpasterza (1945-1956), Paris 1986,
s. 132-133.

7 Ibidem, s. 133-134. J. Zator-Przytocki, Pami´tniki, Wroc∏aw 1987, s. 111-112.
8 Informacja ustna Êp. Zdzis∏awa Szpakowskiego z 3 VII 2003 r., któremu ks. Stefan Niedzie-

lak opowiada∏ o swym zamordowanym przez UB kuzynie, ks. Lucjanie Niedzielaku. 
9 J. Ko∏kowicz, Ksi´˝obójstwo (cykl „Na szlaku WiN”), Mi´dzyrzec Podlaski 1999, s. 22.
10 Cyt. za: Ibidem, s. 14.
11 M. Nita, Szczepaƒski Jan, [w:] Leksykon…, s. 286-288 (literatura tam˝e). 

12 J. Myszor, Popie∏uszko Jerzy, [w:] Leksykon…, t. 1, s. 228-232 (literatura tam˝e); najnow-
sza, rzetelna biografia: E. Czaczkowska, T. WiÊcicki, Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko, Warszawa
2009; tak˝e A. Lewek, Bibliografia ks. Jerzego Popie∏uszki [1984-2004], „Ateneum Kap∏aƒ-
skie” 143 (2004), z. 3, s. 536-550.

13 G. Zawadka, Dni tortur, „Super Express” z 9 XII 2002.
14 Gen. Ciastoƒ uniewinniony, 9 XII 2002, www.e.kai.pl („Biuletyn Internetowy Katolickiej

Agencji Informacyjnej”).
15 Id´ Êladem artyku∏u Filipa Musia∏a (przy wspó∏pracy Krzysztofa Burnetki) w „Tygodniku Po-

wszechnym” z 28 XI 1999, nr 6 (38), Kto zabi∏? – hipotezy (tekst troch´ si´ zdezaktualizo-
wa∏ w zwiàzku z otwarciem archiwów SB), oraz w za∏àczeniu wypowiedzi mecenasów
Krzysztofa Piesiewicza i Êp. Edwarda Wende (dost´pne tak˝e na stronie: www.opo-
ka.org.pl).

16 K. Daszkiewicz, Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popie∏uszki, Poznaƒ 1990, s. 143-167
(i dalsze wydania; autorka jest prawnikiem).

17 A. Weissberg-Cybulski, Wielka czystka, Warszawa 1990, s. 453-454.
18 Aparat represji wobec ksi´dza Jerzego Popie∏uszki 1982-1984, t. 1, red. J. Mysiakow-

ska, wybór i oprac. J. Go∏´biewski, J. Mysiakowska, A.K. Piekarska, Warszawa 2009, s.
293-294 (nr 104).

19 J. Kucharzewski, Od bia∏ego caratu do czerwonego, t. 3, Warszawa 1999, s. 388 nn.
20 Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 006/70 ministra spraw wewn´trznych Kazimierza Âwita∏y z 1 II

1970; AIPN, sygn. 01259/27, k. 8. H. G∏´bocki, „Biblia” S∏u˝by Bezpieczeƒstwa: Instrukcja
006/70, „Arcana”, (Kraków) 2002, nr 46/47.; T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pio-
nów operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950-1984, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003,
nr 1 (34), s. 109-131; F. Musia∏, Podr´cznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej S∏u˝by Bez-
pieczeƒstwa w Êwietle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych PRL
(1970-1989), Kraków 2007, s. 384.

21 Rozmowa z 28 III 1985 cyt. Za Rozmowy z w∏adzami PRL. Arcybiskup Dàbrowski w s∏u˝bie
KoÊcio∏a i Narodu, red. P. Raina, t. 2, Warszawa 1995, s. 100 (podkreÊlenie – J. ˚.).

22 J. ˚urek, Idê i zabij. Otwarte pytanie o mocodawców zbrodni i motywy zabójców, „G∏os. Ty-
godnik Katolicko-Narodowy” z 18-25 II 2006, nr 7-8, s. 12-13. To˝ skrócone: Tajemnica
Êmierci ksi´dza Jerzego, „Rzeczpospolita” z 20 I 2009, „Zabiç ksi´dza. Dodatek specjalny”.

23 Archiwum MSWiA, Urzàd Rady Ministrów, Biuro Prasowe Rzàdu, sygn. 2, Posiedzenia Ra-
dy Ministrów w 1984 r., Przemówienie W. Jaruzelskiego, k. 213, 227, 228 (podkreÊlenie
– J.˚.); por. Rozmowy z w∏adzami..., t. 2. s. 115 (tu gen. Kiszczak rekomenduje w lipcu
1985 r. bp. Dàbrowskiemu wymienionego przez gen. Jaruzelskiego „ksi´dza pozytywne-
go” – pszczelarza, kandydata na pos∏a do sejmu PRL). Ksiàdz Kazimierz Jancarz, wikariusz
w Krakowie-Mistrzejowicach, m.in. organizowa∏ Msze Êw. za Ojczyzn´, które sprawowa∏
równie˝ ks. Popie∏uszko. J. Ridan, ks. Kazimierz Jancarz, [w:] Opozycja w PRL. S∏ownik bio-
graficzny 1956-1989, t. 2, Warszawa 2002, s. 130-132.

24 Rozmowy z w∏adzami..., t. 2, s. 87, 96.
25 P. Latawiec, Niedzielak Stefan, [w:] Leksykon…, t. I, s. 196-198 (literatura tam˝e). Ponad-

to artyku∏y Piotra ¸ysakowskiego: Âmierç w 52 sekundy, „Gazeta Polska” z 25 I 2006;
Ksiàdz Stefan Niedzielak – Ostatnia ofiara Katynia (cykl „Ksi´˝a niez∏omni”), „Nasz Dzien-
nik” z 27-28 I 2007; Ostatnia ofiara Katynia?, „Rzeczpospolita” z 20 I 2009 „Zabiç ksi´dza.
Dodatek specjalny”. 

26 W. Chrostowski, op. cit., s. 158, 160 (przemówienia Pietrusiƒskiego, ibidem, s. 190-211,
291-301). PodkreÊlenia – J.˚.

27 Tajne dokumenty Paƒstwo – KoÊció∏ 1980-1989, Londyn-Warszawa 1993, s. 444.
28 P. Latawiec, Suchowolec Stanis∏aw, [w:] Leksykon…, t. 1, s. 270-272; Adam Bia∏ous, Nie

chcia∏ milczeç. 14. rocznica Êmierci ksi´dza Stanis∏awa Suchowolca, „Nasz Dziennik” z 30 I
2003, s. 9-10.

29 P. Latawiec, Zych Sylwester, [w:] Leksykon…, t. 1, s. 330-332.
30 A. Bia∏ous, op. cit., s. 9-10.
31 E. Nawrot, Kowalczyk Stanis∏aw, [w:] Leksykon…, t. 1, s. 128-129; por. K. Daszkiewicz,

Uprowadzenie..., s. 470-471.
32 Do niewyjaÊnionych zgonów lat osiemdziesiàtych nale˝y tak˝e Êmierç ks. Antoniego Kija,

którà zajmowa∏a si´ równie˝ nadzwyczajna komisja sejmowa pod przewodnictwem Jana
Marii Rokity.

33 A. Casaroli, Pami´tniki. M´czeƒstwo cierpliwoÊci. Stolica Âwi´ta i kraje komunistyczne
(1963-1989), Warszawa 2001, s. 211.

34 K. Daszkiewicz, op. cit., s. 306-307.
35 A. Dziurok, „Szczypanie” ks. Adolfa Chojnackiego, „Biuletyn IPN” 2003, nr 1, s. 57-60.

(skrócony przedruk z „Biuletynu IPN” 2009, nr 5-6) 
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***
„Ta historia zaczyna si´ prosto. Sierpieƒ, 1980 rok. Strajkuje Huta Warsza-

wa – dziesi´ç tysi´cy ludzi. Do prymasa Stefana Wyszyƒskiego przychodzi kil-
ku hutników. Proszà, by przys∏a∏ do zak∏adu duchownego. Zbli˝a si´ niedziela,
robotnicy chcà Mszy Âwi´tej. Prymas zwraca si´ do swego kapelana ks. Bro-
nis∏awa Piaseckiego: „Poszukaj ksi´dza”. Ksiàdz Piasecki idzie do koÊcio∏a Êw.
Stanis∏awa Kostki na ˚oliborzu, któremu podlega Huta. Spotyka tam ksi´dza
Jerzego Popie∏uszk´. Proponuje mu „hutniczà misj´”. W niedziel´ 31 sierpnia
na g∏ównym placu huty robotnicy wznoszà prowizoryczny o∏tarz, stawiajà
krzy˝. Gdy ksiàdz przekracza bram´ zak∏adu, klaszczà i p∏aczà ze wzruszenia.
„MyÊla∏em, ˝e ktoÊ wa˝ny idzie za mnà” – wspomina∏ potem ks. Jerzy. Tak
wszed∏ do historii” (Ludzie „SolidarnoÊci”. Dodatek „˚ycia”, wydanie specjal-
ne, 25 VIII 2000, s. 17).

***
„Po uprowadzeniu ks. Jerzego, z polecenia Ksi´dza Biskupa W∏adys∏awa Mizio∏-

ka organizowa∏em pomoc duszpasterskà zarówno w konfesjonale, jak i przy o∏ta-
rzu. Konfesjona∏y by∏y obl´˝one w ciàgu dnia i w godzinach nocnych. Przyszli z po-
mocà ojcowie bernardyni, dominikanie, franciszkanie, jezuici, kapucyni, karmelici,
marianie, paulini, pallotyni, reformaci. By∏em Êwiadkiem, jak na∏ogowi alkoholicy i
recydywiÊci przyrzekali zmian´ ˝ycia i Êlubowali urzeczywistnienie has∏a Ksi´dza
Jerzego: „Z∏o dobrem zwyci´˝aj” w intencji odnalezienia go. Trudno powiedzieç, ile
tysi´cy ludzi wróci∏o na ∏ono KoÊcio∏a za ˝ycia Ksi´dza Jerzego oraz za Jego przy-
czynà po uprowadzeniu i zamordowaniu. Wielki duchem – ˝y∏ krótko, zdzia∏a∏ wie-
le” (ks. Czes∏aw Banaszkiewicz).

***
Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko za ̋ ycia budzi∏ sprzeczne uczucia. Ludzie proÊci i uczeni ko-

chali go, komuniÊci zaÊ nienawidzili. Wielu sàdzi∏o, ˝e „przesadza”, jest „narwany”, wielu
ĺ ka∏o sí , ̋ e niepotrzebnie dra˝ni „cezara”. Po Êmierci Ksí dza wszystko sí  jednak zmie-
ni∏o, ze z∏oÊci, ĺ ku, przesadnej ostro˝noÊci pozosta∏ tylko ̋ al serca, skurcz sumienia. Pry-
mas Józef Glemp: „U niektórych moich czcigodnych poprzedników w pos∏udze archidie-
cezji warszawskiej dostrzegam jako s∏aboÊç ich ĺ k przed w∏adzà, zw∏aszcza przed ca-
rem. Jeden z nich wszak˝e, gdy pokaza∏, ˝e sí  nie ĺ ka, zosta∏ do˝ywotnio wygnany ze
stolicy i ponad trzydzieÊci lat sp´dzi∏ na wygnaniu. Ja sam tak˝e doÊwiadczy∏em ĺ ku. Ba-
∏em sí  rozlewu krwi w czasie stanu wojennego, wiedzàc, jak wielkie jest oburzenie ludu.
Pozostaje na moim sumieniu jako cí ˝ar to, ̋ e nie zdo∏a∏em ocaliç ̋ ycia ksí dza Jerzego
Popie∏uszki, mimo podejmowanych w tym kierunku wysi∏ków. Niech mi Bóg przebaczy;
mo˝e taka by∏a Jego Êwí ta wola” (Stajemy dziÊ w prawdzie przed Bogiem. Wprowadze-
nie pokutne do Mszy Âwí tej koƒczàcej obchody Wielkiego Jubileuszu w archidiecezji
warszawskiej, Warszawa, plac Teatralny, 20 maja 2000 r.).

oprac. dr Jacek ˚urek

Ostatnia droga

Odprawi∏ swà ostatnià Msz´ Êw. w koÊciele pod wezwaniem, co szczególnie zna-
mienne, Polskich Braci M´czenników w Bydgoszczy. Po Eucharystii odby∏o si´ jesz-
cze nabo˝eƒstwo ró˝aƒcowe, w którym ks. Jerzy rozwa˝a∏ tajemnice bolesne ró˝aƒ-
ca, odpowiadajàce stacjom Drogi Krzy˝owej. Zapisano jego s∏owa: „Zachowaç god-
noÊç, by móc powi´kszaç dobro i zwyci´˝aç z∏o, to pozostaç wewn´trznie wolnym
nawet w warunkach wewn´trznego zniewolenia, pozostaç sobà w ka˝dej sytuacji ̋ y-
ciowej”. W kolejnej medytacji mówi∏: „Chrystus wybra∏ niewielu do g∏oszenia praw-
dy, tylko s∏ów k∏amstwa musi byç du˝o, bo k∏amstwo jest detaliczne i sklepikarskie,
zmienia si´ jak towar na pó∏kach, musi byç ciàgle nowe, musi mieç wiele s∏ug, któ-
rzy wedle programu nauczà si´ go na dziÊ, na jutro, na miesiàc, potem b´dzie szko-
lenie w innym k∏amstwie. Obowiàzek chrzeÊcijanina to staç przy prawdzie, choçby
mia∏a ona wiele kosztowaç, bo za prawd´ wiele si´ p∏aci”. W najbli˝szym czasie, w
ciàgu paru nast´pnych godzin s∏owa te mia∏y nabraç niezwyk∏ego znaczenia.

Ostrzegano ksi´dza przed powrotem do Warszawy, zach´cano, by pozosta∏ na
noc w bydgoskiej parafii. Ksiàdz jednak wymawia∏ si´ poÊpiechem, chcia∏ odprawiç
porannà Msz´ Êw. w swoim koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki ma ̊ oliborzu. „Pojad´ w
sutannie, a to jeszcze w tym kraju coÊ znaczy” – uspokaja∏ wiernych. Mia∏ nadziej´,
ale myli∏ si´. Funkcyjni mordercy czekali ju˝ pod koÊcio∏em…

Âwiadek i m´czennik

Jego Drogà Krzy˝owà sta∏a si´ szosa z Bydgoszczy do Warszawy. Kolejnymi sta-
cjami sta∏y si´ postoje na szosie, gdy ksi´dza bito, masakrowano, wiàzano sznura-
mi, kneblowano do utraty tchu, wpychano do baga˝nika, wiàzano kamienie do nóg,

by wrzuciç jego um´czone, skatowane, pozbawione prawie ˝ycia cia∏o gdzieÊ pod
W∏oc∏awkiem do wiÊlanego zalewu. Byç mo˝e by∏o nieco inaczej, mo˝e ksiàdz zgi-
nà∏ gdzie indziej, w nieco innych okolicznoÊciach, pojawiajà si´ nowe tropy we
wznawianych Êledztwach. Taka jest oficjalna wersja Êmierci ks. Jerzego, póêniejszy
proces, ∏agodne wyroki.

W ciàgu çwierçwiecza, które up∏yn´∏o od tej Êmierci, niezmienna pozosta∏a jej
groza i tajemnica. W niezliczonych publikacjach i materia∏ach êród∏owych odtwarza-
no jej okolicznoÊci i przyczyny, ale nie uchwycono, bo to niemo˝liwe, jej m´czeƒ-
stwa. Pozostawa∏o jej uÊwi´cenie, podniesienie, uwiecznienie. Przypominajà si´ dni
niepewnoÊci i oczekiwania na wiadomoÊç o zaginionym ks. Jerzym. W ksià˝ce Ewy
Czaczkowskiej i Tomasza WiÊcickiego pt. „Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko” autorzy opi-
sali jedenaÊcie dni oczekiwania na potwierdzenie jego Êmierci. Âmierç ta sta∏a si´
wielkim wstrzàsem. Po raz pierwszy powiedzia∏ o niej 30 paêdziernika po wieczor-
nej Mszy Êw. w koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki ks. Jerzy Przekaziƒski: „»Kochani bra-
cia i siostry, dziÊ w wodach zalewu we W∏oc∏awku odnaleziono ksi´dza...«. W jed-
nej chwili w koÊciele wybuch∏ ogromny p∏acz, j´k, krzyk, szloch, ludzie padali na ko-
lana. Ksiàdz Przekaziƒski próbuje zaintonowaç pieÊƒ: »KtóryÊ za nas cierpia∏ rany«,
ale ludzie jej nie podejmujà, s∏ychaç tylko szloch, ks. Przekaziƒski p∏acze… Mikro-
fon przejmuje ks. Antoni Lewek: »Kochani bracia i siostry – próbuje przebiç si´ przez
lament – sà sytuacje, w których cz∏owiek staje oniemia∏y, w których nie wie, co po-
wiedzieç i tylko by wo∏a∏ Bo˝e, Bo˝e, Bo˝e (…)«. Nast´pnie przejmuje mikrofon ks.
Feliks Folejewski: »Bracie Jerzy, który jesteÊ przed Bogiem – lament si´ wzmaga
– który jesteÊ przed Bogiem i Matkà Niepokalanà, którà umi∏owa∏eÊ i dlatego nie ze
staroÊci, ale z mi∏oÊci umar∏eÊ, czyli ˝yjesz, bo mi∏oÊç si´ nie koƒczy (…) za twoim
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Wschodzie. Zosta∏ zamordowany, po uprzednich torturach, 20 stycznia 1989 r. na
plebanii koÊcio∏a Êw. Karola Boromeusza, w wieku 75 lat. Rzekomo powodem
Êmierci mia∏ byç alkohol; w Êledztwie próbowano zmar∏ego zohydziç oszczerstwem,
˝e handlowa∏ ziemià przywiezionà z Katynia [25]. Zarzuty prokuratury – skierowane
pod pozorem Êledztwa w istocie przeciwko ofierze – nosi∏y podobny charakter pro-
pagandowy jak oskar˝enia wobec nie˝yjàcego ks. Popie∏uszki podczas procesu je-
go zabójców. Podczas procesu toruƒskiego prokurator Leszek Pietrasiƒski wystàpi∏
z przemowà przeciw ofiarom i KoÊcio∏owi katolickiemu in toto. Odczucia Chrostow-
skiego, a wi´c pokrzywdzonego, by∏y nast´pujàce: „Pod koniec procesu mieliÊmy
wszyscy prze˝yç jeszcze jeden szok. Prokurator [Leszek] Pietrasiƒski w swoim koƒ-
cowym wystàpieniu jeszcze wraca do aktu oskar˝enia przeciwko Jerzemu [Popie-
∏uszce], aby po jakimÊ czasie postawiç znak równoÊci mi´dzy zabójcami i ofiarà [...].
Oburzenie jest powszechne. Ju˝ wczeÊniej trudno by∏o zrozumieç tolerancj´ sàdu,
kiedy Jerzy by∏ bezlitoÊnie atakowany przez Piotrowskiego i Pietruszk´. Ale iden-
tycznego ataku na ofiar´ zbrodni w wykonaniu prokuratora [...] nie spodziewa∏ si´
nikt. Piotrowski i jego wspólnicy dokonali zbrodni potajemnie, prokurator znies∏awia
Jerzego na oczach ca∏ej sali, wobec wszystkich, którzy Êledzà ten proces. Zadaje-
my sobie pytanie: W imi´ czego mo˝e odegraç cz∏owiek tak obrzydliwà rol´? Cze-
mu przewodniczàcy sk∏adu s´dziowskiego [Artur Kujawa] pozwala na to? Czy ma
to jakiÊ nieznany nam cel?” [26]. Mow´ Pietrasiƒskiego nast´pujàco komentowano
na forum Sekretariatu KC PZPR w 1985 r.: „G∏ównym zadaniem partii na ca∏à epo-
k´ tworzenia socjalizmu musi by∏ demaskowanie polityki KoÊcio∏a i uniemo˝liwianie
mu jej prowadzenia. [...] Jest to aktualne i u nas. Wystarczy wspomnieç mow´ pro-
kuratora w procesie Piotrowskiego. Wp∏yn´∏a ona bardziej w sensie pozytywnym na
polityczne poglàdy mas wierzàcych ni˝ tysiàce religioznawczych pogadanek” [27].

Analogiczny schemat prowokacji, zarówno poprzedzajàcych, jak i nast´pujàcych
po Êmierci ksi´dza, powtórzy∏ si´ w zwiàzku ze zgonem ks. Stanis∏awa Suchowol-
ca, kap∏ana diecezji bia∏ostockiej, kapelana Konfederacji Polski Niepodleg∏ej, propa-
gatora kultu ks. Popie∏uszki. Spalono kamienic´, gdzie mieszkali jego rodzice; rzu-
cono kamieniem w przednià szyb´ p´dzàcego samochodu, którym jecha∏ duchow-
ny; by∏ wielokrotnie bity; przychodzi∏y doƒ anonimy z pogró˝kami; nieustannie pro-
wadzono jego inwigilacj´. Zginà∏ 30 stycznia 1989 r. w swoim mieszkaniu, w wieku
31 lat, najprawdopodobniej w wyniku zaczadzenia po podpaleniu. Âledztwo prowa-
dzono nieudolnie, by∏y w nim elementy prowokacji (jak podrzucona na okolicznoÊç
wizji lokalnej pusta butelka po wódce) [28].

Do klasycznego motywu kap∏ana bandyty powrócono w zwiàzku z aresztowa-
niem ks. Sylwestra Zycha, kap∏ana archidiecezji warszawskiej. Osob´ duchownego
powiàzano z uczniami szko∏y Êredniej w Grodzisku Mazowieckim, którzy w lutym
1982 r. nieumyÊlnie ranili Êmiertelnie sier˝anta MO Zdzis∏awa Karosa. Ju˝ na miej-
scowej komendzie milicji ksiàdz by∏ bity i maltretowany. Sàd Warszawskiego Okr´-
gu Wojskowego skaza∏ go na cztery lata wi´zienia (sk∏ad sàdu: przewodniczàcy
pp∏k W∏adys∏aw Monarcha, por. Jan Malinowski, por. Marian Wybraƒczyk, prokura-
tor Jan Obara; broni∏ mecenas W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki), zaÊ w drugiej instancji zo-
sta∏ skazany przez Izb´ Wojskowà Sàdu Najwy˝szego na szeÊç lat wi´zienia. Wi´-
ziony by∏ w latach 1982-1986. Po wyjÊciu na wolnoÊç zosta∏ kapelanem KPN, wspó∏-
pracowa∏ z ks. Suchowolcem, obaj byli za∏o˝ycielami tajnego ChrzeÊcijaƒsko-Patrio-
tycznego Instytutu im. ks. Jerzego Popie∏uszki. W 1987 r. w obliczu zagro˝enia ˝y-
cia przez SB sporzàdzi∏ testament. Zosta∏ zamordowany 11 lipca 1989 r., w wieku 39
lat. Komunikat prokuratury sugerowa∏ – jak zwykle w takich przypadkach – nieszcz´-
Êliwy zbieg okolicznoÊci; pojawili si´ tak˝e podejrzani o zwiàzki z SB Êwiadkowie
sk∏adajàcy niewiarygodne zeznania [29]. By∏ to ostatni, znany nam, mord na ksi´-
dzu katolickim dokonany przez (z inspiracji?) funkcjonariuszy bezpieczeƒstwa, b´-
dàcych w s∏u˝bie komunistycznego MSW. Osobnym zagadnieniem sà zabójstwa i
próby zabójstw dokonane po 1989 roku. W tajemniczym wypadku poniós∏ Êmierç
ks. Marian Rafa∏a, pracujàcy w parafii NMP w Bia∏ymstoku razem z ks. Suchowol-

cem. Duchowny spa∏ feralnej nocy w tym samym budynku plebanii, w którym 30
stycznia 1989 r. zmar∏ na skutek zaczadzenia ks. Suchowolec. W mieszkaniu ks. Ra-
fa∏y dokonano w∏amania. Wieczorem 30 paêdziernika 1995 r. odebra∏ telefon od
osoby podajàcej si´ za ksi´dza werbist´. Kilka godzin póêniej zginà∏ ko∏o wsi Radu-
le, na trasie Bia∏ystok – Warszawa, w samochodzie, który wbi∏ si´ w drzewo. We krwi
zmar∏ego znaleziono Êlady du˝ej dawki alkoholu, jednak znajomi ksi´dza twierdzili,
˝e by∏ abstynentem [30]. Podobnie jak zgony ksi´˝y Niedzielaka i Suchowolca sta-
nowi∏y swoiste t∏o do rozmów okràg∏ego sto∏u, tak Êmierç ks. Zycha przypada∏a aku-
rat na formowanie si´ nowego rzàdu po czerwcowych wyborach. Czy by∏a to ze-
msta funkcjonariuszy wobec przewidywanych zmian politycznych, jakie dotknàç
mog∏y tak˝e aparat bezpieczeƒstwa, czy dzia∏anie, które mia∏o wp∏ynàç na post´pu-
jàce zmiany – trudno odpowiedzieç, pozostajà tylko spekulacje. Zgony niewyjaÊnio-
ne, zagadki nierozwiàzane. 

W latach osiemdziesiàtych do g∏oÊniejszych nale˝a∏a tak˝e Êmierç ks. Stanis∏a-
wa Kowalczyka (1935-1983), o. Honoriusza, dominikanina z Poznania [31]. By∏
znanym i cenionym duszpasterzem akademickim, s∏u˝y∏ jako kapelan strajkujàcej
m∏odzie˝y w 1981 r., odprawia∏ Msze Êw. za Ojczyzn´, pomaga∏ internowanym.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa prowadzi∏a jego inwigilacj´. Zosta∏ Êmiertelnie ranny
17 kwietnia 1983 r. w tajemniczym wypadku, jadàc samochodem po równej
drodze, uderzy∏ w drzewo we wsi Wydartowo k. Mogilna. Zmar∏ 8 maja 1983 r., w
wieku 48 lat. Ksiàdz Stanis∏aw Palimàka (1933–1985) z diecezji kieleckiej szykano-
wany by∏ przez w∏adze wyznaniowe od 1966 roku. Zginà∏ 27 lutego 1985 r. przy-
gnieciony w∏asnym samochodem pod gara˝em probostwa w Klimontowie, w wie-
ku 52 lat. Dochodzenie prokuratorskie by∏o niedba∏e, przeprowadzone nieprawi-
d∏owo, od razu na poczàtku zrezygnowano z wàtku zabójstwa, jak w przypadku
zgonów ksi´˝y Niedzielaka, Suchowolca, Zycha [32].

Chc´ zwróciç uwag´ na tajemnicze wypadki samochodowe, w których gin´∏y
osoby duchowne. Pierwszym takim g∏oÊnym przypadkiem by∏a Êmierç ordynariu-
sza ∏om˝yƒskiego Stanis∏awa ¸ukomskiego, którego samochód rozbi∏ si´ 22 paê-
dziernika 1948 r., gdy wraca∏ z pogrzebu prymasa Augusta Hlonda. Biskup ¸u-
komski by∏ jednym z kandydatów na jego nast´pc´. Biskup, sekretarz konferencji
episkopatu do 1946 r., znawca konkordatu z 1925 r., stanowi∏ powa˝nà kandyda-
tur´ na stolic´ prymasowskà w Gnieênie. Przed Êmiercià ledwo uszed∏ równie˝
prymas Stefan Wyszyƒski, którego samochód omal nie wjecha∏ w stalowà lin´ roz-
ciàgni´tà w poprzek drogi. Kardyna∏ Agostino Casaroli wspomina w swych pa-
mi´tnikach, jak przy okazji swej wizyty w Polsce w 1968 r. dowiedzia∏ si´ od ks.
Andrzeja Deskura, „˝e na ka˝dego polskiego biskupa przypada Êrednio przynaj-
mniej jeden wypadek drogowy”, co mo˝na rozumieç dwuznacznie [33].

W dwóch g∏oÊnych sprawach wiadomo, ˝e funkcjonariusze SB usi∏owali dopro-
wadziç do zabójstwa duchownych i osób im towarzyszàcych pod pozorem wypad-
ku samochodowego. Zabójcy ks. Popie∏uszki planowali m.in. spowodowanie wy-
padku (przez rozbicie kamieniem przedniej szyby p´dzàcego samochodu), zaÊ w
razie gdyby pasa˝erowie prze˝yli – oblanie ich benzynà i spalenie ˝ywcem. Próba
taka, dokonana 13 paêdziernika 1984 r., nie powiod∏a si´ [34]. Podobnà Êmiercià
zginàç mia∏ ks. Adolf Chojnacki, tak przynajmniej twierdzi∏ jeden z esbeków, który
otrzyma∏ – jak sam twierdzi∏ – rozkaz obrzucenia kamieniami samochodu duchow-
nego, zaÊ gdyby ofiara prze˝y∏a, mia∏ jà dobiç uderzeniem kamienia w g∏ow´. Przy-
wo∏ywany na poczàtku tego artyku∏u raport o dzia∏alnoÊci komórek „D” w MSW po-
zwala domyÊlaç si´, ˝e za wieloma z pozoru naturalnymi zgonami ksi´˝y kryjà si´
dzia∏ania operacyjne funkcjonariuszy UB/SB, których niezamierzonym lub sprowo-
kowanym Êwiadomie skutkiem by∏a Êmierç duchownego [35].

Nie potrafi´ odpowiedzieç na pytanie, czy morderstwa duchownych dokonywa-
ne by∏y na podstawie jakiegoÊ konsekwentnie realizowanego planu (jak np. aresz-
towania ksi´˝y, które mia∏y zamierzony, konsultowany na najwy˝szych szczeblach
w∏adzy charakter). Raczej takie plany istnia∏y w stosunku do poszczególnych osób,
niêli wobec duchowieƒstwa katolickiego w ca∏oÊci. Jednak szczytem naiwnoÊci by-
∏oby twierdziç, ˝e w tak scentralizowanym systemie, jaki stworzy∏a partia komuni-
styczna, decyzje najwy˝szej wagi, dotyczàce ˝ycia i Êmierci, mog∏y byç podejmo-
wane samodzielnie przez funkcjonariuszy najni˝szych szczebli, poza okresem anar-
chii i instalowania „w∏adzy ludowej” w latach 1944–1945. Owszem, mogli oni posia-
daç swoisty mandat, delegacj´ do dysponowania ˝yciem swych ofiar, jednak˝e za-
wsze od prze∏o˝onych, za przyzwoleniem, choçby i nieoficjalnym. Dla historyka
przykry jest brak zasadniczych materia∏ów wytworzonych przez bezpiek´ w toku in-
wigilacji osób duchownych. Nawet jeÊli znamy zabójców z imienia i nazwiska, nie
mamy pewnoÊci co do ich intencji oraz nie znamy nazwisk mocodawców. Trzeba

wstawiennictwem, m´czenniku prawdy i mi∏oÊci… kochani, czy my sobie zdajemy
spraw´ z wydarzenia. (…) Owoc! Ludzie drodzy! JeÊli ˝yjemy, to jest ziarno rzuco-
ne w ziemi´. To jest b∏ogos∏awieƒstwo, bo g∏upim zdawa∏o si´, ˝e umar∏«”. Taka
ÊwiadomoÊç mog∏a dopiero stopniowo powstawaç, przebijaç si´ przez ból, zdu-
mienie, zgroz´, które wówczas zapanowa∏y.

Testament

Ksiàdz Popie∏uszko pozostanie nie tylko m´czennikiem systemu komunistycznego
jako patriota, dzia∏acz spo∏eczny czy polityczny, do czego chcieliby sprowadziç je-
go rol´ i znaczenie przeciwnicy i wrogowie. Jak genera∏ Jaruzelski, który mówi∏ na
posiedzeniu rzàdu ju˝ po ujawnieniu morderców pod koniec 1984 roku: „Co mà-
drzejsi czujà, ˝e stereotyp nieskazitelnego Popie∏uszki nie∏atwo b´dzie utrzymaç.

On jest m´czennikiem nie za wiar´, ale za polityk´, za sianie nienawiÊci”. Czy w∏ad-
ca PRL nie przyznawa∏ si´ w ten sposób do odpowiedzialnoÊci za ten mord? Kim
by∏ ks. Jerzy, o tym upewniliÊmy si´ przez d∏ugich 25 lat. Od poczàtku by∏ i pozo-
sta∏ przede wszystkim Êwiadkiem wiary i prawdy chrzeÊcijaƒskiej. A Êwiadek najbli˝-
szy chrzeÊcijaƒstwa, po grecku „martyr”, to m´czennik. Ten m´czennik do∏àczy
wkrótce do dwutysiàcletniego szeregu m´czenników, martyres KoÊcio∏a. Jego
przes∏anie nie b´dzie zwyk∏ym s∏owem, zosta∏o bowiem poÊwiadczone, uwiarygod-
nione, dane jako zobowiàzanie przez jego m´k´, krew i ofiar´ z ˝ycia. Zostaje trwa-
∏ym Êladem i znakiem tak˝e tego, co nadprzyrodzone w rzeczywistoÊci, w której sta-
le pojawia si´ jakieÊ z∏o i cierpienie.

Trzeba podkreÊliç, ˝e Êmierç ks. Popie∏uszki nie zmieni∏a stosunku w∏adców PRL
do KoÊcio∏a. W przedmowie do ksià˝ki E. Czaczkowskiej i T. WiÊcickiego „Ksiàdz Je-
rzy Popie∏uszko” Antoni Dudek przytacza zalecenie gen. Jaruzelskiego z posiedze-
nia KC PZPR w 1986 roku: „Konsekwentnie nale˝y przestrzegaç zasady »kija i mar-
chewki«, co KoÊcio∏owi powinno si´ op∏acaç, co zaÊ nie. Musimy to doskonaliç kon-
kretnym dzia∏aniem – karaç i nagradzaç”. T́  zach´t´ ktoÊ potraktowa∏ bardzo serio.
Pi´ç lat póêniej zgin´li z ràk „nieznanych sprawców” w ciàgu jednego, prze∏omowe-
go roku 1989 trzej ksi´˝a. Nied∏ugo przed Okràg∏ym Sto∏em zosta∏ zamordowany
ks. Stefan Niedzielak z parafii Êw. Karola Boromeusza na warszawskich Powàzkach,
wkrótce potem zginà∏ ks. Stanis∏aw Suchowolec w Suchowoli pod Bia∏ymstokiem,
tej, która by∏a rodzinnà parafià ks. Popie∏uszki. Tu˝ przed wyborem genera∏a Jaru-
zelskiego na prezydenta zginà∏ ks. Sylwester Zych n´kany przez w∏adze komunistycz-
nego bezpieczeƒstwa jeszcze przed Êmiercià ks. Jerzego. Oni zap∏acili za ujawnienie
mordu na ks. Popie∏uszce.

Kiedy przypominamy sobie t´ histori´ Êmierci i ofiary, nasuwa si´ nieuchronne
pytanie i zasadnicza wàtpliwoÊç: czy dzisiejsza Polska nale˝ycie przyj´∏a m´czeƒ-
stwo ks. Jerzego, czy mu sprosta∏a? Czy w∏aÊciwie i godnie odpowiedzieliÊmy na
jego przes∏anie i nauk´, czy zosta∏ zrozumiany i wype∏niony testament, który pozo-
stawi∏ w swej ofierze? Trudno o zadowalajàcà odpowiedê.

Ka˝dy m∏ody cz∏owiek, który przekroczy∏ próg furty seminaryjnej czy klasztornej, by∏
automatycznie zaliczany do potencjalnych wrogów komunistycznego porzàdku i
cz´stokroç „rozpracowywany operacyjnie”. Od 1963 r. zak∏adano naƒ w MSW spe-
cjalnà Teczk´ Ewidencji Operacyjnej Ksi´dza (TEOK). Kiedy 17 sierpnia 1989 r. sejm
PRL powo∏a∏ Komisj´ Nadzwyczajnà ds. Zbadania Dzia∏aƒ MSW, materia∏y te – bie-
˝àce i archiwalne – zosta∏y zniszczone przez sprawujàcà w∏adz´ ekip´ genera∏ów
Wojciecha Jaruzelskiego i Czes∏awa Kiszczaka. WyjaÊnienie szczególnie bolesnych
spraw, jakimi by∏y morderstwa ksi´˝y dokonywane przez funkcjonariuszy SB, sta-
n´∏o od poczàtku pod znakiem zapytania. Przewodniczàcy komisji pose∏ Jan Maria
Rokita zwróci∏ si´ do MSW, by ustaliç zakres i charakter dzia∏aƒ funkcjonariuszy w
tych sprawach. Wiceminister gen. Lucjan Czubiƒski poinformowa∏ oficjalnie Rokit´
5 marca 1990 r., ˝e TEOK zosta∏y zniszczone, nie precyzujàc jednak, na czyj rozkaz
[1], stwierdzajàc, ˝e „nie mia∏y znaczenia historycznego, archiwalnego ani nauko-
wego”, i sugerujàc, ˝e od po∏owy lat osiemdziesiàtych MSW w ogóle nie intereso-
wa∏o si´ osobami duchownymi. Dzi´ki aktywnoÊci Rokity powsta∏ jednak raport
obejmujàcy okres od 1973 do 1989 roku Informacja o dzia∏alnoÊci komórek „D” pio-
nu IV by∏ej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, przekazany prokuratorowi generalnemu RP
14 lutego 1991 roku. Ówczesny minister spraw wewn´trznych Henryk Majewski za-
decydowa∏ o jego utajnieniu, chroniàc nazwiska funkcjonariuszy SB [2].

U êróde∏ w∏adzy ludowej

Nie bez powodu do ks. Jerzego Popie∏uszki odnoszà si´ ró˝norakie porównania czy-
nione przez historyków i hagiografów omawiajàcych przypadki m´czeƒstwa ksi´˝y
katolickich w komunistycznej Polsce. Z nim w∏aÊnie prof. Gabriel Brz´k, dzia∏acz rze-

szowskiego WiN, zestawia osob´ pierwszej ofiary duchownej – zamordowanego
przez funkcjonariuszy UB w grudniu 1944 r. kapelana ZWZ-AK, kap∏ana diecezji prze-
myskiej Micha∏a Pilipca (1912–1944) [3]. Co dzia∏o si´ przez kilka dni grudniowych z
duchownym i jego towarzyszami w rzeszowskiej siedzibie NKWD i UB przy ul. Jagiel-
loƒskiej i na Zamku Lubomirskich, mo˝na si´ w pewnej mierze dowiedzieç z relacji
Stanis∏awa Rybki, który by∏ razem w celi z ks. Pilipcem i cudem uszed∏ Êmierci z ràk
oprawców: „do celi wepchni´to ksi´dza Micha∏a Pilipca. Zn´cano si´ nad nim zaja-
dle. Nie móg∏ staç o w∏asnych si∏ach. (...) By∏ strasznie zmasakrowany” [4]. Nast´p-
nie odby∏ si´ doraêny „sàd” pod przewodnictwem wojewódzkiego komendanta MO
w Rzeszowie kpt. Zygmunta Bieszczanina, który ks. Pilipca skaza∏ na Êmierç. Po pó∏-
nocy z 7 na 8 grudnia 1944 r. ksiàdz i inni skazaƒcy zostali wywiezieni do Lasów G∏o-
gowskich i zamordowani strza∏em w ty∏ g∏owy. Cia∏o, cz´Êciowo spalone, porzucono
w lesie, nawet ich nie zakopujàc. Specjalny tytu∏ swej ksià˝ce o ks. W∏adys∏awie Gur-
gaczu (1914–1949), ma∏opolskim kapelanie partyzantów, jezuicie skazanym na
Êmierç w 1949 r., nada∏a Danuta Suchorowska: „Gurgacz – Popie∏uszko lat stalinow-
skich” [5]. W ówczesnej prasie opisany jako jeden z „krwawych jezuitów dwudzie-
stego wieku”, symbol „klasowego wroga” – podobnie jak sàdzeni wczeÊniej jezuici,
Tomasz Rostworowski i Stanis∏aw Nawrocki, których wymieniono w sowieckiej ksià˝-
ce z 1955 r. o „reakcji katolickiej” (w 400-lecie Êmierci Êw. Ignacego Loyoli) [6]. Jak
dawnymi czasy przywo∏ywano przed oczy wiernych wyrazisty obraz diab∏a, tak m∏o-
dy jezuita straszyç mia∏ po Êmierci, uosabiajàc na wpó∏ mitycznych „gurgaczy”. Du-
chowny, porywajàcy rekolekcjonista, dwa razy uszed∏ Êmierci. Kiedy wychodzi∏ wie-
czorem z koÊcio∏a w Krynicy (gdzie by∏ kapelanem Sióstr S∏u˝ebniczek), strzeli∏ doƒ
milicjant, lecz nie trafi∏.
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Milicjant zaczà∏ uciekaç, gdy ksiàdz podniós∏ sí  i krzyknà∏ za nim: „Poczekaj, dam ci
rozgrzeszenie!”, jednak napastnik zrezygnowa∏ z niespodziewanej okazji. Ksiàdz Gur-
gacz przez rok by∏ kapelanem „˚andarmerii” Polskiej Podziemnej Armii Niepodleg∏o-
Êciowej na Sàdecczyênie. Dobrowolnie odda∏ sí  w r´ce UB, nie chcàc opuÊciç aresz-
towanych towarzyszy broni. Wspaniale mia∏ broniç sí  podczas procesu, o czym krà-
˝y∏y w wí zieniach legendy [7]. Podobno z tego powodu nie dosz∏o do transmisji
przez radio z sali sàdowej. Wojskowy Sàd Rejonowy w Krakowie skaza∏ go 13 sierp-
nia 1949 r. na Êmierç (Boles∏aw Bierut nie skorzysta∏ z prawa ∏aski). Wyrok wykonano
14 wrzeÊnia w krakowskim wí zieniu na Montelupich. Ksiàdz Lucjan Niedzielak (1904–
1947), kuzyn zamordowanego w 1989 r. ks. Stefana Niedzielaka, „ostatniej ofiary Ka-
tynia” [8], proboszcz w Huszlewie w diecezji siedleckiej, kapelan AK i WiN, zamordo-
wany zosta∏ przez miejscowego pracownika UB. Scenariusz dzia∏aƒ bezpieki, prowa-
dzàcy do zgonu kap∏ana, by∏ analogiczny do tych, które doprowadzi∏y do zgonów
ksí ˝y w latach osiemdziesiàtych, w tym jego kuzyna Stefana. Ksiàdz „skar˝y∏ sí , ˝e
UB przez swoich konfidentów rozpuszcza plotki o planowanym zamachu WiN na jego
˝ycie i ˝e nic dobrego to nie wró˝y” [9]. Zamordowa∏ go 5 lutego 1947 r. Edmund
Szcz´Êniak z PUBP w Radzyniu. Ten˝e, jeszcze w 1945 r. w radzyƒskim areszcie Êled-
czym PUBP przy ul. Warszawskiej, namawia∏ torturowanego ̋ o∏nierza AK „Urwisa”, by
za cen´ zwolnienia zamordowa∏ ksí dza – bezskutecznie [10].

Ten sam motyw zbrodni zaplanowanej ujawnia Êmierç w 1948 r. ks. Jana Szcze-
paƒskiego (1890-1948) z diecezji lubelskiej. Duchowny s∏ynà∏ z ostrych wystàpieƒ
antykomunistycznych. W nocy z 22 na 23 sierpnia 1948 r. na plebanii w Brzeênicy
Bychawskiej rozpoczà∏ si´ dramat ksi´dza – napastnicy weszli przez okno do bu-
dynku, nast´pnie dokonali pozorowanej rewizji, podczas której rozsypali pieniàdze
z tacy i rozrzucili ró˝ne osobiste rzeczy po mieszkaniu. Niczego nie zabrali z pleba-
nii, natomiast wypili kilka butelek wina mszalnego. Gospodyni´ proboszcza za-
mkn´li w piwnicy. Zmusili ksi´dza do za∏o˝enia butów, p∏aszcza i kaszkietu, zwiàza-
li mu r´ce i, brutalnie popychajàc, wyprowadzili na dwór. Nast´pnie kazali po∏o˝yç
si´ na wozie i przykryli derkà. Po dwóch tygodniach poszukiwaƒ, 3 wrzeÊnia, odna-
leziono cia∏o ksi´dza. Wed∏ug lekarza, duchowny zginà∏ trzeciego dnia po uprowa-
dzeniu. Cia∏o nosi∏o Êlady nieludzkich tortur – r´ce by∏y zwiàzane, twarz opuchni´ta,
liczne siniaki na plecach, paznokcie jednej r´ki i nogi zerwane, oczy wyd∏ubane, j´-
zyk i genitalia wyci´te, bok g∏owy przestrzelony. Jednak˝e strza∏ w g∏ow´ nie stano-
wi∏ bezpoÊredniej przyczyny Êmierci. W p∏ucach znajdowa∏a si´ woda, co Êwiadczy-
∏o, ̋ e powodem Êmierci by∏o utopienie. Funkcjonariusze PUBP sugerowali wtedy, ̋ e
sprawcy rabunku, uprowadzenia i mordu to nieznani ˝o∏nierze by∏ego oddzia∏u par-
tyzanckiego Batalionów Ch∏opskich lub WiN.

Po latach w Êledztwie prowadzonym przez lubelskà Okr´gowà Komisj´ Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu okaza∏o si´, ̋ e mieszkaƒcy z okolicznej wsi
widzieli morderców uprowadzajàcych ksi´dza. Jeden z nich na ∏o˝u Êmierci przy-
zna∏ si´ do zbrodni. Inicjatorem by∏ lubartowski UB, gdzie sporzàdzono list´ kilku-
dziesi´ciu osób przeznaczonych „do likwidacji”. Na liÊcie widnia∏o równie˝ nazwisko
ks. Szczepaƒskiego [11].

Analogie do Êmierci ks. Popie∏uszki 36 lat póêniej nasuwajà si´ same – podobny
charakter zgonu (przez utopienie), poprzedzonego wyrafinowanymi torturami, nie-
wyt∏umaczalna nienawiÊç oprawców. Pozory rabunku na miejscu uprowadzenia
– jak w przypadku Êmierci ks. Stefana Niedzielaka – to wynik niedbalstwa, nielicze-
nia si´ z opinià publicznà, poniewa˝ bezkarnoÊç sprawców by∏a gwarantowana
przez w∏adz´.

Symbol m´czennika

Âmierç ks. Jerzego Popie∏uszki (1947 – 1984), kap∏ana archidiecezji warszawskiej,
który zginà∏ w 37. roku ˝ycia, to najg∏oÊniejszy mord polityczny. A tak˝e najwa˝niej-
szy, z tej racji, ˝e ods∏oni∏ system przeÊladowaƒ duchowieƒstwa katolickiego w Pol-
sce [12]. Ksiàdz Popie∏uszko nie by∏ pierwszym i ostatnim kap∏anem zamordowa-

nym „za wiar´”. Co wi´cej – szczeroÊç, odwa˝ne s∏owa, bezkompromisowa posta-
wa duchownego budzi∏y za jego ˝ycia wàtpliwoÊci, i to zarówno jakiejÊ cz´Êci wier-
nych (stroniàcych od „polityki”), jak i niektórych hierarchów.

M´czeƒska Êmierç kap∏ana zmieni∏a wszystko. MyÊl´, ˝e dopiero konsekwencje
tej Êmierci, a nie sam fakt morderstwa, zadecydowa∏y o tym, ˝e ksiàdz zosta∏ sym-
bolem kap∏ana m´czennika. Zbrodnia posiada ju˝ bogatà literatur´, choç, paradok-
salnie, nie tak du˝o wiadomo „na pewno”. Nawet nie mamy pewnoÊci, w jakich oko-
licznoÊciach ksiàdz zginà∏, nie mówiàc ju˝ o rzeczywistych mocodawcach i przyczy-
nach ich dzia∏ania. Doniesienia prasowe z grudnia 2002 r. mówi∏y o Êwiadkach (w
toczàcym si´ ówczeÊnie Êledztwie w oddzia∏owej komisji IPN w Lublinie), którzy mie-
li widzieç, jak 25 paêdziernika 1984 r. (a wi´c ju˝ po Êmierci ksi´dza, gdy zabójcy by-
li aresztowani) nieznani m´˝czyêni zrzucajà z tamy we W∏oc∏awku du˝y „pakunek”
do wody [13]. Tego samego dnia Sàd Okr´gowy w Warszawie uniewinni∏ gen. W∏a-
dys∏awa Ciastonia od zarzutu pomocy w zabójstwie ksi´dza. Sàd uniewinni∏ tak˝e
oskar˝onego od trzech pozosta∏ych zarzutów zwiàzanych z napadem na ks. An-
drzeja Bardeckiego, tzw. prowokacjà na Ch∏odnej (w mieszkaniu ks. Jerzego Popie-
∏uszki), oraz ze zn´caniem si´ w czasach stalinowskich nad wi´êniem Urz´du Bez-
pieczeƒstwa, w którym wówczas pracowa∏ Ciastoƒ [14].

Ponadto ujawnione fakty i narastajàce z biegiem lat wàtpliwoÊci powodujà, ̋ e ca-
∏a sprawa uprowadzenia i zabójstwa ksi´dza przedstawia si´ coraz bardziej tajem-
niczo. Wi´c kto i kiedy wy∏owi∏ cia∏o ksi´dza? Dziwne pozostajà tak˝e okolicznoÊci
Êmiertelnego wypadku funkcjonariuszy MSW z 30 listopada 1984 r., którzy zbierali
materia∏y dotyczàce zabójstwa ksi´dza. Co w rzeczywistoÊci ustali∏a sekcja zw∏ok?
W jakim celu najwy˝si funkcjonariusze MSW odwiedzali Grzegorza Piotrowskiego
po wyroku w wi´zieniu? Na wszystkie te pytania brakuje odpowiedzi, pozostajà wi´c
spekulacje [15].

Hipoteza I

W Êledztwie p∏k Adam Pietruszka z gen. Zenonem P∏atkiem usi∏owali zrzuciç win´
na funkcjonariuszy KGB, z czego wycofali si´ po jakimÊ czasie. I rzeczywiÊcie, ich
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opowieÊci w tej mierze brzmià niewiarygodnie – poznajemy tylko imiona kagiebi-
stów, nie wiadomo, z czyjego polecenia dzia∏ali – jakby chodzi∏o o jakieÊ prywatne
porozumienia mi´dzy funkcjonariuszami. Wspó∏praca lub inspiracja KGB w zamor-
dowaniu ksi´dza jest niewykluczona. Sugeruje si´, ˝e Piotrowski móg∏ odwiedziç w
Bydgoszczy baz´ wojsk sowieckich, zaÊ rezydent KGB w MSW cz´sto wzywa∏ Pio-
trowskiego na rozmowy. Dlaczego w „Izwiestiach” ukaza∏ si´ specjalny artyku∏ wy-
mierzony w ksi´dza? 

Hipoteza II

Po ucieczce Chrostowskiego esbeków mia∏a ogarnàç panika – wedle wersji kpt. Pio-
trowskiego – wi´c ksi´dza zabili przypadkiem niejako, „ze strachu”. Tyle ˝e zbrod-
nia by∏a zaplanowana od dawna w ró˝nych wariantach [16].

Hipoteza III

Zbrodnia stanowi∏a (niezamierzony?) efekt osobistych porachunków kpt. Piotrow-
skiego – by∏a to wersja propagandowa, lansowana na procesie, ograniczajàca w ten
sposób zasi´g osób za nià odpowiedzialnych. Schemat taki powielano wielokrotnie
od 1945 r., gdy dochodzi∏o do osàdzenia komunistów-zbrodniarzy, co powodowa∏o
umorzenie, uniewinnienie lub niski, szybko zmniejszany wyrok.

Hipoteza IV

Kapitan Piotrowski pragnà∏ „popisaç si´” przed prze∏o˝onymi. Jednak w tak scen-
tralizowanej machinie, jakà by∏o komunistyczne MSW, podobne zachowanie by∏o
po prostu niemo˝liwe.

Hipoteza V

Wersja pokrewna mówi, ˝e zabójstwo w istocie by∏o wynikiem niezrozumienia roz-
kazów przez podw∏adnych, którzy nieco „zagalopowali si´” czy „przesadzili” ze swà
gorliwoÊcià. RzeczywiÊcie, MSW by∏o strukturà mafijnà i j´zyk u˝ywany w rozmo-
wach s∏u˝bowych czy prywatnych dla niedoÊwiadczonego ucha pe∏en by∏ niedo-
mówieƒ. Jednak funkcjonariusze doskonale zdawali sobie spraw´ z tego, co mówià
i do kogo. Niedomówienie tradycyjnie cechuje j´zyk policji politycznej. W 1938 r. w
charkowskim wi´zieniu Aleksander Weissberg us∏ysza∏ od aresztowanego enkawu-
dzisty: „Wyobraê sobie zatem, co nast´puje: pewnego dnia Stalin wo∏a Je˝owa i
mówi mu: »Trzeba zbadaç, czy nie ma kontaktu pomi´dzy dawnymi bucharinowca-
mi a niemieckim Gestapo«. Je˝ow wzywa kierowników obwodów: »Trzeba wykryç
kontakt pomi´dzy niemieckim Gestapo a dawnymi bucharinowcami«. Drobna zmia-
na stalinowskiej dyrektywy. Znaczy ona jednak bardzo wiele. Prawdopodobnie Sta-
lin liczy∏ na to, ˝e Je˝ow sam od siebie zaostrzy dyrektyw´. Kierownicy obwodów
wo∏ajà potem nas, s´dziów Êledczych, do raportu i mówià nam, bez pisemnego roz-
kazu: »Trzeba podjàç najenergiczniejsze kroki, by wykryç kontakty pomi´dzy nie-
mieckim Gestapo a ludêmi Bucharina«. Sami sobie musimy potem obmyÊliç, jakie
to majà byç »energiczne kroki«” [17]. Powsta∏a w 1973 r. w MSW Grupa „D” by∏a
centralnà strukturà, w której ogniskowa∏y si´ „dzia∏ania specjalne” wobec KoÊcio∏a
(w tym: gwa∏ty, podpalenia, rabunki, zamachy, plany morderstw). Funkcjonariusze
Grupy „D” (Wydzia∏ VI Departamentu IV MSW w 1984 r., którego naczelnikiem by∏
Piotrowski) otrzymywali polecenia od dyrektora departamentu gen. P∏atka, aby nie
prowadzili dokumentacji swej dzia∏alnoÊci operacyjnej, zaÊ po wykonaniu zadania
niszczyli dokumenty, lecz niektóre êród∏a, wytworzone poza Grupà „D”, ocala∏y.

Jednym z zachowanych ciekawszych Êladów jest lista duchownych archidiecezji
warszawskiej z 25 wrzeÊnia 1984 r., których „wrogà dzia∏alnoÊç” nale˝a∏o „prze-
rwaç”: Teofil Bogucki, Jan Sikorski, Stanis∏aw Ma∏kowski, Leon Kantorski [18]. Spra-
wozdania zaÊ otrzymywali najwy˝si dygnitarze PZPR. Wersja o „niezrozumieniu”
rozkazów jest stara jak Êwiat i nawiàzuje do mitu o „dobrym carze” i „z∏ych s∏ugach”. 

Hipoteza VI

Inna hipoteza mówi, ̋ e przewidywany wyjazd ks. Popie∏uszki na studia do Rzymu spo-
wodowa∏ z∏o˝enie mu propozycji wspó∏pracy agenturalnej z SB – ksiàdz odmówi∏ i
groêba ujawnienia spowodowa∏a zabójstwo. Jednak znane instrukcje UB/SB werbo-
wania agentów (od czasów carskiej ochrany, której doÊwiadczenie spo˝ytkowano w
Sowietach) [19] zak∏ada∏y, poczàwszy od 1945 r., ̋ e podobne propozycje nie by∏y ak-
tem jednorazowym, a d∏ugim procesem, w czasie którego „obrabiano” odpowiednio
„kandydata na TW” (tajnego wspó∏pracownika). Obowiàzujàca w latach osiemdziesià-
tych Instrukcja o pracy operacyjnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa resortu spraw wewn´trz-
nych mówi∏a w § 12: „5.) Proces przygotowania i sposób pozyskania tajnego wspó∏-

pracownika winien byç przeprowadzony ze szczególnà starannoÊcià i zapewniç jego
powodzenie. W razie odmowy wspó∏pracy, nale˝y pobraç od kandydata zobowiàza-
nie o zachowaniu tajemnicy faktu i treÊci rozmowy oraz dokonaç analizy przyczyn od-
mowy i ewentualnych b∏́ dów pope∏nionych w przygotowaniu i przeprowadzeniu po-
zyskania. 6.) W przypadku odmowy wspó∏pracy ze strony kandydata pozyskiwanego
w oparciu o dowody przest´pczej dzia∏alnoÊci, nale˝y wystàpiç z wnioskiem do orga-
nu Êledczego o wszcz´cie post´powania przygotowawczego” [20].

Hipoteza VII

Âmierç duchownego by∏a prowokacjà „betonu partyjnego”, do którego mia∏ zali-
czaç si´ gen. Miros∏aw Milewski, zagro˝ony ujawnieniem kryminalnej afery „˚elazo”.
Milewski dà˝y∏ w ten sposób do os∏abienia „frakcji reformatorskiej” i zmiany ministra
spraw wewn´trznych, czyli gen. Kiszczaka. Wersja taka niewàtpliwie odpowiada∏a
ówczesnemu kierownictwu MSW i partii, zw∏aszcza Kiszczakowi i gen. Jaruzelskie-
mu. W marcu 1985 r., a wi´c ju˝ po procesie toruƒskim, dyrektor Urz´du do spraw
Wyznaƒ Adam ¸opatka sugerowa∏ bp. Bronis∏awowi Dàbrowskiemu, by hierarcho-
wie w∏asnymi r´koma „uciszyli” niepokornych duchownych: „Zastanówcie si´. Je-
˝eli w dalszym ciàgu duchowieƒstwo z ekstremà b´dzie atakowaç w∏adze i sàsia-
dów, to albo do w∏adzy w Polsce dojdà ludzie typu Piotrowskiego, albo obcy. Spro-
wadzicie na nas i na siebie bied´, z której nie b´dzie wyjÊcia” [21].

Hipoteza VIII

Jeszcze inna z hipotez mówi o morderstwie na rozkaz z góry, na przyk∏ad w celu
rozp´tania spirali represji i sterroryzowania opozycji, co nie wyklucza zarazem wy-
korzystania Êmierci ksi´dza do porachunków i przetasowaƒ na szczytach aparatu
partyjnego [22]. O prowokacji, na jakà wskazywa∏o pozostawienie orze∏ka milicyjne-
go w miejscu zbrodni, mówili ju˝ oskar˝yciele podczas procesu toruƒskiego. Wyda-
nie takich rozkazów potwierdzili Piotrowski i Chmielewski, jednak nie podali ̋ adnych
nazwisk. Osobnym zagadnieniem jest wykorzystanie Êmierci ksi´dza przez ekip´
genera∏ów Jaruzelskiego i Kiszczaka do bie˝àcej gry politycznej. JeÊli p∏k Adam Pie-
truszka jako dyrektor departamentu mówi∏ Piotrowskiemu o ksi´dzu: „Takiego ∏otra
tylko ziemia mo˝e wyprostowaç”, to niewiele odbiega∏ stylistykà wypowiedzi od pre-
miera czy rzecznika rzàdu. W 1984 r. gen. Jaruzelski mówi∏ na posiedzeniu Rady Mi-
nistrów: „jest od 3-5 proc. [duchownych], którzy w sposób w∏aÊnie aktywny, w∏aÊnie
ofensywny i jawnie antysocjalistyczny wyst´pujà. JeÊli przyjmiemy ten wskaênik, to
jest takich [ksi´˝y] ok. tysiàca. (...) Towarzysze, nam znacznie wygodniej jest praç
potem jakiegoÊ takiego ksi´dza Jancarza czy kogoÊ innego, pokazujàc obok [inne-
go ksi´dza – pozytywnego] – a w∏aÊnie to jest wzór postawy obywatelskiej. Przecie˝
to jest dla nas bardzo korzystna p∏aszczyzna” [23]. 19 listopada 1984 r. gen. Kisz-
czak antycypowa∏, w rozmowie z bp. Dàbrowskim, lini´ obrony podczas procesu to-
ruƒskiego: zabójcy „b´dà usi∏owali rozszerzyç spraw´ o dzia∏alnoÊç ks. Jankow-
skiego, Jancarza, Ma∏kowskiego itp. (...) Niektórzy korespondenci oskar˝ajà mnie,
˝e domaga∏em si´ kary Êmierci dla trzech sprawców, a nie domaga∏em si´ jej dla ks.
Zycha, który by∏ wspó∏sprawcà zamordowania milicjanta Karosa”. A nast´pnie 28 lu-
tego 1985 r., po procesie: „Czy potrzebna jest konfrontacja i komu? KoÊció∏ obec-
nie cieszy si´ przywilejami” itd. [24].

Listy z nazwiskami niewygodnych dla w∏adz ksi´˝y pojawia∏y si´ na biurkach
przywódców partii co najmniej od 1948 r., poszczególne przypadki omawiano na
posiedzeniach partyjnych instancji do lat osiemdziesiàtych. Owo niebezpieczne za-
interesowanie najwy˝szych przywódców osobami poszczególnych duchownych
sk∏ania do refleksji, ˝e oÊrodek decyzyjny, w przypadku cz´Êci zgonów, móg∏ znaj-
dowaç si´ wysoko. Tym bardziej kwestia odpowiedzialnoÊci politycznej i moralnej
oraz przyzwolenia na zabójstwa dokonywane przez bezpiek´ ze strony przywód-
ców partii nie budzi ˝adnej wàtpliwoÊci, choç trudno uzyskaç bezsporne dowody o
charakterze procesowym, jak zeznania naocznych Êwiadków, podpisane w∏asno-
r´cznie dokumenty, by imiennie wskazaç mocodawców zbrodniarzy.

Zabójstwa w roku „bezkrwawej rewolucji”

Wàtek prowokacji przypomnia∏y w 1989 r. zgony ksi´˝y: Stefana Niedzielaka
(1914–1989), Stanis∏awa Suchowolca (1958–1989) i Sylwestra Zycha (1950–1989).
Dwóch pierwszych zgin´∏o z podobnych przyczyn co ks. Popie∏uszko – „za du˝o”
mówili i wielokrotnie byli ostrzegani przez SB, ˝e ich Êmia∏oÊç i otwartoÊç mo˝e si´
dla nich êle skoƒczyç. Ksiàdz Stefan Niedzielak z archidiecezji warszawskiej, kape-
lan NOW i AK, cz∏onek WiN, od 1977 r. stara∏ si´ na cmentarzu Powàzkowskim w
Warszawie upami´tniç poleg∏ych na Dokoƒczenie na s. VI-VII

Dokoƒczenie ze s. III

Nie tylko 
ksiàdz Popie∏uszko

Dr Jacek ˚urek, IPN

Przy koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki w Warszawie po Êmierci ksi´-

dza Jerzego
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