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Męczeństwo i świadkowie

„

(...) niech Pan Bóg, za poÊrednictwem
Pani Jasnogórskiej i naszych Êwi´tych,
opiekuje si´ umi∏owanà Ojczyznà naszà,
równie˝ niech przyjmie ofiar´ ˝ycia tego
kap∏ana, którego Êmierç – ma∏o powiedzieç tragiczna, bioràc pod uwag´ jej
okolicznoÊci – poruszy∏a ludzi na pewno
w Polsce (...), w ró˝nych krajach Europy,
na ca∏ym Êwiecie. Ta Êmierç jest tak˝e
Êwiadectwem. Ja modl´ si´ za ksi´dza
Jerzego Popie∏uszk´, jeszcze bardziej si´
modl´ o to, a˝eby z tej Êmierci wyros∏o
dobro, tak jak z Krzy˝a Zmartwychwstanie. (...) o to si´ stale modl´. Niech b´dzie ta Êmierç êród∏em nowego ˝ycia. 1

„

1

Jan Paweł II – wypowiedź podczas audiencji generalnej 5 listopada 1984 r. Cyt. za: Milena Kindziuk, Świadek prawdy. Życie
i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2004, s. 466.
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Janusz Kotaƒski

Męczeństwo księdza Popiełuszki
„Nie chcemy Polski, która nic
nie kosztuje” – ks. Jerzy Popiełuszko
DwadzieÊcia lat temu, jesienià 1984 roku, za-

by∏ ich mocodawcà? Komu zale˝a∏o na Êmierci

mordowano ksi´dza Jerzego Popie∏uszk´ – rezy-

ksi´dza Jerzego Popie∏uszki? Kto jest moralnie

denta w parafii Êw. Stanis∏awa Kostki na war-

odpowiedzialny za t´ zbrodni´? Dlaczego w naj-

szawskim ˚oliborzu. Jego zmasakrowane cia∏o,

bardziej, obok Malty, katolickim kraju Europy

wy∏owione z Wis∏y, zosta∏o z∏o˝one do grobu

znaleêli si´ ludzie, którzy w bestialski sposób

przy koÊciele, w któr ym odprawia∏ swe s∏ynne

zabili katolickiego kap∏ana?

msze „za Ojczyzn´ i tych, którzy dla niej cierpià”, 3 listopada, w obecnoÊci setek tysi´cy

*
Jesienià 1966 roku kleryk Warszawskiego Semi-

wiernych z ca∏ej Polski. Od tego czasu jego

narium Duchownego, pochodzàcy z Okopów

grób jest miejscem kultu i celem pielgrzymek.

ko∏o Suchowoli Jerzy Popie∏uszko rozpoczà∏

Odwiedzi∏o go ju˝ kilkanaÊcie milionów ludzi

zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà w jednostce spe-

z ca∏ego Êwiata.

cjalnej w Bartoszycach. Wtedy osobiÊcie doÊwiadczy∏ skutków polityki w∏adz wobec
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Dzisiaj, po dwudziestu latach od tych wydarzeƒ,

alumnów w szeregach LWP. Znamienny pod tym

gdy mordercy sà od dawna na wolnoÊci i – jak

wzgl´dem jest dokument zatytu∏owany „Infor-

Grzegorz Piotrowski – nie kryjà si´ wcale w cie-

macja szefa G∏ównego Zarzàdu Politycznego

niu, ale bezwstydnie wyst´pujà na ∏amach me-

Wojska Polskiego (...) o politycznych i organiza-

diów, spróbujmy poszukaç odpowiedzi na kilka

cyjnych wynikach powo∏ywania alumnów wy˝-

zasadniczych pytaƒ. Czy w totalitarnym, ko-

szych seminariów duchownych do odbywania

munistycznym systemie „resortowi” mordercy

zasadniczej s∏u˝by wojskowej w latach 1959-

mogli dzia∏aç samodzielnie? A jeÊli nie, to kto

-1964”. Czytamy w nim:
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„(...) rozszerzono katalog faktycznych przyczyn,

i jawnie antysocjalistyczny wyst´pujà. JeÊli przyj-

powodujàcych powo∏anie do wojska jako Êrodka

miemy ten wskaênik, to jest takich ok. tysiàca.

represji (...) powo∏anie alumnów do wojska

Czy mo˝emy posadziç tysiàc? Nie mo˝emy. Czy

by∏o tak˝e podporzàdkowane kilku innym ce-

mo˝emy posadziç sto? Nie mo˝emy. Czy mo-

lom, i tak:

˝emy posadziç dziesi´ciu? Mo˝e mo˝emy.

w d z i e d z i n i e o r g a n i z a c y j n o-

Wówczas w gr´ wchodzi∏oby rozwa˝anie, jak

-p e r s o n a l n e j;

zareagujà robotnicy. Towarzysze, nam znacz-

– ograniczeniu naboru i zmniejszeniu iloÊci

nie wygodniej jest praç potem jakiegoÊ takie-

alumnów na poszczególnych kursach, a na-

go ksi´dza Jancarza [kap∏an z Nowej Huty –

st´pnie likwidacji kilku lub kilkunastooso-

przyp. J. K.] czy kogoÊ innego, pokazujàc obok

bowych WSD;

[innego ksi´dza pozytywnego – przyp. J. K.] –

w d z i e d z i n i e p r o g r a m o w o-d y d

a w∏aÊnie to jest wzór postawy obywatelskiej.

a k t y c z n e j;

(...) Co màdrzejsi czujà, ˝e stereotyp nieskazi-

– dezorganizacji procesów nauczania, wprowa-

telnego Popie∏uszki nie∏atwo b´dzie utrzymaç.

dzeniu elementów niepewnoÊci i zagro˝e-

On jest m´czennikiem nie za wiar´, ale za po-

nia m∏odych kadr kap∏aƒskich i ich wycho-

lityk´, za sianie nienawiÊci. (...) Mnie si´ wy-

2

daje, ˝e myÊmy nawet zbyt póêno wpadli na

wawców” –

ten pomys∏. Czy w∏aÊci-

dr´twym, ale prostym j´zykiem pisa∏ we wrzeÊniu 1964 genera∏ dywizji, wiceminister obrony
narodowej Wojciech Jaruzelski.
Warto zwróciç uwag´ na
autora „Informacji”, która tysiàcom ludzi przysporzy∏a udr´ki, a wielu z∏ama∏a ˝ycie. Ten cz∏owiek
stanie si´ z czasem I sekretarzem Biura Politycz-

Trzy lata póêniej, w 1987 roku,
Jaruzelski ˝ali∏ si´ I sekretarzowi
NRD-owskiej SED Erichowi
Honeckerowi, ˝e KoÊció∏ „to
garb, którego nie mo˝na usunàç
operacyjnie, z którym trzeba
˝yç. Sàdz´, ˝e z medycznego
punktu widzenia jest to niewykonalne. PróbowaliÊmy w kilku
momentach zrzuciç ten garb,
ale to niemo˝liwe”.

nego Polskiej Zjednoczo-

wie tow. Urban wpad∏, in
extenso prawie par´ tych
kazaƒ cytujàc.” 3.
Trzy lata póêniej, w 1987
roku, Jaruzelski ˝ali∏ si´
I

sekretarzowi

NRD-

- owskiej SED Erichowi
Honeckerowi, ˝e KoÊció∏
„to garb, którego nie
mo˝na usunàç operacyjnie, z któr ym trzeba ˝yç.
Sàdz´, ˝e z medycznego
punktu widzenia jest to
niewykonalne. Próbowali-

nej Partii Robotniczej, a w latach 80. g∏owà

Êmy w kilku momentach zrzuciç ten garb, ale

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ukorono-

to niemo˝liwe” 4.

waniem jego politycznej karier y b´dzie wybór
przez kontraktowy parlament na prezydenta

W archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej hi-

III RP. Jaruzelski awansowa∏, ale nie zmieni∏

stor ycy Biura Edukacji Publicznej – Grzegorz

swojego j´zyka, jak równie˝ nie pozby∏ si´

Majchrzak i Jacek ˚urek – dotarli do interesu-

wyjàtkowej idiosynkrazji do KoÊcio∏a katolic-

jàcych „materia∏ów zastrze˝onych” z konfe-

kiego. W 1984 roku, ju˝ po zamordowaniu

rencji naukowej zorganizowanej przez Akade-

ksi´dza Jerzego, jako prezes Rady Ministrów

mi´ Spraw Wewn´trznych i Departament IV

mówi∏ tak:

MSW w dniach 2 – 3 XII 1983 roku. W nie-

„(...) jest od 3 do 5% [duchownych], którzy

wielkim nak∏adzie 250 egzemplarzy wydano je

w sposób w∏aÊnie aktywny, w∏aÊnie ofensywny

w maju 1984 r. pod tytu∏em: „Zagro˝enia ide-

2
3
4

Andrzej Lesiński, Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980, Olsztyn 1995, s. 95.
Archiwum Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Rady Ministrów, Biuro Prasowe Rządu, sygn. 2.
Cyt. za: A. Dudek, Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89. Polityka władz Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego – trwanie i zmiana, Lublin 2004, s. 21.
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ologiczno-polityczne wynikajàce z dzia∏alnoÊci

paƒstwa obowiàzuje jedna i ta sama polityka

hierarchii i kleru KoÊcio∏a rzymskokatolickiego”.

wyznaniowa: nie ma polityk wojewódzkich,
regionalnych czy jeszcze innych. Je˝eli nawet

Te nigdzie dotychczas nie publikowane doku-

w innych dziedzinach polityki by∏yby mo˝liwe

menty pozwalajà odpowiedzieç na wiele pytaƒ

jakieÊ odmiennoÊci, to w polityce wyznanio-

postawionych na wst´pie. Ukazujà sposób wi-

wej, ze wzgl´du na szkodliwoÊç takich rozwià-

dzenia rzeczywistoÊci przez pracowników re-

zaƒ, jest wymagana jednoÊç i jednolitoÊç.” 6.

sortu. Demonstrujà ich specyficzny j´zyk. Teoretyczne rozwa˝ania o zagro˝eniach p∏ynàcych

To wa˝ny fragment: partia komunistyczna jedno-

ze strony KoÊcio∏a dla komunistycznego paƒstwa

znacznie zostaje tu obcià˝ona odpowiedzial-

przekszta∏ca∏y si´ nast´pnie w praktyczne „dzia-

noÊcià za wszelkie poczynania wobec KoÊcio∏a.

∏ania operacyjne”, realizowane przez s∏uchaczy

O ˝adnej improwizacji nie mo˝e byç mowy.

konferencji. Nadbudowa kszta∏towa∏a baz´.
Dalej prof. ¸opatka przeszed∏ do spraw szczePrzewodniczàcy narady – dyrektor Departa-

gó∏owych:

mentu IV MSW gen. br yg. Zenon P∏atek okre-

„(...) Obecnie nie zdarza si´, aby paƒstwo w ja-

Êli∏, ˝e jej celem b´dzie:

kikolwiek sposób ogranicza∏o swobod´ wype∏-

„– dokonaç

podsumowania

zgromadzonej

niania funkcji religijnych. (...) Natomiast nie-

wiedzy na temat zagro˝eƒ ideologiczno-po-

które KoÊcio∏y, zw∏aszcza rzymskokatolicki,

litycznych wynikajàcych z dzia∏alnoÊci hie-

nadu˝ywajà jej, urzàdzajàc wewnàtrz obiektów

rarchii koÊcielnej i kleru oraz po∏àczyç teori´

sakralnych lub w ich bezpoÊrednim otoczeniu,

z praktycznà wiedzà;

pod pozorem odprawiania nabo˝eƒstw, wiece

– przedstawiç materia∏ faktograficzny, ilustrujàcy

polityczne bàdê imprezy o czysto politycznym

dzia∏alnoÊç

charakterze. (...) jest grupa wojujàcego kleru,

przedstawicieli KoÊcio∏a rzymskokatolickie-

aktywnie anga˝ujàcego si´ w dzia∏alnoÊç anty-

go oraz dorobek operacyjny Departamentu

socjalistycznà. Tego rodzaju duchownych jest

IV (...) w dziedzinie wypracowania metody-

mniej ni˝ stu. (...) Oko∏o tysiàca duchownych

ki zwalczania tej dzia∏alnoÊci.” 5.

swà negatywnà postaw´ wobec socjalizmu ob-

Po Zenonie P∏atku g∏os zabra∏ prof. dr hab. Adam

jawia sporadycznie. (...) Niektórzy z tych du-

¸opatka, kierownik Urz´du ds. Wyznaƒ. Tema-

chownych tworzà w koÊcio∏ach swoisty teatr,

tem jego wyk∏adu by∏a „Polityka wyznaniowa

organizujà nabo˝eƒstwa i rozmaite imprezy

PRL”. Szef urz´du zajmujàcego si´ teoretycz-

na zamówienie obcych rozg∏oÊni i stacji telewi-

nie organizowaniem wspó∏pracy w∏adz z Ko-

zyjnych. (...). Na (...) wielkà skal´ zaanga˝owa∏

Êcio∏ami, zw∏aszcza z KoÊcio∏em katolickim,

si´ KoÊció∏ ostatnio w dzia∏alnoÊç KSS-KOR,

stwierdza∏ wprost:

NSZ [tak w or yginale – J. K.] oraz NSZZ „So-

„Polityk´ wyznaniowà, podobnie jak i polityk´

lidarnoÊç”. Niepowodzenie ruchu opozycyjnego

w innych dziedzinach dzia∏ania paƒstwa,

i opanowanie sytuacji przez rzàd przekreÊli∏o

okreÊla kierownictwo Polskiej Zjednoczonej

nadzieje KoÊcio∏a, jakie wiàza∏ z tymi ruchami.

Partii Robotniczej. Jest ona przedmiotem

I w zwiàzku z tym, dziÊ bardziej ni˝ kiedykol-

szczególnej troski I sekretarza PZPR i Biura

wiek, kierownictwo KoÊcio∏a zaczyna rozu-

Politycznego. Wszystkie mechanizmy naszego

mieç, ˝e socjalizmu w Polsce obaliç nie mo˝na.

systemu politycznego, uczestniczàce w urze-

(...) Nie ma bowiem si∏y, która by∏aby w stanie

czywistnianiu tej polityki, sà podporzàdkowane

zmieniç ustrój w Polsce. Wobec tego KoÊció∏

ustaleniom najwy˝szego kierownictwa partii.

musi oswoiç si´ z myÊlà, ˝e socjalizm nie jest

Przyj´liÊmy zasad´, i˝ na ca∏ym ter ytorium

tylko epizodem w naszych dziejach, lecz war-

5
6

Strona/92

antysocjalistycznà

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. IPN 03971466, t. 1, k. 10.
Tamże, k. 12-13.
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toÊcià tr wa∏à, tr wa∏ym kierunkiem rozwoju

„1. Prowadzenie aktywnych dzia∏aƒ wspierajà-

kraju i tr wa∏à w∏adzà. (...) Nie mo˝emy liczyç,

cych prawid∏owe kszta∏towanie si´ stosunków

i˝ KoÊció∏ jako instytucja dawnych form ustro-

mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em. Izolowanie

jowych w nowym ustroju b´dzie zanika∏ i so-

KoÊcio∏a od opozycji politycznej oraz nega-

cjalizm w Polsce b´dzie istnia∏ bez KoÊcio∏a

tywnie ustosunkowanych do w∏adzy przedsta-

albo z KoÊcio∏em jako zjawiskiem marginalnym.

wicieli inteligencji i tzw. podziemia by∏ego

(...) K o n f r o n t a c j a dotyczy przede

NSZZ „SolidarnoÊç”.

wszystkim sfer y ideologicznej. Jest ona zjawi-

2. Obejmowanie kontrolà operacyjnà ksi´˝y

skiem sta∏ym ze wzgl´du – z jednej strony –

i oÊrodków podejmujàcych szczególnie szko-

na religijny charakter KoÊcio∏a i jego ekspan-

dliwà dzia∏alnoÊç o charakterze politycznym

sywnoÊç, z drugiej natomiast – na Êwiecki

oraz prowadzenie konsekwentnych dzia∏aƒ

charakter paƒstwa.” 7.

zmierzajàcych do przeci´cia ich aktywnoÊci

Ten g∏ówny, ideologiczny referat koƒczy∏ wpro-

3. Stymulowanie w wi´kszym ni˝ dotychczas

wadzajàcà cz´Êç konferencji. P∏k mgr Adam

stopniu w∏aÊciwych ogniw administracji tere-

Pietruszka, zast´pca dyrektora Departamentu IV,

nowej do dzia∏aƒ profilaktyczno-ostrzegaw-

mówi∏ ju˝ o konkretach, a mianowicie o „Zagro-

czych wobec kleru oraz koncentrowanie wy-

˝eniach ideologiczno-politycznych wynikajà-

si∏ków pracowników pionu IV na intensywnej

cych z dzia∏alnoÊci hierarchii koÊcielnej i kleru

pracy operacyjnej wÊród ksi´˝y” 9.

i ograniczenia powiàzaƒ z opozycjà. (...)

oraz rozwoju metodyki jej zwalczania”.
Punkt trzeci jest wa˝ny. Nie znamy jeszcze
Ca∏y d∏ugi wywód, utrzymany w stylistyce

akt dotyczàcych liczebnoÊci tajnych wspó∏pra-

marksistowskiej metodologii, mo˝emy sobie

cowników wÊród ksi´˝y w latach 80. W roku

darowaç, lecz kilka zdaƒ zas∏uguje na bacznà

1975 by∏o ich ponad dwa tysiàce. Mo˝na do-

uwag´.

mniemywaç, ˝e liczba ta w dziesi´cioleciu
póêniejszym raczej si´ nie zmniejszy∏a. Konfi-

„(...) Zw∏aszcza KoÊció∏ rzymskokatolicki, b´-

denci byli we wszystkich Êrodowiskach, tak˝e

dàcy od wieków instytucjà politycznie i ide-

wÊród duchownych. Równie˝ ksiàdz Jerzy

owo konser watywnà, od poczàtku rozwoju

móg∏ si´ z nimi stykaç.

marksizmu zajà∏ wobec niego wrogie stanowisko. (...) paƒstwo socjalistyczne od pier w-

Kolejni mówcy (z tytu∏ami docentów, dokto-

szych chwil tworzenia swych podstaw ustrojo-

rów i magistrów) analizowali szczegó∏owo

wych podejmowa∏o wiele kompleksowych

dzia∏ania „wroga” na wszystkich mo˝liwych

przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do oddzielenia

polach, od zapisów nowego kodeksu prawa ka-

KoÊcio∏a od paƒstwa i ograniczenia jego wp∏y-

nonicznego i meandrów polityki wschodniej

wów na ˝ycie publiczne. Dzia∏ania te, któr ych

Watykanu – po duszpasterstwo rolników czy

podstaw´ stanowi∏y za∏o˝enia marksistowsko-

antysocjalistycznà dzia∏alnoÊç ksi´dza Fran-

-leninowskie dotyczàce koÊcio∏ów, religii i wia-

ciszka Blachnickiego. Mjr mgr Jerzy Karpacz

ry, w ró˝nych okresach by∏y ró˝ne. Resort spraw

poruszy∏ temat dla nas naprawd´ istotny:

wewn´trznych, a zw∏aszcza pion do zwalczania

„Przest´pczoÊç kleru z pobudek politycznych

wrogiej dzia∏alnoÊci hierarchii koÊcielnej i kle-

w okresie kontrrewolucyjnego zagro˝enia kra-

ru, zabezpiecza∏ realizacj´ tych za∏o˝eƒ.” 8.

ju i stanu wojennego w Polsce w latach 19801983”.

G∏ównymi zadaniami pionu IV by∏y, wedle

„(...) Obecnie (wed∏ug stanu z 1 grudnia

s∏ów Pietruszki:

1983 r.) jest prowadzonych 11 post´powaƒ

7
8
9

Tamże, k. 19-34.
Tamże, k. 38-39.
AIPN, sygn. IPN 03971466, t. 1, k. 61.
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karnych w sprawach o przest´pstwa pope∏nio-

w Warszawie, a w mieszkaniach jego zosta∏y

ne przez duchownych, w tym 4 dotyczà prze-

przeprowadzone przeszukania.” 11.

st´pstw z pobudek politycznych (obj´to nimi

Wnioski magister major Karpacz wyciàga∏

3 ksi´˝y) (...) Z aktualnie prowadzonych po-

doÊç konkretne:

st´powaƒ w sprawach o przest´pstwa pope∏-

„1. Na podstawie dzia∏aƒ rozpoznawczo-wy-

nione przez ksi´˝y z pobudek politycznych,

kr ywczych i procesowych podejmowanych

na szczególnà uwag´ zas∏ugujà post´powania

przez pion Êledczy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa we

przeciwko:

wspó∏dzia∏aniu z pionem IV resortu spraw we-

– ks. Henr ykowi Jankowskiemu, proboszczowi

wn´trznych nale˝y stwierdziç, ˝e obecnie na-

parafii pod wezwaniem Êw. Br ygidy w Gdaƒ-

stàpi∏a pewna aktywizacja kleru; dotyczy ona

sku, doradcy Lecha Wa∏´sy, któr y w latach

okreÊlonej grupy ksi´˝y.

1982-1983, nadu˝ywajàc swobód religijnych,

2. Aktualnie dzia∏alnoÊç ta jest istotnym ele-

zorganizowa∏ w koÊciele parafialnym z od-

mentem destabilizujàcym sytuacj´ polityczno-

powiednim wystrojem tzw. kàcik „Solidar-

-spo∏ecznà w kraju.

noÊci” oraz wyg∏asza∏ kazania rozpowszech-

3. Wszelkie dzia∏ania o charakterze represyj-

niajàce fa∏szywe wiadomoÊci o sytuacji spo-

nym, podejmowane przez organy Êcigania wo-

∏eczno -politycznej w kraju, czym móg∏

bec kleru w zwiàzku z pope∏nionymi przezeƒ

wyrzàdziç powa˝nà szkod´ interesom poli-

przest´pstwami z pobudek politycznych, na-

tycznym PRL;

potykajà najcz´Êciej ró˝ne trudnoÊci, wynika-

– ks. Jerzemu Popie∏uszce, wikariuszowi pa-

jàce z emocjonalnego – chocia˝ nie tylko –

rafii pod wezwaniem Êw. Stanis∏awa Kostki

stosunku do tych spraw cz´Êci spo∏eczeƒstwa,

w Warszawie, któr y nadu˝ywajàc swobód

nierzadko inspirowanej przez samych ksi´˝y.

religijnych, wielokrotnie wyg∏asza∏ kazania

4. Materia∏y stanowiàce podstaw´ wszcz´cia

o treÊci politycznej, wrogiej ustrojowi PRL,

post´powania przygotowawczego w tego ro-

a tak˝e wypowiada∏ si´ w nich negatywnie

dzaju sprawach (...) muszà zawieraç absolut-

i w sposób poni˝ajàcy o osobach sprawujà-

nie jednoznacznà ocen´ formalnoprawnà (...).

cych kierownicze funkcje w paƒstwie, czym

Zaprezentowane rozwa˝ania prowadzà do ge-

dzia∏a∏ na szkod´ interesów PRL.” 10.

neralnej konkluzji, i˝ Êciganie przest´pstw
pope∏nionych przez kler z pobudek politycz-

W obu tych sprawach przyj´to kwalifikacje

nych jest niewàtpliwie jednym z najbardziej

prawnà z art. 194 kk: „Kto przy wykonywaniu

odpowiedzialnych i z∏o˝onych zadaƒ resortu

obrz´dów lub innych funkcji religijnych nad-

spraw wewn´trznych.” 12.

u˝ywa wolnoÊci sumienia i wyznania na szkod´ interesów PRL, podlega karze pozbawienia

*
Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko do koÊcio∏a Êw. Stani-

wolnoÊci od roku do lat 10.”.

s∏awa Kostki na warszawskim ˚oliborzu trafi∏
w maju 1980 roku. Mimo ˝e ten „prosty, nie-

Nazwisko ks. Jerzego pojawia si´ w wystàpie-

Êmia∏y, jakby zal´kniony” m∏ody ksiàdz by∏

niu Karpacza raz jeszcze:

chor y, ks. proboszcz Teofil Bogucki przysta∏

„Podobnie by∏o w wypadku ksi´dza Jerzego

na jego proÊb´, by móg∏ zostaç rezydentem.

Popie∏uszki, w którego obronie stanà∏ t∏um

Gdy pozna∏ Popie∏uszk´ bli˝ej – pierwsze, dale-

wiernych i trzeba by∏o odstàpiç od zaplanowa-

kie od entuzjazmu wra˝enie min´∏o bez Êladu.

nych czynnoÊci. Dopiero po odpowiednim

„CoÊ z niego promieniowa∏o. (...) By∏ inny ni˝

przygotowaniu warunków ks. J. Popie∏uszko

wszyscy, choç bezpoÊredni i taki swój.”13.

zosta∏ wezwany do Prokuratur y Wojewódzkiej

Przenoszony dotychczas doÊç cz´sto z miejsca

10
11
12
13
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na miejsce ksiàdz Popie∏uszko poczu∏ si´ na

co kap∏an powinien – modli∏ si´, ufajàc

˚oliborzu jak u siebie. Pozosta∏ tam a˝ do

OpatrznoÊci...

Êmierci.
Mimo swojej wszechstronnej dzia∏alnoÊci,
Jego droga ku wielkoÊci i m´czeƒskiej Êmierci

mimo ˝e msze za Ojczyzn´ by∏y ju˝ wówczas,

zacz´∏a si´ 31 sierpnia. Wówczas to, raczej

jak wiemy, obser wowane przez bezpiek´,

przypadkiem, odprawi∏ msz´ Êwi´tà dla straj-

w tamtym czasie ksiàdz Popie∏uszko pozosta-

kujàcych robotników Huty Warszawa i zetknà∏

wa∏ dla w∏adz nadal tylko jednym z tysi´cy ka-

si´ z obcym dotàd sobie Êwiatem robotniczym.

p∏anów, którego w TEOK 14 zapisano zapewne

Do tej por y mia∏ stycznoÊç przede wszystkim

do kategorii „ksi´˝y wrogich” (trzy pozosta∏e

ze Êrodowiskiem lekarskim i m∏odzie˝à. By∏

kategorie to: „umiarkowani”, „nierozpoznani”

zafascynowany. A robotnicy uznali go za swego

i „pozytywni”).

kapelana i zacz´li coraz liczniej przychodziç
na msze Êwi´te odprawiane za Ojczyzn´ w ko-

Czas ostatecznej próby nadszed∏ dla ksi´dza

Êciele Êw. Stanis∏awa Kostki.

Jerzego Popie∏uszki dopiero po wprowadzeniu
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. W la-

Rzecz jasna, w∏adze komunistyczne robi∏y

tach 1981 – 1989 komuniÊci zabili ponad 100

wszystko, co mo˝liwe, by temu gwa∏townemu

osób, przede wszystkim podczas t∏umienia

przyp∏ywowi uczuç religijno-patriotycznych

manifestacji i strajków. Cz´Êç z nich zosta∏a

przeciwdzia∏aç. Zarazem jednak nie mog∏y

zamordowana przez „nieznanych sprawców”

otwarcie atakowaç obywateli paƒstwa polskie-

albo zgin´∏a w tajemniczych wypadkach. Dodaj-

go za manifestacyjne ich okazywanie.

my do tej listy tysiàce uwi´zionych oraz tysiàce
rannych i pobitych, którzy nigdy nie odzyskali

16 miesi´cy tr wa∏ „karnawa∏ SolidarnoÊci”.

zdrowia.

W tym niezwyk∏ym czasie ksiàdz Jerzy ˝y∏ jak
wielu Polaków, w goràczkowym, radosnym

Wielu ludzi sparali˝owa∏ l´k. Nasilenie bezkar-

podnieceniu. By∏ wÊród robotników Warsza-

nego terroru by∏o obezw∏adniajàce. ¸ama∏y si´

wy, wÊród strajkujàcych studentów NZS-u

ludzkie charakter y. Wielu osuwa∏o si´ w prze-

Akademii Medycznej i razem ze s∏uchaczami

paÊç beznadziejnoÊci i apatii. 17 stycznia 1982

Wy˝szej Oficerskiej Szko∏y Po˝arnictwa, której

roku ksiàdz Jerzy odprawi∏ pierwszà msz´

pacyfikacja, dokonana przez ZOMO pod koniec

Êwi´tà w stanie wojennym „za Ojczyzn´ i tych,

1981 roku, stanowi∏a zapowiedê stanu wojen-

którzy dla niej cierpià”. W kazaniu powie-

nego. Czyta∏, dokszta∏ca∏ si´, w przyspieszo-

dzia∏: „Poniewa˝ przez wprowadzenie stanu

nym tempie poch∏aniajàc mas´ wydawanych

wojennego odebrano nam wolnoÊç s∏owa, dla-

publikacji, poÊwi´conych historii Polski i Eu-

tego ws∏uchujàc si´ w g∏os w∏asnego serca i su-

ropy. Historii przemilczanej i fa∏szowanej

mienia, pomyÊlmy o tych siostrach i braciach,

przez ca∏e dziesi´ciolecia. Czyta∏ te˝ du˝o

któr ych pozbawiono wolnoÊci.” 15.

polskiej poezji, którà lubi∏ na wzór swego mistrza Stefana Wyszyƒskiego. Maj 1981 roku

Z przytoczonych powy˝ej materia∏ów wiadomo,

przer wa∏ t´ radosnà aktywnoÊç. Umiera∏ Pr y-

jak bacznie bezpieka Êledzi∏a poczynania Ko-

mas Stefan Wyszyƒski, w rzymskiej klinice

Êcio∏a, a zw∏aszcza niepokornych ksi´˝y. Jed-

Gemelli walczy∏ o ˝ycie Ojciec Âwi´ty Jan Pa-

nym z nich sta∏ si´ ksiàdz Jerzy Popie∏uszko.

we∏ II, którego drog´ do budowy „cywilizacji

A jak w codziennej „pracy operacyjnej” pra-

mi∏oÊci” usi∏owa∏o przer waç sowieckie KGB.

cownicy MSW realizowali wskazania konfe-

Wtedy ksiàdz Jerzy robi∏ przede wszystkim to,

rencyjne i polecenia prze∏o˝onych? Wszystkie

14

TEOK – teczka ewidencji operacyjnej na księdza. Dla pełnego obrazu dodajmy, że istniały jeszcze TEOB – teczki ewidencji
operacyjnej na biskupa i TEOP – teczki ewidencji operacyjnej na parafię.
15
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kazania 1982-1984 , Warszawa 1992, s. 33.
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homilie g∏oszone przez ksi´dza Jerzego, czy

fian i przyjació∏ ksi´dza, którzy wraz z nim

to w koÊciele na ˚oliborzu, czy gdziekolwiek

przyszli pod gmach sàdów (w przysz∏ej alei

w Polsce, by∏y nagr ywane i analizowane. Ju˝

„SolidarnoÊci”). Popie∏uszce towarzyszyli me-

po kilku dniach ich kopie mieli na biurkach

cenasi Wende i de Virion. Ksiàdz odmówi∏ od-

Czes∏aw Kiszczak i Wojciech Jaruzelski. O ile

powiedzi na wi´kszoÊç zadawanych pytaƒ.

osobiste wypowiedzi ksi´dza by∏y czytelne,
o tyle rozpracowywanie stosowanych przez

Po zakoƒczeniu przes∏uchania prokurator zarzà-

niego cytatów, w tym fragmentów wierszy,

dzi∏ rewizj´ w mieszkaniu przy ul. Ch∏odnej,

stanowi∏o dla funkcjonariuszy MSW nie lada

które by∏o w∏asnoÊcià ks. Jerzego. Jej wyniki

problem. Nie rozszyfrowali ani „Hymnów” Ja-

by∏y zaiste imponujàce. Oprócz 13 tysi´cy

na Kasprowicz, ani „PieÊni Konfederatów Bar-

(sic!) nielegalnych ulotek, tuszu drukarskiego

skich”.

i matr yc bia∏kowych znaleziono: „1. 38 sztuk
pocisków kaliber 9 mm; 2. 3 bojowe granaty

Przyjaciele ksi´dza Jerzego wspominajà, ˝e w ro-

∏zawiàce UGL 200 /rok produkcji 1980/; 3. 2

ku 1983, a zw∏aszcza 1984, czu∏ si´ on coraz

sztuki zapalników górniczych zw∏ocznych

bardziej zaszczuty. Ba∏ si´, a zarazem by∏ gotów

/elektr yczny i lontowy/; 4. dwa rodzaje mate-

na Êmierç. Krzysztof Kàkolewski w ksià˝ce

ria∏ów wybuchowych górniczych /amonit skal-

Ksiàdz Jerzy w r´kach oprawców przytacza wy-

ny ok. 110 g i prawdopodobnie karbonit –

powiedê ksi´dza Jana Sochonia dotyczàcà jed-

ok. 460 g/” 17. ( Dla pe∏nego obrazu dodajmy,

nej z jego ostatnich rozmów z ks. Popie∏uszkà,

˝e w przeszukaniu uczestniczy∏ jeden z przy-

któr y powiedzia∏: „Nie mog´ ju˝ wytrzymaç.

sz∏ych zabójców ksi´dza). Na zdj´ciach zro-

Boj´ si´. Mogà mnie zabiç.” 16.

bionych po przeszukaniu te „zakwestionowane przedmioty” nie wyglàdajà zbyt groênie,

Planowe

n´kanie

˝oliborskiego

kap∏ana,

ale sprawa zaczyna∏a przybieraç bardzo niepo-

utrudnianie mu normalnego funkcjonowania

kojàcy obrót. Charakter tych znalezisk wska-

mo˝na przeÊledziç, studiujàc zachowane do-

zywa∏ dobitnie, ˝e w∏adze chcà uczyniç z ksi´-

kumenty MSW z ostatnich lat jego ˝ycia. A˝

dza równie˝ wspólnika „ekstremy SolidarnoÊci”.

dziw bierze, jak wiele si∏ i Êrodków przezna-

Nast´pnego dnia Zak∏ad Kr yminalistyki spo-

czano na to, by mieç pod nieustannà obser wa-

rzàdzi∏ opini´, z której wynika∏o: „˝e naboje

cjà jednego ksi´dza. O wszystkich dzia∏aniach

do pistoletu oraz materia∏y wybuchowe i gra-

– Êledczych i propagandowych – decydujà naj-

naty ∏zawiàce sà sprawne i mogà byç wykorzy-

wy˝sze w∏adze paƒstwowe, z ministrami Kisz-

stane zgodnie z ich przeznaczeniem”.

czakiem i ¸opatkà na czele.
Ksiàdz Popie∏uszko stwierdzi∏, ˝e nie wie, skàd
Wspomniana ju˝ konferencja naukowa ASW

wszystkie te przedmioty znalaz∏y si´ w jego

i Departamentu IV mia∏a miejsce 3 XII 1983.

mieszkaniu. Zwróci∏ tylko uwag´ na istotny

Dwa dni wczeÊniej kilkunastu ubeków usi∏o-

szczegó∏: „jeden z oficerów od razu po wej-

wa∏o wr´czyç ksi´dzu Jerzemu wezwanie do

Êciu do drugiego pokoju skierowa∏ si´ do sza-

prokuratur y. Ksiàdz, po konsultacji z Kurià

fy, w której znalaz∏ druki, jakby wiedzia∏, ˝e

Metropolitalnà, wezwania w takiej formie nie

one tam sà.” 18. Popie∏uszk´ zatrzymano, a noc

przyjà∏. SzeÊç dni po konferencji wezwanie na

sp´dzi∏ z kr yminalistami (jeden z nich poprosi∏

przes∏uchanie w charakterze podejrzanego

ksi´dza Jerzego o spowiedê). Na skutek inter-

zosta∏o mu ostatecznie dor´czone. W dniu

wencji bpa Dàbrowskiego u Kiszczaka, Popie-

rozprawy, 12 grudnia, si∏à przep´dzono para-

∏uszko zosta∏ zwolniony nast´pnego dnia.

Krzysztof Kąkolewski, Ksiądz Jerzy w rękach oprawców. Rzeczywiste przyczyny i przebieg porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki , Warszawa 2004, s. 6.
17
Tamże, k. 80.
18
Tamże, k. 62.
16
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To by∏ jednak dopiero poczàtek jego problemów.

stawie osobistej> J. Popie∏uszki.”. Drugie py-

W∏adze za wszelkà cen´ stara∏y si´ uwiar y-

tanie, zadawane tylko górnikom, brzmia∏o tak:

godniç postawione zarzuty i skompromitowaç

„Czy Êwiadka proszono lub proponowano

Popie∏uszk´ w oczach ludzi. Ju˝ 14 grudnia

<postaranie> si´ o jakiekolwiek materia∏y

Tr ybuna Ludu publikuje artyku∏ opluwajàcy

wybuchowe w ostatnim okresie czasu?”. Od-

ksi´dza. 27 grudnia w g∏oÊnym artykule „Gar-

powiedzi by∏y nietrudne do przewidzenia: „Ja

soniera obywatela Popie∏uszki” w Expressie

z niczyjej strony nie mia∏em propozycji zdoby-

Wieczornym Micha∏ Ostrowski czyni z niego

cia

krezusa, fanatyka i, oczywiÊcie, wspólnika

jakichkolwiek

materia∏ów

wybucho-

20

wych” .

nieistniejàcych terror ystów. Radio i telewizja,
sterowane przez rzecznika rzàdu Urbana, nie

Intencje pytajàcych by∏y a˝ nadto jasne. Gdyby

pozostawa∏y w tyle.

ktokolwiek z przes∏uchiwanych da∏ si´ zastraszyç, ksi´dza Jerzego mo˝na by∏oby skompro-

Nast´pny rok 1984 by∏ ci´˝ki dla wszystkich

mitowaç. Ostatecznie ca∏y ten wàtek prowa-

niepokornych duchownych. Zarówno warszaw-

dzonego przeciwko niemu Êledztwa spali∏ na

scy ksi´˝a: Stanis∏aw Ma∏kowski i Jan Sikorski,

panewce.

jak i krakowski – Kazimierz Jancarz czuli, ˝e p´tla si´ zaciska. Wi´ziony w zwiàzku ze sprawà

RównoczeÊnie MSW usi∏owa∏o umieÊciç swo-

zabójstwa sier˝anta MO Karosa ksiàdz Sylwe-

jego agenta w najbli˝szym otoczeniu ksi´dza.

ster Zych w∏aÊnie w 1984 roku zosta∏ na mo-

Trudno stwierdziç jednoznacznie, czy ten

cy decyzji Kiszczaka osadzony na 9 miesi´cy

plan si´ powiód∏; faktem jest, ˝e o Popie∏usz-

w odosobnieniu. „Rygor wykonywania kar y”

ce wiedziano wiele.

zaostrzono, mimo inter wencji Pr ymasa Józefa
Glempa u szefa MSW 19.

Stopniowo, punkt po punkcie, realizowano
zalecenia „Planu”. Przes∏uchania kolejnych

Ksiàdz Popie∏uszko wzywany by∏ teraz na prze-

Êwiadków, wnoszàce do sprawy niewiele, by∏y

s∏uchania co miesiàc. W archiwach IPN-u za-

wyjàtkowo dokuczliwe. Co wi´cej, pozbyto

chowa∏y si´ protoko∏y przes∏uchaƒ przeprowa-

si´ niewygodnych adwokatów: „W dniu 26.

dzonych w kwietniu 1984 w SUSW. W „sprawie

01. 84 r. razem z podejrzanym J. Popie∏uszko

Popie∏uszki” przes∏uchiwano w tym czasie wy-

przybyli na przes∏uchanie jego obroƒcy:

∏àcznie mieszkaƒców Górnego Âlàska, którzy

Edward Wende i Tadeusz de Virion. Przed

przyje˝d˝ali wczeÊniej na msze za Ojczyzn´.

przystàpieniem do przes∏uchania – w obecno-

Przebieg tych przes∏uchaƒ by∏ zazwyczaj po-

Êci podejrzanego nie wyrazi∏em zgody, aby

dobny: ˝aden z przes∏uchiwanych nie zapiera∏

brali udzia∏ w tej czynnoÊci. Po sporzàdzeniu

si´ uczestnictwa w owych mszach, przyzna-

przeze mnie w protokole stosownego zapisu

wano si´ te˝ do przelotnej znajomoÊci z ksi´-

opuÊcili gmach SUSW.” 21.

dzem Jerzym. Nikt nie odmówi∏ sk∏adania zeznaƒ, ale sà one zazwyczaj powÊciàgliwe i god-

Od tego momentu ksiàdz Jerzy sk∏ada∏ zezna-

ne. Dwa pytania pojawiajà si´ najcz´Êciej:

nia samotnie. Jeszcze jeden sukces zanotowa∏a

„Czy Êwiadkowi wiadomo, kto z Piekar Âlàskich

bezpieka w tym dniu: „Przed zg∏oszeniem si´

bra∏ udzia∏ w <s∏u˝bie porzàdkowej> lub

podejrzanego i w trakcie jego pobytu w SUSW

tzw. obstawie osobistej J. Popie∏uszki?”. A oto

– ka˝dorazowo przed gmachem oczekiwa∏o

przyk∏ad typowej odpowiedzi: „ Pier wszy raz

oko∏o 15 – 25 kobiet i kilku m´˝czyzn w ró˝nym

o tym s∏ysz´, ˝e ktoÊ z Piekar móg∏ byç w <ob-

wieku z wiàzankami kwiatów, demonstrujàc

19

Ksiądz Sylwester Zych zginie zamordowany już po wyborach 4 czerwca 1989 roku.
AIPN 0678/ 278 t. 2, k. 33-40.
21
Tamże, k. 158-159
20
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w ten sposób swe poparcie dla J. Popie∏uszki.

Popie∏uszko do nich z pewnoÊcià nie nale˝a∏.

(...) Po zakoƒczeniu przes∏uchania i wyjÊciu

Charakteru dowodzi jednak przezwyci´˝anie

z budynku J. Popie∏uszko by∏ owacyjnie feto-

w∏asnych obaw. Dawanie Êwiadectwa praw-

wany przez oczekujàcych jako <bohater>,

dzie mimo ÊwiadomoÊci konsekwencji, jakie

m.in. ostentacyjnie wr´czano mu kwiaty, gra-

mo˝na ponieÊç. Dla rosnàcych t∏umów wier-

tulowano, ca∏owano itp.

nych, którzy z ca∏ej Polski przyje˝d˝ali licznie, by go s∏uchaç, stawa∏ si´ coraz bardziej

W zwiàzku z zaistnia∏à sytuacjà funkcjonariusze

char yzmatycznà postacià, nieustraszonym g∏o-

SUSW spoÊród opisanych wy˝ej osób ∏àcznie

sicielem prawdy, jak Pr ymas Tysiàclecia. Jego

wylegitymowali 18 (...). Osoby te po dokona-

zresztà, obok Jana Paw∏a II, najcz´Êciej cyto-

nych ustaleniach zostanà przes∏uchane w cha-

wa∏ w swych kazaniach.

rakterze Êwiadka na okolicznoÊç: (...) kto namawia∏ ich do udzia∏u w <asyÊcie> J. Popie-

29 stycznia 1984 roku przypomnia∏ nast´pu-

∏uszki (...)” 22.

jàce s∏owa Pr ymasa Wyszyƒskiego: „Trzeba
dziÊ bardzo du˝o mówiç o wysokiej godnoÊci

Mimo powtarzajàcych si´ ka˝dorazowo szykan,

cz∏owieka, aby zrozumieç, ˝e cz∏owiek prze-

ksi´dzu Jerzemu do ostatniego przes∏uchania

rasta wszystko, co mo˝e istnieç na Êwiecie,

w z∏owrogim Pa∏acu Mostowskich towarzyszy-

prócz Boga, przerasta màdroÊç ca∏ego Êwia-

∏a grupka przyjació∏ i parafian. Nie by∏ sam.

ta” 24.

2 maja pu∏kownik Pudysz zasugerowa∏ genera-

W uwa˝nie s∏uchajàcym, zmarzni´tym t∏umie

∏owi Kiszczakowi, by uruchomiç Urbana, ka˝àc

wiernych stali przyszli zabójcy ksi´dza. I oni

mu czytaç na konferencji prasowej dla dzien-

s∏uchali wnikliwie – sz∏o o to, by przy kiep-

nikarzy zagranicznych opracowany przez Biuro

skim sprz´cie magnetofonowym, jakim dyspo-

Âledcze „Komunikat”. Ju˝ wkrótce dziennikarze

nowali, móc samodzielnie uzupe∏niç nieczy-

mogli si´ dowiedzieç, ˝e: „jest on [ks. Popie-

telne fragmenty taÊmy.

∏uszko – przyp. J. K.] podejrzany o przechowywanie bez zezwolenia materia∏ów wybuchowych

W 1984 roku mia∏o miejsce wyjàtkowe nasile-

i amunicji, a tak˝e przechowywanie w celu

nie terroru. W lutym 1984 r. zosta∏ zamordo-

rozpowszechniania znacznej iloÊci nielegal-

wany dzia∏acz „SolidarnoÊci” rolniczej Piotr

23

nych wydawnictw.” .

Bartoszcze. Cia∏o Zbigniewa Tokarczyka –
dzia∏acza „SolidarnoÊci” ze Stalowej Woli –

Systematycznie na ∏amach prasy pojawia∏y si´

zosta∏o znalezione tak˝e w lutym. W marcu

listy – paszkwile pisane przez pracowników

MO we Wroc∏awiu zatrzyma∏o robotnika Bro-

SB i sekretarzy POP. Zawsze z odpowiednim

nis∏awa Walczaka. PoÊmiertna sekcja zw∏ok

komentarzem. WÊród anonimowych telefo-

wykaza∏a „p´kni´cie wàtroby i zmasakrowanie

nów, któr ymi n´kano w dzieƒ i w nocy ksi´-

twarzy”. W kwietniu Lecha Fràczaka – fr yzjera

dza Jerzego, bywa∏y i takie, w któr ych mówcy

z Mogielnicy – Êmiertelnie pobito na posterun-

powtarzali slogany z partyjnych gadzinówek.

ku milicji. Kolejne ofiar y MO w tym samym

Dzwoniono do niego równie˝ z wyrazami po-

roku to: Jaros∏aw Romanowski z Suwa∏k, An-

parcia i otuchy, ale ka˝dorazowe podniesienie

drzej G´bosz z ¸odzi, anonimowy 19-letni

s∏uchawki stawa∏o si´ bolesnym stresem.

ch∏opiec na stacji kolejowej w Gr yfinie. Zabójstwo ksi´dza Jerzego nie zatrzyma∏o tej fali

Któ˝ z nas jest bez l´ku? Jednostki, ludzie

mordów. W listopadzie zamordowani zostali:

o stalowych nerwach i ograniczonej wyobraêni.

Stanis∏aw Haç – przewodniczàcy oddzia∏owej

22

Tamże, k. 158-159.
Tamże, k. 12.
24
Ks. Jerzy Popiełuszko, Kazania 1982-1984 , s. 135
23
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„SolidarnoÊci” z FSC w Lublinie, Krzysztof

mowach mi´dzy KoÊcio∏em a w∏adzami pomys∏,

Suski – mechanik z KraÊnika, wyrzucony z ja-

by ksi´dza Jerzego wys∏aç do Rzymu. Sprawa

dàcej furgonetki przez funkcjonariuszy MO.

wyglàda∏a na przesàdzonà. Na niektór ych

Stanis∏awa Kulk´ – rolnika spod Gorzowa

mszach za Ojczyzn´ kazania g∏osi∏ zamiast Po-

Wielkopolskiego, jadàcego konnym wozem –

pie∏uszki ksiàdz proboszcz Teofil Bogucki.

zastrzeli∏ sier˝ant ˚urek z MO. Bezpieka to-

Ksiàdz Jerzy, choç nadal bardzo aktywny, by∏

ruƒska, najbardziej bestialska w kraju, bezu-

jakby nieco w cieniu.

stannie por ywa∏a, torturowa∏a i grozi∏a Êmiercià ludziom „SolidarnoÊci”.

Dlaczego zabójcy wybrali w∏aÊnie ksi´dza Jerzego? Ksiàdz Stanis∏aw Ma∏kowski – drugi na

Z rokiem 1984 wià˝e si´ jedno z moich nielicz-

ubeckiej liÊcie Êmierci, o której istnieniu

nych osobistych wspomnieƒ o ksi´dzu Jerzym.

w Toruniu mówi∏ Piotrowski – w rozmowie

Po og∏oszonej przez rzàd z okazji 40-lecia

ze mnà powiedzia∏, ˝e wytypowano ksi´dza

PRL-u amnestii poszed∏em z przyjació∏mi witaç

Jerzego ze wzgl´du na jego wielkà si∏´ oddzia-

na mszy w koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki

∏ywania. „Dlatego nie ja, bo mnie lekcewa˝yli.

Êwie˝o uwolnionych wi´êniów. Zw∏aszcza

A ksiàdz Jankowski by∏ daleko, no i nie∏atwo

Adama Michnika, którego postaw´ w czasie

by∏oby go dopaÊç, mia∏ dobrà obstaw´”. Zwraca

pobytu w wi´zieniu podziwia∏em. Niecz´sto

te˝ uwag´ na j ´ z y k ksi´dza Jerzego. „Przy-

chodzi∏em wówczas do koÊcio∏a, wydawa∏o mi

jaciele mówili mi: <Ty byÊ komunie lepiej do-

si´, ˝e bardziej przys∏u˝´ si´ sprawie niepod-

∏o˝y∏ !>. Ale to w∏aÊnie prosty, przeci´tny

leg∏oÊci, piszàc wiersze, kolportujàc ulotki

styl mówienia ksi´dza Jerzego najlepiej trafia∏

i uczestniczàc we wszelkich mo˝liwych war-

do ludzi.”. I dodaje jeszcze: patriotyczny patos.

szawskich manifestacjach. Czu∏em instynk-

Tak wówczas potrzebny, podnoszàcy na duchu.

townà nieufnoÊç do tych, którzy chronili si´
w cieniu krzy˝a. (Gdy Polska by∏a wolna, wsze-

Podobnie mówi ksiàdz Jan Sikorski: „Timbre

d∏em w opiekuƒcze bramy KoÊcio∏a, ale nie

g∏osu mia∏ nudny, drewniany. Ale mówi∏ wy-

znalaz∏em ju˝ tam wielu ludzi, któr ych zapa-

raênie. Wa˝niejsze jednak by∏o to, co mówi∏.

mi´ta∏em z lat wczeÊniejszych). Mia∏em wów-

Ludzie natychmiast czuli, ˝e ksiàdz Jerzy ˝yje

czas rzadkà okazj´ widzieç z bliska ksi´dza

ich sprawami, myÊli tak jak oni. Dlatego go

Popie∏uszk´. Wpatr ywa∏em si´ w niego tak in-

s∏uchali. By∏ ich ner wem. On czu∏ ludzi czy-

tensywnie, ˝e niektórzy zgromadzeni wzi´li

stym sercem.”. Ksiàdz Sikorski wspomina dys-

mnie za ubeka. Dementowa∏ to, nieco jak na

kusje w kaszubskich D´bkach latem, na waka-

mój gust zbyt ostentacyjnie, mój kolega Piotr.

cjach. Maja Komorowska namawia∏a ksi´dza

Ksiàdz Popie∏uszko wyda∏ mi si´ m∏ody, zm´-

Jerzego, by g∏osi∏ kazania „cicho, w sposób

czony i... troch´ nieobecny duchem. By∏ jakoÊ

stonowany”. Cichy zazwyczaj Popie∏uszko

radoÊnie spokojny. Po mszy Êwi´tej uwolnieni

zdecydowanie si´ nie zgodzi∏: „Trzeba mówiç

przemieszczaç si´ zacz´li wÊród wiwatujàce-

wyraênie, pi´tnowaç z∏o.”.

go t∏umu na plebani´. Przeszli tu˝ obok mnie.
Cichy, uÊmiechni´ty ksiàdz Jerzy i gestykulu-

Ksiàdz Antoni Poniƒski, któr y jeszcze w 1983

jàcy ˝ywio∏owo Michnik. Teraz mi troch´

roku przeprowadzi∏ z ksi´dzem Jerzym jako

wstyd, ale wówczas mojà uwag´ skupia∏

anonimowym „kapelanem robotników” wywiad,

przede wszystkim nawrócony opozycjonista.

któr y si´ ukaza∏ w ¸adzie Bo˝ym, podkreÊla,
˝e „nie by∏o w nim ˝adnej dwutorowoÊci. To co

Czas po amnestii, gdy równie˝ przeciwko

mówi∏ – robi∏”.

ksi´dzu Jerzemu umorzono post´powanie i wycofano gotowy ju˝ „akt oskar˝enia”, by∏ ostat-

Wszyscy trzej kap∏ani podkreÊlajà jako domi-

nim okresem wzgl´dnego spokoju w jego ˝yciu.

nujàcà cech´ Popie∏uszki jego niezwyk∏e

Wówczas te˝ pojawi∏ si´, ju˝ oficjalnie, w roz-

otwarcie na innych ludzi, kosztem ˝ycia pr y-
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Teologia Polityczna 2/2004–2005
M´czeƒstwo i Êwiadkowie

watnego. PodkreÊlajà te˝ jego potrzeb´ auto-

dochodzàc do konkluzji nast´pujàcej: „Najbar-

r ytetu i absolutne pos∏uszeƒstwo w sprawach

dziej prawdopodobna z hipotez mówi o morder-

zasadniczych hierarchii KoÊcio∏a. MyÊl´, ˝e sà

stwie na rozkaz z gór y, na przyk∏ad w celu

to cechy znamionujàce wielu Êwi´tych.

rozp´tania spirali represji i sterror yzowania
opozycji. (...) Wydanie takich rozkazów po-

W jeszcze jednym moi rozmówcy byli zgodni.

twierdzili Piotrowski i Chmielewski, jednak

Postawi∏em pytanie nast´pujàce: „Czy to Jaru-

nie podali ˝adnych nazwisk. Hipoteza pasuje

zelski i Kiszczak wydali polecenie zamordo-

dobrze do mentalnoÊci Kiszczaka, Jaruzelskie-

wania ksi´dza Jerzego?”.

go i oprawców z ich otoczenia. JeÊli p∏k Adam
Pietruszka jako dyrektor departamentu mówi∏

Ksiàdz Ma∏kowski: „Jaruzelski, Kiszczak? Tak,

Piotrowskiemu o ksi´dzu: <takiego ∏otra tyl-

oczywiÊcie tak!”; ksiàdz Sikorski: „By∏o ciche,

ko ziemia mo˝e wyprostowaç>, to niewiele

domyÊlne przyzwolenie na zamordowanie

odbiega∏ stylistykà wypowiedzi od premiera

ksi´dza Jerzego”; ksiàdz Poniƒski: „Tego nie

czy rzecznika rzàdu.” 25.

wiem. MyÊl´, ˝e tak.”.
Krzysztof Kàkolewski w swojej najnowszej
To samo pytanie zada∏em moim kolegom, hi-

ksià˝ce stawia z kolei tez´, którà mo˝na by

stor ykom z IPN-u zajmujàcym si´ historià Ko-

streÊciç tak: ubecy dzia∏ali na polecenie Mo-

Êcio∏a w PRL-u. Dr hab. Antoni Dudek uwa˝a,

skwy. Ksi´dza Jerzego por wali, by torturami

˝e mo˝liwe sà dwie wersje. Za bardziej praw-

zmusiç do wspó∏pracy i z∏amanego umieÊciç

dopodobnà uwa˝a t´, która zak∏ada, ˝e zabój-

jako „swego” cz∏owieka w Watykanie, przy

stwo ksi´dza Jerzego by∏o robotà genera∏a

osobie Ojca Âwi´tego. Ujawnienie z czasem

Miros∏awa Milewskiego, b´dàcego wówczas

jego w∏aÊciwej roli by∏oby Êmiertelnym ciosem

u szczytu wp∏ywów. Mia∏ to byç cios w Jaru-

dla „SolidarnoÊci” i kompromitacjà KoÊcio∏a.

zelskiego i Kiszczaka. Za mniej prawdopodob-

Nie uda∏o si´ z∏amaç ksi´dza i dlatego zosta∏

nà, lecz ca∏kiem mo˝liwà uwa˝a t´, wg której

zamordowany. Zamordowano go póêniej, ni˝

to rzàdzàcy wydali polecenie zamordowania

wykaza∏ to proces toruƒski; do Wis∏y pod

Popie∏uszki. Mia∏o to wzmocniç ich pozycj´

W∏oc∏awkiem wrzucono ju˝ zw∏oki zam´czo-

wobec Moskwy i w wewnàtrzpartyjnej roz-

nego kap∏ana „SolidarnoÊci”.

gr ywce o w∏adz´. Ale podkreÊla, ˝e jeÊli tak
by∏o, to „robota” zosta∏a wyjàtkowo spaprana.

Krzysztof Wyszkowski w zasadzie nie neguje

„To przecie˝ oni ponieÊli straty. Ich pozycja

ustalonego na procesie czasu i miejsca zamor-

uleg∏a na pewien czas os∏abieniu.” .

dowania ks. Jerzego. Nie wydaje mu si´ to
najistotniejsze. PodkreÊla tylko znaczenie próby

Histor yk Jan ˚ar yn uwa˝a obie wersje za rów-

zamachu z 13 paêdziernika i dowodzi, ˝e po-

nouprawnione. Znajàc jednak stosunki panu-

r ywajàc i mordujàc ks. Popie∏uszk´, bezpieka

jàce w MSW, sàdzi, ˝e jest niemo˝liwe, by de-

chcia∏a skompromitowaç gdaƒskà podziemnà

cyzja o zamordowaniu najbardziej znanego

„SolidarnoÊç”, zwiàzanà z Borusewiczem. Za-

ksi´dza w Polsce mog∏a zapaÊç poza gabine-

mordowanie ksi´dza Jerzego ze wskazaniem

tem ministra MSW – Kiszczaka. Ten zaÊ nie

na „SolidarnoÊç” by∏oby jej Êmiercià.

dokona∏by tak wa˝nych ustaleƒ bez aprobaty
prezesa Rady Ministrów – Wojciecha Jaruzel-

Janusz Krupski, ówczesny redaktor podziem-

skiego.

nych Spotkaƒ, w czasie stanu wojennego
„by∏ prowadzony” przez Grzegorza Piotrow-

Jacek ˚urek w referacie wyg∏oszonym 4 kwiet-

skiego. Zdo∏a∏ wi´c poznaç jego sposób zacho-

nia 2003 roku na KUL-u rozwa˝a ró˝ne wersje,

wania. Nigdy w czasie zatrzymaƒ, przeszukaƒ,

25
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„oglàdów” mieszkaƒ nie by∏ agresywny. Potra-

chowanie Piotrowskiego – wszystko to stano-

fi∏ byç nawet, gdy mu na tym zale˝a∏o, mi∏y.

wi∏o dowód, kto tu rozdaje karty, kto rzàdzi.

Zawsze zachowywa∏ si´ w sposób opanowany.

Wzmocni∏o to pozycj´ Jaruzelskiego wobec

Krupski jest pewien, ˝e taki cz∏owiek nie móg∏

Kremla i zapoczàtkowa∏o schy∏ek karier y Mi-

dzia∏aç na w∏asnà r´k´. OpowieÊci o tym, ˝e tyl-

lewskiego. Przecie˝ gdyby KPZR i sowieckie

ko wobec ksi´dza Jerzego nie by∏ „urz´dowo

s∏u˝by specjalne by∏y niezadowolone, to dal-

ch∏odny”, mo˝na mi´dzy bajki w∏o˝yç. Zabi∏,

sze losy prominentów PRL nie potoczy∏yby si´

bo tak mu kazano.

tak bezkolizyjnie. Uwa˝am równie˝, ˝e znakomitym posuni´ciem by∏y transmisje z procesu.

Prokurator Komisji Âcigania Zbrodni Przeciwko

Polacy mogli zobaczyç, ˝e w∏adza mordercom

Narodowi Polskiemu w Lublinie Andrzej Wit-

nie pob∏a˝a, ale nie pozwoli te˝ na „wykorzy-

kowski, któr y zamordowaniem ksi´dza Jerzego

stywanie Êwiàtyƒ do celów politycznych”. I choç

zajmuje si´ od lat, a obecnie kieruje Êledztwem

pogrzeb ksi´dza Jerzego by∏ wielkà manifesta-

prowadzonym przez IPN, ze zrozumia∏ych

cjà patriotycznà, choç w roku 1985 zaobserwo-

wzgl´dów nie móg∏ powiedzieç wiele. (Z tego

waç mo˝na by∏o pewne o˝ywienie konspira-

samego powodu nie ma dost´pu do wielu nadal

cyjnych struktur, to ju˝ lata 1986 – 87 by∏y

utajnionych akt). Stwierdzi∏ jednak zdecydo-

najbardziej beznadziejnymi po stanie wojen-

wanie, ˝e nie mo˝e byç w ogóle mowy o tym,

nym. Nigdy nastroje nie by∏y tak fatalne.

by jedynie Pietruszka stanowi∏ „gór´” i sam wyda∏ polecenie zamordowania ksi´dza Jerzego

Co wi´cej, dla wielu Polaków „SolidarnoÊç”,

Popie∏uszki. Nie wykluczy∏ ˝adnej z hipotez,

która nie by∏a w stanie ochroniç swego kape-

które mu przedstawi∏em. Do czasu zakoƒczenia

lana, dobitnie wykaza∏a s∏aboÊç i nieudolnoÊç.

Êledztwa musimy wi´c wstrzymaç si´ z wycià-

A wi´c to Jaruzelski i Kiszczak, to PZPR odnie-

gni´ciem ostatecznych wniosków. Do chwili

Êli najwi´ksze doraêne korzyÊci z zamordowa-

zakoƒczenia Êledztwa czeka te˝ na swe sfina-

nia Popie∏uszki.

lizowanie proces beatyfikacyjny ksi´dza Jerzego Popie∏uszki.

OczywiÊcie to, ˝e w najg∏´bszej, moralnej
perspektywie zabójstwo ksi´dza Jerzego mo˝e

Uwa˝am, ˝e za Êmierç ksi´dza Jerzego odpo-

byç ciosem dla systemu – nie by∏o uwzgl´d-

wiadajà Wojciech Jaruzelski i Czes∏aw Kiszczak.

niane przez partyjnych decydentów. Nie mie-

To oni zajmowali wówczas kierownicze stanowi-

Êci∏o si´ w kategoriach ich rozumowania. Oni

ska w PRL. To oni kierowali wszystkimi dzia∏a-

naprawd´ myÊleli, ˝e tego, czego nie widaç,

niami komunistycznej partii, milicji i bezpieki

po prostu nie ma. Logika ich dzia∏aƒ nie

przeciwko opozycji politycznej. Obaj inspiro-

uwzgl´dnia∏a OpatrznoÊci.

wali kampanie propagandowe przeciwko ksi´dzu Jerzemu. Wreszcie j´zyk, jakim mówili –

Nadal nie odnalaz∏y si´ ˝adne dokumenty

j´zyk pogardy i nienawiÊci – by∏ charakter y-

z posiedzeƒ BP KC PZPR. (Uderza skrupulat-

styczny równie˝ dla bezpoÊrednich sprawców

noÊç, z jakà Jaruzelski nakaza∏ zniszczyç te

zbrodni. Wbrew temu, co sàdzi Antoni Du-

„nieistotne histor ycznie” materia∏y!). Sàdz´

dek, uwa˝am równie˝, ˝e to w∏aÊnie oni od-

jednak, ˝e dla obiektywnego badacza historii

nieÊli najwi´ksze korzyÊci z zamordowania

najnowszej fakty poznane do tej por y sà wy-

ksi´dza Jerzego. Zgoda, przejÊciowo os∏abili

starczajàco wymowne.

swojà pozycj´ w szeregach resortu. Proces
morderców, zdaniem wielu ubeków, by∏ nie-

Wrzesieƒ 1984 – z∏ota polska jesieƒ. Wtedy

dopuszczalnà s∏aboÊcià. Ale ju˝ sam sposób je-

ksiàdz Poniƒski po raz ostatni rozmawia∏ z Po-

go przeprowadzenia – skuteczna os∏ona „gór y”,

pie∏uszkà. Zaprasza∏ go do wyg∏oszenia reko-

wykorzystanie go przez prokuratur´ do total-

lekcji adwentowych w grudniu. Ksiàdz Jerzy

nego ataku na KoÊció∏, spr ytne i cyniczne za-

odpowiedzia∏: „Nie mog´ przyjàç twego zapro-

Strona/101

009-nie chcemy-J.Kotanski

6/4/06

5:35 PM

Page 102

Teologia Polityczna 2/2004–2005
M´czeƒstwo i Êwiadkowie

szenia. Pewnie b´d´ ju˝ w Rzymie.”. Rozmowa

Pod koniec wrzeÊnia ksiàdz Jerzy by∏ u rodzi-

ta, jak wszystkie rozmowy ksi´dza Popie∏usz-

ców w Okopach. ˚egnajàc si´ z ojcem, powie-

ki, by∏a „rozmowà kontrolowanà”. Nast´pne-

dzia∏: „Jakbym zginà∏, to tylko nie p∏aczcie po

go dnia jej zapis trafi∏ na biurko szefa MSW...

mnie.” 28.

12 wrzeÊnia sowieckie Izwiestia opublikowa∏y

13 paêdziernika Grzegorz Piotrowski, Leszek

artyku∏ Toporkowa: „Wojowniczy i wojujàcy

P´kala i Waldemar Chmielewski po raz pier w-

ksiàdz Popie∏uszko przekszta∏ci∏ swoje miesz-

szy usi∏owali zamordowaç ksi´dza Popie∏usz-

kanie w sk∏adnic´ literatur y nielegalnej i ÊciÊle

k´, wracajàcego z Gdaƒska wraz z Sewer ynem

wspó∏pracuje z zaciek∏ymi kontrrewolucjoni-

Jaworskim i Waldemarem Chrostowskim. Nie

stami. (...) czy mo˝liwe jest, aby Popie∏uszko

uda∏o im si´.

i podobni mu duchowni mogli zajmowaç si´
rozrabiackà dzia∏alnoÊcià politycznà wbrew

19 paêdziernika 1984 roku ksiàdz Jerzy Po-

woli wy˝szej hierarchii koÊcielnej.” 26.

pie∏uszko zosta∏ uprowadzony przez tych samych pracowników Departamentu IV MSW.

13 wrzeÊnia znana dzia∏aczka „SolidarnoÊci”

Jego cia∏o, okrutnie zmasakrowane, odnale-

Ewa Tomaszewska zosta∏a napadni´ta na ulicy

ziono dopiero 30 paêdziernika.

w Warszawie i zmasakrowana. Ksiàdz Jerzy
przys∏a∏ jej do szpitala Dzieje Apostolskie
z dedykacjà: „Z pami´cià w modlitwie”.

Janusz Kotaƒski
historyk, poeta, scenarzysta,
autor programów telewizyjnych. Pracownik

19 wrzeÊnia rzecznik prasowy rzàdu Urban

Instytutu Pami´ci Narodowej.

w tygodniku Tu i Teraz opublikowa∏ artyku∏
pod tytu∏em „Seanse nienawiÊci”: „W koÊciele
ksi´dza Popie∏uszki urzàdzane sà seanse nienawiÊci. Mówca rzuca nie tylko kilka zdaƒ wyzbytych sensu perswazyjnego oraz wartoÊci
informacyjnej. On wy∏àcznie steruje zbiorowymi emocjami.” 27.

26

26 Cyt. za: Milena Kindziuk, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2004,
s. 244.

27

Tamże, s. 245.
Tamże, s. 252.

28
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