
607remembrance and justice  2 (34) 2019

ZBIGNIEW STANUCH
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

„Księża dla władzy groźni.  
Duchowni współpracujący z opozycją 

(1976–1989) cz. II”.  
Relacja z ogólnopolskiej konferencji

W dniach 16–17 kwietnia 2019 r. odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferen-
cja naukowa poświęcona kapłanom, którzy w okresie PRL współpracowali z opozy-
cją. Została ona zorganizowana przez Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie 
w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec 
Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”. Miejscem obrad była sala kon-
ferencyjna w Przystanku „Historia”, przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. 
Dwudniowe obrady zostały podzielone na cztery bloki tematyczne: hierarchia koś-
cielna wobec współpracy duchowieństwa z opozycją, portrety zbiorowe, sylwetki, varia. 
Udział w konferencji zadeklarowało 21 prelegentów, reprezentujących różne ośrod-
ki naukowe. Oprócz Instytutu Pamięci Narodowej były to m.in.: Polska Akademia 
Nauk w Warszawie, Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Opolski i in. 

W pierwszej części konferencji poświęconej stosunkowi katolickich hierarchów do 
księży współpracujących z opozycją dr Mariusz Krzysztofiński ukazał abp. Ignacego 
Tokarczuka jako inicjatora działalności opozycyjnej księży diecezji przemyskiej, 
a dr Rafał Łatka przedstawił niełatwe relacje kard. Macharskiego z duchownymi zaan-
gażowanymi w działalność opozycyjną. Ten blok tematyczny zakończyło wystąpienie 
dr. Zbigniewa Bereszyńskiego na temat bp. Antoniego Adamiuka – kapelana opolskiej 
„Solidarności”. 

Część poświęconą „portretom zbiorowym” otworzyło wystąpienie dr Moniki 
Wiśniewskiej, która omówiła działania stołecznego i wojewódzkiego aparatu wyzna-
niowego wobec księży archidiecezji warszawskiej związanych z opozycją. Kolejni pre-
legenci ukazali aktywność opozycyjną kapłanów w poszczególnych regionach kraju. 
I tak, dr hab. Krzysztof Sychowicz omówił sytuację w Polsce północno-wschodniej, 
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Krzysztof Kierski w diecezji warmińskiej, Radosław Peterman w archidiecezji łódz-
kiej. O podwarszawskich Laskach i parafii pw. św. Marcina w Warszawie mówił Marcin 
Tunak, a dr Zbigniew Stanuch zaprezentował działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
w szczecińskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia dr hab. Elżbiety Wojcieszyk, 
która zapoznała słuchaczy z postacią ks. Jerzego Nowaczyka. W tej części konferen-
cji, zatytułowanej „Sylwetki”, publiczność miała również okazję wysłuchać referatów: 
dr. hab. Leszka Zygnera o ks. Tadeuszu Łebkowskim – kapelanie płockiej „Solidarności”; 
Andrzeja Kaczorowskiego o ks. Stanisławie Falkowskim – duszpasterzu siedleckich 
rolników z „Solidarności”; dr. Jarosława Durki o ks. Marianie Gołąbku – proboszczu 
parafii w Niegardowie; dr Łucji Marek o ks. Adolfie Chojnackim; dr. Ryszarda Śmietanki-
-Kruszelnickiego o ks. Marku Łabodzie – duchowym przywódcy młodzieży włoszczow-
skiej oraz ks. prof. Józefa Mareckiego o o. Ryszardzie Ślebodzie OFMCap. 

W bloku konferencji „Varia” dr Renata Knyspel-Kopeć mówiła o mechanizmach 
neutralizacji „wojujących księży” na przykładzie trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski, a Karol Chwastek ukazał postawę duchownych z Jastrzębia-Zdroju wobec straj-
ków w lecie 1988 r. Ostatnim zagadnieniem poruszonym podczas konferencji przez Pawła 
Mrowińskiego był społeczno-polityczny wymiar pogrzebów kard. Stefana Wyszyńskiego 
i ks. Jerzego Popiełuszki. 

Omawiana podczas konferencji problematyka po raz pierwszy została poruszo-
na w Warszawie w październiku 2017 r. Wówczas, również w konwencji sympozjum 
naukowego, reprezentanci różnych środowisk dyskutowali na temat duchownych zaan-
gażowanych w działalność opozycyjną. Wartością tego typu konferencji jest możliwość 
pokazania szerszemu gronu badaczy oraz miłośnikom historii duchownych znanych 
głównie w wymiarze lokalnym. Pozwala to z jednej strony podsumować dotychczaso-
we badania, a z drugiej pogłębić naszą wiedzę historyczną o wątki wcześniej nieznane. 
Dzięki temu publiczność zgromadzona w sali konferencyjnej Przystanku „Historia” 
mogła lepiej poznać np. księży: Juliana Żołnierkiewicza, Lecha Lachowicza, bp. Jana 
Obłąga (referat Krzysztofa Kierskiego) czy też ks. Andrzeja Steckiewicza – opiekuna 
członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Szczecinie (referat dr. Zbigniewa Stanucha). 
Jak zawsze cenną wartością podczas konferencji są dyskusje. W ich trakcie pojawiają 
się głosy polemiczne w stosunku do danego wystąpienia, uzupełnienia bądź dodatkowe 
pytania. Nie inaczej było podczas omawianego sympozjum. Jednym z punktów wyjścia 
w badaniach nad historią Kościoła jest odpowiedź na pytanie: Do czego powołany jest 
Kościół? Jego głównym zadaniem jest pomoc ludziom wierzącym w osiągnięciu zbawie-
nia. Bezpieczne przeprowadzenie przez meandry życia doczesnego do celu, którym jest 
życie wieczne. Dotykamy w ten sposób sfery duchowej, którą trudno poddać naukowej 
weryfikacji. Niemniej jednak prawda ta służy często jako uzasadnienie krytycznego 
stosunku niektórych członków Episkopatu wobec kapłanów angażujących się w dzia-
łalność polityczną. „Kościół jest od głoszenia ewangelii, a nie od polityki” – mawiał 
np. biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Ignacy Jeż. Dlatego też działalność opo-
zycyjna księży nie zawsze spotykała się z życzliwością hierarchów. W tym miejscu warto 
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postawić inne pytanie. Czy wyrazem troski o zbawienie człowieka nie jest również nie-
sienie mu pomocy w sytuacji zagrożenia? A przecież takowe ze strony ówczesnych władz 
komunistycznych istniało. Groźba utraty pracy, osadzenia w areszcie, internowania 
itp. była całkiem realna. To m.in. Kościół wziął na siebie ciężar stworzenia przestrzeni 
wolnego słowa, gdzie można było swobodnie wysłuchać np. historycznego wykładu czy 
podyskutować o najnowszej encyklice papieskiej. Tego typu spotkania również służyły 
zbliżeniu człowieka do Boga. Ważna też była pomoc materialna dla najbardziej potrze-
bujących, szczególnie w okresie internowania. 

W samym Episkopacie była widoczna polaryzacja stanowisk. Abp Ignacy Tokarczuk 
zasłynął ze wspierania „Solidarności”. Kapłanów swojej diecezji nie ograniczał. Wręcz 
przeciwnie, darząc wolnością, pozwalał na działalność opozycyjną. Do historii prze-
szły już niektóre jego stwierdzenia, jak chociażby o tym, że „wszystko można, co nie 
można, tylko z lekka i ostrożna”. Na tym tle dochodziło między nim a prymasem Józefem 
Glempem do sporów. Obaj hierarchowie znacząco różnili się między sobą. Prymas był 
bardziej uległy wobec władz. Wyrazem tego było chociażby znaczące złagodzenie tre-
ści listu, uczynione zresztą pod naciskiem komunistów, który miał zostać odczytany 
w kościołach po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 r. Kardynał Glemp 
był bardziej nastawiony na działalność duszpasterską i unikanie działań, które mogłyby 
doprowadzić do zadrażnień z władzami, a co gorsza do rozlewu krwi.

Również współcześni badacze różnią się w ocenie stosunku hierarchów do kapła-
nów angażujących się w działalność polityczną. Przykładem może być ciekawa dys-
kusja między dr. Rafałem Łatką, który poglądy kard. Franciszka Macharskiego 
w tej kwestii usytuował na przeciwnym biegunie w porównaniu z abp.  Ignacym 
Tokarczukiem, a dr Łucją Marek, dla której ta teza nie znajduje uzasadnienia. Uważa 
ona, że kard. Macharski był realistą, dlatego nie zabraniając księżom angażowania 
się w działania opozycyjne, podejmował nieraz trudne decyzje i przenosił najbardziej 
zaangażowanych kapłanów do innych parafii, aby uniknąć eskalacji napięć. Dotyczyło 
to np. ks. Adolfa Chojnackiego. 

Inny problem, który wybrzmiał podczas dwudniowych obrad, dotyczył dualizmu 
postaw duchownych. Okazuje się bowiem, że niektórzy z prezentowanych kapłanów 
oprócz działalności opozycyjnej współpracowali również z SB w charakterze osobo-
wych źródeł informacji. Skalę ich aktywności w tym względzie jest trudno określić 
ze względu na braki w dokumentacji. Czasami jedynym śladem pozostają zapisy ewi-
dencyjne. 

Poruszone podczas konferencji problemy nie są łatwe do rozstrzygnięcia. To wszyst-
ko pokazuje nam, jak ciekawa może być historia, a wydarzenia z przeszłości wymy-
kają się jednoznacznym ocenom. Czasami na sąd o przeszłości ma wpływ osobisty 
stosunek badacza do prezentowanego bohatera. Dwudniowe obrady pokazały, że 
badania w tym zakresie powinny być kontynuowane, chociażby po to, aby prezento-
wać kapłanów, którzy mając za sobą doświadczenia walki z komunizmem, pomimo 
upływu wielu lat od przemian ustrojowych w Polsce w dalszym ciągu są na margi-
nesie pamięci historycznej. 
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ZBIGNIEW STANUCH  –  doktor nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. 
Absolwent Instytutu Historii i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. 
W Instytucie Socjologii tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe dotyczące kie- 
rowania i zarządzania zasobami ludzkimi. W szczecińskim Oddziale IPN pracuje od 2006 r. 
Przez wiele lat był zatrudniony w Archiwum Instytutu, najpierw jako kierownik Referatu 
Udostępniania i Informacji Naukowej (2006–2007), a następnie jako naczelnik Oddziałowego 
Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (2007–2016) i p.o. naczelnik Oddziałowego 
Archiwum IPN (2016 r.). W 2015 r. pełnił obowiązki dyrektora Oddziału IPN. Obecnie jest 
głównym specjalistą w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych.
Badacz dziejów Kościoła katolickiego. Publikuje artykuły naukowe, popularnonaukowe, 
felietony i relacje prasowe. Najważniejsze z nich to: Walka o religię. Katechizacja szkol-
na i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 (Szczecin 2014); Jan Paweł II 
w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 r. 
(Szczecin–Warszawa 2008, wraz z Magdaleną Semczyszyn i Anną Sitkowską); Dzieje 
Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Tom 1: 1945–1956 (Szczecin 2016); Tom 2: 
1956–1972 (Warszawa–Szczecin 2017); Tom 3: 1972–1978, Szczecin–Warszawa 2018, wraz 
z ks. Grzegorzem Wejmanem i Michałem Siedziako); Ks. Franciszek Włodarczyk. Portret kapła-
na z okresu posługi duszpasterskiej w Goleniowie (1945–1953) (Goleniów 2015).

ZBIGNIEW STANUCH – holds a PhD in theology in the history of the Church. He gra-
duated from the Institute of History and from the Faculty of Theology of the University of 
Szczecin. He completed postgraduate studies on the leadership and management of human 
resources at the Institute of Sociology of the same University. He joined the Branch Office of 
the INR in Szczecin in 2006. He worked in the Archive of the Institute for many years, first in 
the position of the Manager of the Unit of Disclosure and Scientific Information (2006–2007), 
and afterwards in the position of the Manager of the Branch Office of Document Disclosure 
and Archiving (2007–2016) and in the position of the acting Manager of the Archive of the 
Branch Office of the INR (in 2016). In 2015, he held the position of the acting Director of the 
Branch Office of the INR. He is now a chief specialist in the Historical Research Branch Office.
He focuses his research on the history of the Catholic Church. He publishes scientific and 
popular scientific articles, essays and press reports. The most important ones include: Walka 
o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 [The 
Fight for Religion. Teaching Religion at School and Outside of the School System in Western 
Pomerania in the Years 1945–1961] (Szczecin 2014); Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki opera-
cyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 r. [John Paul II in Szczecin. Operational 
Reports of the Voivodeship Office of the Interior of 1987] (Szczecin–Warsaw 2008), in coope-
ration with Magdalena Semczyszyn and Anna Sitkowska; Dzieje Kościoła katolickiego na 
Pomorzu Zachodnim [The history of the Catholic Church in Western Pomerania]. Volume 1: 
1945–1956 (Szczecin 2016); Volume 2: 1956–1972 (Warsaw–Szczecin 2017); Volume 3: 1972–1978 
(Szczecin–Warsaw 2018), in cooperation with Priest Grzegorz Wejman and Michał Siedziako; 
Ks. Franciszek Włodarczyk. Portret kapłana z okresu posługi duszpasterskiej w Goleniowie 
(1945–1953) [Priest Franciszek Włodarczyk. A Portrait of a Priest during His Pastoral Service in 
Goleniów (1945–1953)] (Goleniów 2015).


