
Problem wspó∏pracy duchownych katolickich

z komunistycznà policjà politycznà w Polsce

(Urz´dem Bezpieczeƒstwa, a nast´pnie ze S∏u˝-

bà Bezpieczeƒstwa) stanowi z ca∏à pewnoÊcià

jedno z najbardziej skomplikowanych i delikat-

nych zagadnieƒ zwiàzanych z badaniem najnow-

szych dziejów polskiego KoÊcio∏a. Sprawa jest

bulwersujàca. W lipcu zesz∏ego roku zelektryzo-

wa∏a opini´ publicznà wiadomoÊç o zidentyfi-

kowaniu duchownego kurii krakowskiej, który

przez kilkanaÊcie lat by∏ konfidentem komuni-

stycznych s∏u˝b specjalnych.1

Niewàtpliwie sam fakt wspó∏pracy duchowne-

go z PRL-owskimi s∏u˝bami specjalnymi, zaj-

mujàcymi si´ walkà z KoÊcio∏em katolickim

(tzw. pion IV), mia∏ charakter zdrady. Zw∏asz-

cza, jeÊli by∏ czyniony z za∏o˝eniem expressis

verbis wyra˝onym przez jednego z ówcze-

snych „ksi´˝y–patriotów” – ks. p∏k. Micha∏a

Zawadzkiego, dziekana KBW – ˝e kierujà si´

oni „przede wszystkim dobrem Polski Ludowej,

a na drugim miejscu dobrem wyznania”.2

Zdrady prawdopodobnie podwójnej, bo dotyczà-

cej odst´pstwa i dzia∏ania na szkod´ KoÊcio∏a

katolickiego, ze strony osób, które by∏y jego
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1 Por. Karol Wojtyła w dokumentach bezpieki. Z Ryszardem Lasotą rozmawia Barbara Polak, Biuletyn IPN, nr 7, lipiec 2002, 
s. 12–13 oraz Kto donosił na Karola Wojtyłę, „Rzeczpospolita”, 23.08.2002. Jan Żaryn w swojej syntezie dziejów Kościoła 
katolickiego w PRL na podstawie akt Instytutu Pamięci Narodowej identyfikuje tę osobę, ps. „Żagielowski”, „Torano”, jako 
ks. Władysława Kulczyckiego [por. Jan Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003 – wszystkie
cytaty w tekście pochodzą z maszynopisu książki].

2 Cytat za: Jan Żaryn, „Księża–patrioci” – geneza powstawania formacji duchownych katolickich, Polska 1944/45–1989. Studia 
i materiały, t. 1, 1995, s. 123–149.



3 H. Dominiczak, Organy Bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem Katolickim 1944-1990. W świetle dokumentów MSW, 
Warszawa 2000.

4 Fakt ten autor przemilczał w publikowanym w książce biogramie.
5 Wystarczy zwrócić uwagę na obszerność poszczególnych części chronologicznych pracy Dominiczaka: okresowi stalinowskiemu

poświęcił on 140 stron, czasom rządów Gomułki – 210 stron, zaś późniejszym zaledwie 80 stron.
Inną znaczącą słabością tej książki jest bezrefleksyjne trzymanie się języka źródeł, do jego wykładu wkrada się więc nieporad-
ność językowa i swoista „ubecka” nowomowa.

6 Na temat zespołu „D” porównaj: Biuletyn IPN, nr 1 (24), styczeń 2003, s. 4–61 oraz J. Widacki, Czego nie powiedział generał
Kiszczak?, Warszawa 1992, s. 61–72; A. Grajewski, Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-
-Wschodniej miedzy oporem i kolaboracją, Poznań 1999, s. 201–206.

kap∏anami, a tak˝e dzia∏ania ksi´˝y–Polaków

na szkod´ naszego kraju. Naruszone zosta∏y

wi´c przez nich wymogi elementarnej sprawie-

dliwoÊci i mi∏oÊci KoÊcio∏a i w∏asnej Ojczyzny.

Majàc na myÊli wspó∏prac´ z komunistycznymi

s∏u˝bami specjalnymi, odnosz´ si´ do faktów

pe∏nienia przez ksi´˝y roli informatorów, 

tj. Êwiadomych êróde∏ informacji „bezpieki”, lub

agentów, tj. tych, którzy

nie ograniczali si´ jedy-

nie do informowania, ale

brali te˝ aktywny udzia∏

w dzia∏aniach UB i SB.

Stan badań

Bibliografia dotyczàca

historii KoÊcio∏a kato-

lickiego po II wojnie

Êwiatowej jest dziÊ ju˝

dosyç obszerna, jednak

wydaje si´, ˝e zagadnie-

nie infiltracji jego struk-

tur przez agentur´ ko-

munistycznej policji bez-

pieczeƒstwa jest sto-

sunkowo s∏abo poznane.

Podstawowym do nie-

dawna opracowaniem

dotyczàcym problema-

tyki dzia∏alnoÊci komu-

nistycznych s∏u˝b spe-

cjalnych wobec KoÊcio∏a

by∏a ksià˝ka Henr yka

Dominiczaka.3 Autor

napisa∏ jà na podstawie

wczeÊniej nieprzebada-

nych materia∏ów, znaj-

dujàcych si´ w Archiwum Ministerstwa Spraw

Wewn´trznych. Bada∏ je w latach osiemdzie-

siàtych, jako pracownik „resortowej” uczelni –

Akademii Spraw Wewn´trznych.4 Mia∏ dost´p

do ró˝nej dokumentacji (g∏ównie periodycznych

doniesieƒ z Wojewódzkich Urz´dów Bezpieczeƒ-

stwa Publicznego oraz stenogramów narad 

w MBP i MSW) poza aktami personalnymi agen-

tów – co akurat w wypadku naszego tematu ma

du˝e znaczenie, zmniejszajàce wartoÊç tego

opracowania. Niemniej jest to pozycja cenna, na

którà powo∏ujà si´ badacze

przedmiotu, cz´sto cytujàc

za nià treÊç wewn´trznych

dokumentów UB i SB.

Dodajmy jeszcze, ˝e z racji

czasu prowadzenia kwe-

rendy Dominiczak nie móg∏

zapewne wykorzystaç doku-

mentów dotyczàcych lat

siedemdziesiàtych i osiem-

dziesiàtych. Tak wi´c o wie-

le stosowniejszy dla jego

pracy by∏by tytu∏ sugerujàcy

przebadanie okresu od

1944 do 1970 roku.5 Braki

w ostatnim okresie dzia∏a-

nia s∏u˝b specjalnych sà

tak wielkie, ˝e nie znajdu-

jemy w ksià˝ce Dominicza-

ka ani Êladu dzia∏ania spe-

cjalnego zespo∏u „D”, który

by∏ przecie˝ uwik∏any w

Êmierç ks. Jerzego Popie-

∏uszki, a dzia∏a∏ od 1973 ro-

ku.6 Poza tym zdarzajà si´

autorowi k∏opotliwe pomy∏-

ki, jeÊli chodzi o nazwiska

duchownych. Nie weryfiku-

je te˝ informacji uzyskanych

z dokumentów z literaturà przedmiotu oraz

ju˝ wydanymi êród∏ami, co prowadzi nieraz do

nieporozumieƒ.
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Dla póêniejszego okresu musimy
si´gnàç po dane z dokumentów,
obecnie znajdujàcych si´ w archi-
wum IPN, które zosta∏y przywo∏a-
ne w syntezie Jana ˚aryna. Autor
ten pisze, ˝e „31 XII 1970 by∏o
3770 TW. Taki stan utrzymywa∏
si´ – mniej wi´cej – do 1976 r.
W pierwszym kwartale 1977 r.

Departament IV mia∏ w dyspozy-
cji ju˝ 4332 TW (w tym 350 

w Êrodowiskach pozakatolickich).
[…] Ponadto SB z pionu IV za-
prowadzi∏a „teczki dla kandyda-
tów na tajnych wspó∏pracowni-
ków” dla kolejnych 1605 osób.
Ok. 300 z nich zosta∏o nast´p-
nie zwerbowanych. Biuro „C”
prowadzi∏o tak˝e statystyk´

wzrostu TW w ka˝dym kwartale.
Ârednio notowano wzrost w tym

okresie o 300–400 nowych 
TW (odejmowano zmar∏ych 
i „uÊpionych” agentów)[…]



W ostatnich miesiàcach ukaza∏y si´, bàdê sà 

w trakcie druku, trzy syntezy dziejów KoÊcio∏a

w okresie 1944–1989 – pióra ks. prof. Zygmun-

ta Zieliƒskiego, Antoniego Dudka wraz z Ryszar-

dem Gryzem oraz Jana ˚aryna.7 Temu ostatnie-

mu chcia∏em niniejszym serdecznie podzi´ko-

waç za udost´pnienie maszynopisu swej pracy,

która w chwili pisania tego tekstu nadal znajdu-

je si´ w druku. W ró˝nym stopniu uwzgl´dniajà

one interesujàcà nas problematyk´. Ks. prof.

Zieliƒski w praktyce jà pomija, Dudek i Gryz

wspominajà o niej okazjonalnie. Natomiast

ostatnia z wymienionych prac uwzgl´dniajàc

zasób archiwalny Instytutu Pami´ci Narodo-

wej, w którym znajdujà si´ ocala∏e akta UB 

i SB, pozwala na bardziej konkretne spojrzenie

na zagadnienie wspó∏pracy duchowieƒstwa ka-

tolickiego ze strukturami tych˝e s∏u˝b.

Rozsiane informacje uzupe∏niajàce znajdujà si´

w innych opracowaniach, m.in. Andrzeja Gra-

jewskiego. Jego Kompleks Judasza ukazuje nam

zagadnienie uwik∏ania duchownych katolickich

we wspó∏prac´ z aparatem bezpieczeƒstwa nie

tylko w Polsce, ale tak˝e w innych koÊcio∏ach lo-

kalnych – w Czechos∏owacji, na W´grzech, 

w Niemczech i ZSRS. Dodajmy równie˝ kilka

artyku∏ów problemowych, które opublikowa∏

m.in. wspomniany ju˝ Jan ˚aryn i wielu innych.8

Interesujàce aspekty zjawiska na przyk∏adach

lokalnych zawierajà opracowania poÊwi´cone

czàstkowym zagadnieniom – np. przeÊladowa-

niom biskupów Êlàskich,9 pióra wspomnianego

ju˝ Grajewskiego, czy te˝ sprawie biskupa

kieleckiego Kaczmarka,10 a tak˝e inwigilacji

uwi´zionego prymasa Stefana kardyna∏a Wy-

szyƒskiego11, a nawet historii diecezji gdaƒ-

skiej.12

Interesujàce informacje znajdujemy tak˝e 

w opracowaniach na temat nierozerwalnie zwià-

zany z przedmiotem naszych rozwa˝aƒ – two-

rzenia ugrupowaƒ tzw. „ksi´˝y–patriotów”.13

Nie mo˝na te˝ zapomnieç o wspomnieniach.

Istotne sà przede wszystkim relacje by∏ych pra-

cowników Urz´du i S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.14

Powsta∏y one niemal wszystkie w poczàtkach

lat 90. i mia∏y na celu usprawiedliwienie 

by∏ych funkcjonariuszy MSW. Charakteryzuje

je wi´c niska wiarygodnoÊç (zw∏aszcza w wy-

padku relacji gen. Kiszczaka) i ich znaczenie

wraz z otwarciem archiwów IPN, w moim prze-

konaniu, dla poznania interesujàcego nas zagad-

nienia zmniejsza si´. Byç mo˝e najbardziej wia-

rygodna wydaje si´ ksià˝ka pierwszego solidar-

noÊciowego wiceministra spraw wewn´trznych,

Jana Widackiego.15 Warto zwróciç uwag´, ˝e nie

ukaza∏ si´ chyba dotychczas ˝aden tekst wspo-

mnieniowy ze strony „skruszonego” agenta,

ofiar y S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.
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7 Ks. Z. Zieliński, Kościół w Polsce. 1944–2002, Radom 2003; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków
2003; J. Żaryn, Dzieje Kościoła…

8 Np. L. Piłat, Metody działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie wobec Kościoła katolickiego
w świetle zasobów archiwalnych lubelskiej Delegatury UOP, w: Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956 wobec
duchowieństwa katolickiego, Lublin 2000; B. Fijałkowska, Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w PRL w okresie
popaździernikowym, tamże; J. Żaryn, Aparat bezpieczeństwa w walce z duchowieństwem katolickim 1945–1949 (zarys pro-
blemu), w: Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła.., Warszawa 1997, s. 91–120. Szczególnie interesujący wy-
daje się również artykuł P. Chmielowca, Wykorzystanie agentury w działaniach przeciwko biskupowi Ignacemu Tokarczukowi,
Biuletyn IPN, nr 1 (24), styczeń 2003.

9 A. Grajewski, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, Katowice 2002 (wydanie III rozszerzone o dokumenty
z archiwum IPN).

10 Por. R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce 1945–1956 na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków 1999; też J. Śledzia-
nowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895–1963, Kielce 1991.

11 W. J. Wysocki, Osaczanie prymasa, Warszawa 2002.
12 Ks. S. Bogdanowicz, Kościół gdański pod rządami komunizmu 1945–1984, Gdańsk 2000.
13 M. in. T. Markiewicz, „Księża–patrioci” w latach 1949–1955, w: A. Kozłowska, T. Markiewicz, J. Piasecka, Stosunki między państwem

a Kościołem rzymsko–katolickim w czasach PRL, red. A. Chojnowski, M. Kula, Warszawa 1998; B. Bankowicz, Ruch księży pa-
triotów 1949-1955, czyli „koń trojański” w polskim Kościele katolickim, w: B. Bankowicz, A. Dudek, Ze studiów nad dziejami 
Kościoła i katolicyzmu w PRL, Kraków 1996; Jan Żaryn, „Księża–patrioci” – geneza powstawania formacji duchownych kato-
lickich, Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 1, 1995; J. Żurek, „Księża–patrioci” na smyczy Gomułki, maszynopis w po-
siadaniu autora [wersja skrócona w: Biuletyn IPN, nr 1, 2003, s. 65–72]).

14 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi prawie wszystko, Warszawa 1991; W. Pożoga, Jaruzelski tego nigdy nie powie,
Warszawa 1992; T. Fredro–Boniecki, Zwycięstwo księdza Jerzego. Rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim, Warszawa 1990; 
F. Szlachcic, Gorzki smak władzy.., Warszawa 1990, itd.

15 J. Widacki, Czego nie powiedział…
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16 „W najgorszych latach stalinizmu około 1,5 tys. duchownych było uzależnionych od służb bezpieczeństwa. – szacuje Krzysz-
tof Kozłowski, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, [Kto donosił..,(zob. przypis 1)]. Zastanawiając się
nad źródłem tej informacji, wskazać trzeba chyba na Kompleks Judasza Andrzeja Grajewskiego (s. 185), jednak tam dotyczy
ona nie tyle konfidentów „bezpieki”, lecz wszystkich „księży–patriotów”.

17 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 64.
18 J. Żaryn, „Księża–patrioci”…
19 J. W. Wysocki, Osaczanie prymasa…, s. 50.
20 R. Gryz, wyd. cyt., s. 40 i n.
21 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 23.
22 A. Grajewski, Kompleks…, s. 185, por. przypis 16.
23 Por. A. Grajewski, Wygnanie…, s. 69–85.
24 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 192.
25 Tamże, s. 208.

Czy majàc tak bogatà i ró˝norodnà literatur´,

wiemy wi´c ju˝ wystarczajàco du˝o, jeÊli chodzi

o ocen´ zakresu wspó∏pracy duchowieƒstwa

katolickiego ze s∏u˝bami specjalnymi?

Skala zjawiska

Na ten temat wiemy ju˝ ca∏kiem sporo.

Wprawdzie nadal nie sposób ostatecznie zwe-

r yfikowaç doÊç swobodnie formu∏owanych

opinii na ten temat, takich jak np. Krzysztofa

Koz∏owskiego, ministra MSW w rzàdzie Mazo-

wieckiego, ˝e w latach stalinowskich wspó∏-

pracowa∏o z UB oko∏o 1,5 tysiàca duchownych

(na ponad 10 tysi´cy ksi´˝y). W nast´pnych

latach liczba ta jego zdaniem mia∏a spadaç.16

Opinia ta z racji funkcji pe∏nionych w prze-

sz∏oÊci przez Koz∏owskiego ma pozór wiary-

godnoÊci. Niestety nie potwierdzajà jej bada-

nia historyków.

Aby oceniç skal´ infiltracji duchowieƒstwa ka-

tolickiego przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa musimy

si´gnàç do pracy Dominiczaka. Przytacza on

niezastàpione dane dla okresu do roku 1970.

Sà one nast´pnie powszechnie przywo∏ywane w

innych opracowaniach. Podaje on, ˝e w latach

1945–1950 zwerbowano zaledwie 65 agentów

spoÊród duchowieƒstwa17. ˚aryn przywo∏uje

opini´ Radkiewicza, ˝e w 1949 UB dysponowa∏

33 ksi´˝mi w „Êrodowiskach kurialnych” (co

nie znaczy w samych kuriach diecezjalnych).18

Wiemy tak˝e o istnieniu ju˝ wtedy, tj. na po-

czàtku lat pi´çdziesiàtych, agentów w kuriach

warszawskiej (w otoczeniu prymasa Wyszyƒ-

skiego)19 oraz w kieleckiej, gdzie jakiÊ duchow-

ny dostarcza∏ materia∏ów do procesu biskupa

Kaczmarka.20

Póêniej mia∏a miejsce intensywna akcja werbun-

ku tajnych wspó∏pracowników: w roku 1956 –

zdaniem Dominiczaka21 – mia∏o byç oko∏o 

4 000 agentów i informatorów. Liczba ta jednak

dotyczy∏a wszystkich informatorów zajmujàcych

si´ KoÊcio∏em, natomiast nie wiadomo, ilu by∏o

wÊród nich ksi´˝y. Grajewski szacuje inaczej.

Twierdzi, ˝e w organizacjach „ksi´˝y–patrio-

tów” znalaz∏o si´ 1500 kap∏anów, z których nie

wszyscy byli agentami, a w zwiàzku z tym licz-

ba agentów by∏a ni˝sza ni˝ 10% wszystkich

duchownych katolickich.22

Dominiczak podaje, ˝e w latach 1953–1956

zwerbowano m.in. cz∏onka w∏adz zakonu fran-

ciszkaƒskiego. Rozpracowano te˝ wi´kszoÊç

kurii biskupich, w tym zw∏aszcza tarnowskà,

cz´stochowskà, sandomierskà, kieleckà, lubel-

skà. JednoczeÊnie wysocy funkcjonariusze UB

mieli narzekaç na niedostateczne „rozpraco-

wanie” zakonów. Mamy szczàtkowe dane, 

np. z Katowic, gdzie w 1955 roku organy bez-

pieczeƒstwa dysponowa∏y 78 informatorami,

z których wi´kszoÊç stanowili duchowni.23

Rok 1956 przyniós∏ powa˝ny kryzys agentury.

Wiele osób odmówi∏o dalszej wspó∏pracy, tak

˝e w 1957 pozosta∏o z ca∏ej tej armii 30 agen-

tów i 357 informatorów, wÊród których nie

by∏o prawie duchowieƒstwa.24 Dla 1962 roku

po raz kolejny autor udost´pnia wyczerpujàce

dane. W skali kraju mia∏o byç 760 zwerbowa-

nych duchownych diecezjalnych, a tak˝e 132

zakonników (w tym 30 zakonnic). Dowiadujemy

si´, ˝e jeÊli chodzi o zakonników tylko 16 pe∏ni

„Êrednie i wy˝sze” funkcje w swych zgroma-

dzeniach.25 Oprócz tego 11 TW mia∏o przeby-

waç w Rzymie. Bo˝ena Fija∏kowska znalaz∏a 
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w materia∏ach MSW informacj´, ˝e w tym˝e

roku „resort” dysponowa∏ 25 wspó∏pracowni-

kami w kuriach, 11 w domach prowincjonal-

nych, 10 w komisjach episkopatu, 43 w semi-

nariach i uczelniach oraz 45 wÊród dziekanów.

„Nie zorganizowano” jednak tajnych wspó∏-

pracowników wÊród biskupów, choç prowa-

dzono w tym wzgl´dzie intensywne starania.26

Autorka stoi jednak na stanowisku, ˝e dane sà

przesadzone – zosta∏y

bowiem przygotowane,

by pokazaç swojà skutecz-

noÊç wobec politycznych

mocodawców z KC PZPR.

Dominiczak podaje te˝

fragmentaryczne dane dla

niektórych rejonów z lat

nast´pnych – np. w 1963

roku w Rzeszowie mia∏o

byç 69 TW wÊród duchow-

nych Êwieckich i 36 w za-

konach, w 1967 roku 

w Kielcach – 116 agentów

(wÊród duchowieƒstwa 

i zakonników).

Od Jana ˚ar yna dowia-

dujemy si´ o agencie 

o pseudonimie „Honora-

ta”, umieszczonym w naj-

bli˝szym otoczeniu pry-

masa Polski.27 Interesujàce

sà te˝ dane na temat licz-

by „koÊcielnych” tajnych

wspó∏pracowników w wo-

jewództwie rzeszowskim

– 42 TW w roku 1966.28

Dla póêniejszego okresu musimy si´gnàç po

dane z dokumentów, obecnie znajdujàcych si´

w archiwum IPN, które zosta∏y przywo∏ane 

w syntezie Jana ˚aryna. Autor ten pisze w roz-

dziale X, ˝e „31 XII 1970 by∏o 3770 TW. Taki

stan utrzymywa∏ si´ – mniej wi´cej – do 1976 r.

W pierwszym kwartale 1977 r. Departament

IV mia∏ w dyspozycji ju˝ 4332 TW (w tym 350

w Êrodowiskach pozakatolickich). […] Ponadto

SB z pionu IV zaprowadzi∏a „teczki dla kandy-

datów na tajnych wspó∏pracowników” dla ko-

lejnych 1605 osób. Ok. 300 z nich zosta∏o na-

st´pnie zwerbowanych. Biuro „C” prowadzi∏o

tak˝e statystyk´ wzrostu TW w ka˝dym kwar-

tale. Ârednio notowano wzrost w tym okresie

o 300–400 nowych TW

(odejmowano zmar∏ych 

i „uÊpionych” agen-

tów)[…]

Na poczàtku 1977 r. przy

ogólnej liczbie 4332 TW29

[…] w parafiach wiejskich

zarejestrowano, wÊród

kleru diecezjalnego 1486

TW, w miejskich zaÊ –

odpowiednio – 662. Po-

nadto, wÊród ksi´˝y wy-

k∏adowców KUL by∏o 24

TW (18 w dyspozycji KW

MO w Lublinie, 1 w ¸o-

dzi, 1 w Katowicach oraz

4 w dyspozycji centrali

Departamentu IV), w ATK

– 15 (5 w dyspozycji KW

MO w Warszawie, 1 w Ka-

towicach, 2 w Gdaƒsku

oraz 7 w dyspozycji IV

Departamentu), w W[y˝-

szych] S[eminariach] D[u-

chownych] – 39 […].

WÊród zakonników, w su-

mie, by∏o 405 TW, wÊród

zakonnic zaÊ tylko 12 osób w skali ca∏ego

kraju. Sumujàc dane dotyczàce agentur y

wÊród ksi´˝y diecezjalnych, zakonnych i zgro-

madzeƒ zakonnych m´skich otrzymujemy –

na ok. 18 529 kap∏anów – liczb´ 2760 TW, co

stanowi nieca∏e 15% ca∏ego stanu duchow-

nego w Polsce. Trudno wyrokowaç, w jakiej

mierze dane te odzwierciedlajà stan agentury 

Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele…
Pawe∏ Skibiƒski

26 B. Fijałkowska, Służba Bezpieczeństwa…, s. 28–33.
27 J. Żaryn, Dzieje…, rozdział VIII.
28 P. Chmielowiec, wyd. cyt., s. 64.
29 Podobne dane przytacza A. Grajewski, Kompleks…, s. 199.
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30 J. Żaryn, Dzieje Kościoła… Dane te pochodzą ze „Zbiorczych tabel stanu i ruchu tajnych współpracowników” znalezionych
w Archiwum IPN. Sam autor ocenia, że „wiarygodność powyższych danych jest duża. Nawet jeśli, w imię wykazania się przed
przełożonymi, oficer zawyżał liczbę zwerbowanych i prowadzonych przez siebie agentów (np. fałszując odbiór pieniędzy
przez TW), to istniały metody weryfikacji danych. Jak się wydaje, proceder taki mógłby trwać nie dłużej niż kwartał”. Sam
jednak nie stwierdził takich przypadków.
Por. na ten temat bardzo ciekawy artykuł T. Rudzikowskiego, Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpie-
czeństwa w latach 1950–1984, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 3, 2003.

31 P. Chełmowiec, loc. cit.
32 A. Grajewski, Kompleks…, s. 200.
33 Tamże, rozdział XIII.
34 A. Grajewski, Kompleks…, s. 207.
35 Por. A. Grajewski, Kompleks…, s. 213.

w d∏u˝szym okresie, wydaje si´ jednak, ˝e sà

one aktualne dla ca∏ej dekady gierkowskiej.”30

Dane szczegó∏owe – dost´pne w literaturze

przedmiotu – sà tu znacznie skromniejsze, ale

wiemy, ˝e np. na poczàtku lat siedemdziesià-

tych w Rzeszowie IV pion SB przy KW MO 

w Rzeszowie mia∏ do dyspozycji ju˝ 104 agen-

tów, a wi´c ponad dwa razy wi´cej ni˝ w po∏o-

wie poprzedniej dekady.31

W odniesieniu do lat osiemdziesiàtych znajdu-

jemy w opracowaniu badacza z Biura Edukacji

Publicznej IPN równie dok∏adne i rewelacyjne

na tle dotychczasowych

opracowaƒ dane. Dotych-

czas wiedzieliÊmy, ˝e 

w 1981 roku by∏o tylko

na terenach wiejskich

3000 wspó∏pracowników

SB wÊród duchowieƒstwa

parafialnego.32 ˚aryn pisze

na ten temat, co nast´-

puje: „W 1982 r…. w sa-

mym Dep[artamencie] IV

(Wydz. I–VI) pozyskano

2948 nowych TW (tzn.

pozyskano wi´cej, bo

3474 osób, ale 526 wy-

eliminowano z kart ewi-

dencyjnych). […] w dys-

pozycji Dep[artamentu] IV (wszystkie wydzia-

∏y) pozostawa∏o na dzieƒ 31 XII 1982 r. – 

13 038 TW (w koƒcu 1981 r. – 9799 TW). 

W kolejnym roku liczba TW wzros∏a i wynosi∏a

na dzieƒ 31 grudnia – 15 370 osób. W koƒcu

1984 r. […] w Departamencie IV liczba TW

wzros∏a wprawdzie o 18,8% i wynosi∏a – wg

moich obliczeƒ – 18 269 osób, ale wg Biura

„C” w dyspozycji Wydzia∏ów I–VI pozostawa∏o

jedynie 8314 (wg moich wyliczeƒ 8334 osoby).

Rekordzistà by∏ WUSW w Krakowie, który

dysponowa∏ 368 TW. W tej liczbie mieÊcili si´

zarówno duchowni (kler diecezjalny i zakon-

ny) jak i siostr y zakonne oraz Êwieccy – „kon-

taktujàcy si´ z klerem”[…] W kontakcie ope-

racyjnym [w skali kraju – przyp. P. S.] – kolej-

nych 722 osób [w przypisie J. ˚. sugeruje, ˝e

KO byli udzielajàcy SB informacji nieÊwiado-

mie – przyp. P. S.], a kandydatów na TW by∏o

2017 osób.”33 Usprawiedliwione jest wi´c

okreÊlenie sformu∏owane przez autora Kom-

pleksu Judasza, ˝e „lata

80. by∏y czasem wielkie-

go werbunku”.34

˚aryn podtrzymuje tez´,

sformu∏owanà wczeÊniej

przez Grajewskiego,35 ˝e

w roku 1984 – m.in. 

w zwiàzku z morderstwem

ks. Jerzego Popie∏uszki,

rozrost agentury wÊród

duchowieƒstwa zosta∏

powstrzymany, a do koƒca

lat osiemdziesiàtych liczba

agentów mia∏a si´ zmniej-

szaç. Przygn´biajàcà wy-

mow´ liczb z lat 1982–

–1984 os∏abia nieco komentarz autora: „Mo˝na

jedynie przypuszczaç, ˝e wzrost liczebny TW

pozostajàcych w dyspozycji IV pionu SB, jaki

nastàpi∏ w tym okresie, przy jednoczesnym

zwi´kszonym odsetku powo∏aƒ kap∏aƒskich,

tylko nieznacznie zmieni∏ proporcje rysujàce si´

od lat 70. Nadal wi´c ok. 15% stanu duchow-

Teologia Polityczna 1/2003–2004
SprawiedliwoÊç, mi∏osierdzie, zdrada
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nego podejmowa∏o wspó∏prac´ z Departamen-

tem IV MSW.”36

Nieco inaczej zagadnienie to prezentujà Dudek

i Gryz, którzy potwierdzajà tez´ o najsilniejszej

agenturze pod koniec lat siedemdziesiàtych.

Jednak równoczeÊnie sugerujà, ˝e – w opinii

wy˝szych oficerów MSW – w niektór ych 

diecezjach wspó∏pracowaç mia∏ z SB nawet co

czwarty ksiàdz.37 Jako jedyni twierdzà te˝, ˝e

pozostaje otwarta sprawa wspó∏pracy agentu-

ralnej biskupów.38

Aby uzupe∏niç te dane trzeba wspomnieç 

o „nieformalnej”, jak utrzymuje Andrzej Gra-

jewski,39 wspó∏pracy niektórych duchownych.

Mia∏a byç ona nieraz bardzo aktywna, w∏àcznie

z zak∏adaniem pods∏uchu, ale nie ewidencjo-

nowana. By∏bym tutaj sceptyczny, czy rzeczy-

wiÊcie pozostawa∏a ona poza „esbeckimi” ewi-

dencjami. Przypominam, ˝e w latach osiem-

dziesiàtych, jeÊli chodzi o pion zajmujàcy si´

sprawami wyznaniowymi, istnia∏a kategoria

tzw. Kontaktów Obywatelskich, czyli tych,

którzy nie podpisywali zobowiàzaƒ wspó∏pracy,

lecz s∏u˝yli organom bezpieczeƒstwa cennà po-

mocà. W skali kraju dotyczy∏o to kilkuset osób.

Je˝eli jednak te dane sà prawdziwe, to wiado-

mo, ˝e przekonanie, ˝e najsilniejsza agentura

istnia∏a w latach stalinowskich jest mylne i ˝e

skala zjawiska infiltracji duchowieƒstwa przez

S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa osiàgn´∏a apogeum

pod sam koniec istnienia Polskiej Rzeczypo-

spolitej Ludowej.

Przyczyny współpracy duchownych

Gdy chodzi o przyczyny podejmowania przez

ksi´˝y wspó∏pracy z komunistycznà policjà 

politycznà, nie sà one znane lepiej ni˝ kwestia

zakresu samej wspó∏pracy. Nie dysponujemy

danymi zbiorczymi, a refleksje na ten temat sà

niezwykle rozproszone, cz´sto dotyczà poszcze-

gólnych znanych autorom przypadków.

Wiemy, ˝e w pierwszych instrukcjach UB doty-

czàcych werbunku duchownych, które pocho-

dzi∏y z 1947 roku, pojawi∏y si´ nast´pujàce

zalecenia: wykorzystywanie wewn´trznych

antagonizmów majàcych miejsce wewnàtrz

duchowieƒstwa, wykorzystywanie antynie-

mieckiego nastawienia niektórych ksi´˝y oraz

„afer materialnych i moralnych”.40 Domini-

czak podaje, ˝e oko∏o 70–80% zwerbowanych

duchownych czyni∏o to pod przymusem.

Ubocznym efektem tego stanu rzeczy by∏o na-

rzekanie ze strony organów bezpieczeƒstwa

na niskà jakoÊç takich informatorów.

Konieczna jest w tym miejscu krótka dygresja.

Dla okresu lat 1947–1956 przeanalizowano

przede wszystkim przyczyny wiàzania si´ du-

chownych z ruchem tzw. ksi´˝y–patriotów.

Odby∏a si´ te˝ dyskusja na temat tego, jak

wielu spoÊród ksi´˝y, wspierajàcych w∏adze 

komunistyczne, by∏o równoczeÊnie konfidenta-

mi policji politycznej.41 Na jej podstawie uwa-

˝am, ˝e uwagi zgromadzone na temat sposo-

bów pozyskiwania duchownych do tzw. ruchu

„spo∏eczno–post´powego” przez UB i uzale˝-

niony bezpoÊrednio od w∏adz bezpieczeƒstwa

Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele…
Pawe∏ Skibiƒski

36 Tamże, rozdział XIII. Znajduje to potwierdzenie w opinii wyrażonej przez Jana Widackiego na temat perfekcjonalizacji 
działań Służby Bezpieczeństwa w latach osiemdziesiątych, co można rozumieć także jako informację na temat skuteczności
werbunków (J. Widacki, wyd. cyt., s. 75 i n.).

37 A. Dudek, R. Gryz, wyd. cyt., s. 329.
38 Sugestia ta jest odosobniona, chociaż znana jest sprawa daleko idącej dobrowolnej współpracy biskupów z Urzędem ds. 

Wyznań, stanowiącym ekspozyturę służb specjalnych (por. przypis 76). Wspomina o tym m.in. A. Grajewski (Kompleks…, 
s. 194), opisując postawę bpa płockiego Bogdana Sikorskiego w roku 1967. Nic nie wskazuje jednak, by miała ona charakter
agenturalny. Por. stenogramy rozmów władz komunistycznych z biskupami, w: P. Raina, Kościół–państwo w świetle akt 
Wydziałów do Spraw Wyznań 1967–1968, Warszawa 1994.

39 A. Grajewski, Kompleks…, s. 209.
40 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 54 i n. oraz 99–106.
41 J. Żaryn, („Księża–patrioci”…, s. 123 i n.) uważał, że mitem jest całkowita agenturalność Komisji Księży przy ZG ZBOWiD. 

W jego ślady poszedł także T. Markiewicz (wyd. cyt., s. 79–81). Przeciwną tezę formułowała B. Bankowicz (wyd. cyt., s. 5–24).
Podobnie wynika z książki H. Dominiczaka – gdzie nie brakuje cytowanych materiałów, które traktują „księży–patriotów” 
jako narzędzie operacyjne działań resortu (H. Domoniczak, wyd. cyt., passim). Jan Żaryn w swej ostatniej syntezie też przy-
znaje, że „ruch „księży–patriotów” powstał z inspiracji MBP i przez nie był prowadzony. Składał się w znacznej części ze
współpracowników „bezpieki”…” (J. Żaryn, Dzieje…, rozdział VI).
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42 Cytat za H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 340.
43 Por. uwagi A. Micewskiego, Współrządzić, czy nie kłamać? Pax i Znak w Polsce 1945–1976, Paryż 1978, oraz relacja J. Hagma-

jera cyt., w: J. Żaryn, „Księża–patrioci”…, s. 126. Podobne przyczyny – szantaż na tle kontaktów z kobietami, spraw materialnych
oraz nadużywania alkoholu – podaje A. Grajewski, Kompleks…, s. 182.

44 Znamy m.in. dzieje ks. E. Grimma, terroryzowanego – jak twierdzi Żaryn – fałszywym zarzutem, że jest ojcem nieślubnego
dziecka i że wybudował dla swej konkubiny domek (por. J. Żaryn, „Księża–patrioci”… oraz A. Grajewski, Wygnanie…, s. 85).
Podobnie ks. Bielaj z Białegostoku szantażowany był kontaktami z młodą dziewczyną, a ks. Ł. z Olsztyna tym, że jakoby jest
ojcem dziecka swej fałszywej siostry (J. Żaryn, Aparat bezpieczeństwa…). Natomiast ks. J. Lagosz, późniejszy wikariusz 
kapitulny z Wrocławia, został złamany przez UB po aresztowaniu pod zarzutem „zawłaszczenia kilkuset przedmiotów milio-
nowej wartości” (J. Żaryn, loc. cit.).

45 A. Grajewski, loc. cit, a także L. Piłat, Metody działania… Por. historia nieudanego werbunku ks. Ignacego Neumana z Otorowa
(J. Żaryn, Dzieje…, rozdział VI) czy też casus informatora ps. „Lewicki” z Krakowa (por. W. Czuchnowski, Blizna. Proces kurii
krakowskiej 1953, Kraków 2003, s. 31). Tytułem przykładu wystarczy wspomnieć ks. Wiktora Borysiewicza oraz ks. Czesława
Roksa, kapłanów najpierw współpracujących z podziemiem antykomunistycznym, a następnie „księży–patriotów”, por. Leksykon
duchowieństwa represjonowanego w PRL, t. I, Warszawa 2002, s. 24–28 oraz 246–247.

46 Por. A. Grajewski, Wygnanie…, s. 85. Autor twierdzi, że np. księża, którzy w czasie okupacji podpisali tzw. II Volkslistę byli
straszeni wysiedleniem. Przywoływany też jest konkretny przypadek szantażu księdza domniemaną (nie dającą się w pełni
zweryfikować) współpracą z Gestapo (przypadek ks. F. Maronia – J. Żaryn, Aparat bezpieczeństwa…).

47 Por. Relacja ks. Ryszarda Wołosa na temat swego brata ks. Wojciecha Feliksa Wołosa, który w 1949 został porwany przez pra-
cownika UB i przez dwa dni głodzony i bity (Ks. S. Bogdanowicz, wyd. cyt., s. 262).

48 Na temat działalności agenturalnej s. Leonii por. Kryptonim „Ptaszyńska” (Donosy na Prymasa), opr. M. Romaniuk, Londyn 1993.
49 J. Żaryn, Dzieje…, rozdział VI.
50 O tych motywach wspomina B. Bankowicz, wyd. cyt.

Urzàd ds. Wyznaƒ mo˝na równie˝ odnieÊç do

metod werbunku TW. W wielu przypadkach

obie te kwestie by∏y ze sobà nierozerwalnie

zwiàzane. Mo˝na w tym miejscu zacytowaç opi-

ni´ Mieczys∏awa Moczara, wyg∏oszonà w 1958

roku, który stwierdzi∏, oceniajàc jako b∏àd 

resortu, ˝e „nie mo˝e byç taka sytuacja jak

poprzednio [w okresie przed 1956 – przyp. 

P. S.], ˝e wszyscy patrioci muszà byç na kontak-

tach [sic! – P. S.] naszego aparatu”.42

Na temat sposobu werbunku duchownych 

w latach pi´çdziesiàtych najcz´Êciej przywo∏y-

wana jest w literaturze przedmiotu opinia,

wspólnie wypowiadana przez dwie osoby dobrze

zorientowane w relacjach mi´dzy organami

paƒstwa komunistycznego a KoÊcio∏em katolic-

kim w tym okresie. Mam na myÊli prominent-

nych wówczas dzia∏aczy PAX-u, Jerzego Hag-

majera oraz Andrzeja Micewskiego.43 Sposób

post´powania w∏adz bezpieczeƒstwa obrazowo

nazwali oni „teorià kopa”. Metoda ta polega∏a

na szanta˝u ze strony UB za pomocà zgromadzo-

nych materia∏ów, majàcych na celu bàdê skom-

promitowanie duchownego, bàdê stanowiàcych

podstaw´ do groêby aresztowania i procesu.

Zbierano materia∏y dotyczàce spraw obyczajo-

wych (wykroczeƒ tak rzeczywistych, jak i spre-

parowanych przez organy), pijaƒstwa, ale tak˝e

np. handlu dewizami, nadmiernych wydatków.44

Do sugestii Micewskiego i Hagmajera nale˝y

dodaç równie˝ szanta˝ ze wzgl´du na dzia∏alnoÊç

ksi´dza w szeregach niepodleg∏oÊciowego pod-

ziemia zbrojnego, co grozi∏o przecie˝ d∏ugo-

letnim wi´zieniem lub Êmiercià etc.45 Mo˝na

te˝ by∏o skutecznie szanta˝owaç kap∏ana do-

mniemanà lub rzeczywistà wspó∏pracà z Niem-

cami.46 Prawdopodobnie organa nie stroni∏y

te˝ od bezpoÊredniego przymusu i wymuszania

wspó∏pracy biciem, g∏odzeniem etc.47. Takie

by∏y kulisy nak∏onienia do wspó∏pracy agentural-

nej s. Leonii (Marii) Graczyk, ps. „Ptaszyƒska”,48

wi´zionej wraz z prymasem Wyszyƒskim.

Nie mniej wa˝nym elementem mogàcym sk∏a-

niaç duchownych do wspó∏pracy z Urz´dem

Bezpieczeƒstwa (przy czym móg∏ to byç do-

datkowy element kombinowany z szanta˝em),

by∏a obietnica korzyÊci materialnych. Np.

otrzymywanie przydzia∏ów na trudno dost´pne

wówczas materia∏y budowlane potrzebne do

budowy KoÊcio∏a,49 u∏atwienia w zakupie wina

mszalnego i Êwiec (sic!), mo˝liwoÊç nabycia

samochodu, pomoc lekarska, miejsce w domu

wczasowym lub sanatorium, u∏atwienia w jakiÊ

sprawach urz´dowych dla ksi´dza i jego bli-

skich.50

Kolejnym problemem, który przysparza∏ tajnych

wspó∏pracowników policji politycznej PRL, by∏y

bez wàtpienia kwestie ambicjonalne ksi´˝y oraz
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fakt, ˝e niektórzy z nich pozostawali w kon-

fliktach z biskupami.51 W opinii historyka z kra-

kowskiego IPN takie by∏y kulisy wspó∏pracy 

z UB, a potem SB agenta o pseudonimie „˚a-

gielowski”.52 Motywem jego dzia∏aƒ mia∏y byç

zawiedzione nadzieje na nominacj´ biskupià.

Przywo∏ywany przeze mnie na poczàtku

ksiàdz pu∏kownik Zawadzki na tle osobistego

konfliktu z biskupem Âwirskim mia∏ przekazaç

organom bezpieczeƒstwa informacje „celem

s∏u˝bowego wykorzystania w miejscu i czasie

wyznaczonym przez w∏adze ludowe”.53

Badacze podkreÊlajà, ˝e po kryzysie agentury

w roku 1956 zmieni∏ si´ te˝ charakter werbun-

ku duchownych. Barbara Fija∏kowska stwierdza,

˝e wi´kszoÊç agentów „rozpracowujàcych”

KoÊció∏ podejmowa∏a wspó∏prac´ z SB dobro-

wolnie – wiàza∏o si´ to ze stwierdzeniem

przez organa bezpieczeƒstwa, ˝e szanta˝owani

agenci na ogó∏ sà bardzo nieefektywni.54 Henryk

Dominiczak uwa˝a jednak, ˝e podstawowym

êród∏em agentury by∏o zbieranie materia∏ów

obcià˝ajàcych i tzw. kombinacje operacyjne,

czyli fabrykowanie obcià˝ajàcych duchownego

dowodów.55

Widocznà sprzecznoÊç mi´dzy twierdzeniami

Fija∏kowskiej i Dominiczaka wyjaÊniç mo˝e ko-

lejna uwaga tego ostatniego. Dowiadujemy si´

z niej, ˝e podstawowymi przyczynami werbun-

ku mia∏y byç pieniàdze i „obowiàzek patriotycz-

ny” agenta.56 Co kry∏o si´ pod tym poj´ciem,

wyjaÊnia nieco Jan ˚aryn: „Oprócz oportuni-

zmu, czy te˝ osobistej niech´ci do swojego 

biskupa, dominowa∏a postawa uto˝samienia

si´ z interesami PRL. Ekipa Gomu∏ki, szcze-

gólnie frakcja moczarowska, w sposób czytel-

ny odwo∏ywa∏a si´ do elementów programu

nacjonalistycznego i antyniemieckiego, co le-

gitymizowa∏o jà w oczach cz´Êci spo∏eczeƒ-

stwa.”57

Niemniej widocznie przy u˝yciu tych Êrodków

liczba agentów i informacji nie ros∏a wystarcza-

jàco. Nie zaniechano metody szanta˝u poprzez

materia∏y „obcià˝ajàce” (tzn. niosàce ze sobà

groêb´ represji ze strony w∏adz) i „kompromi-

tujàce”. Mo˝na by∏o wykorzystaç do szanta˝u

fakt wspó∏pracy z organami bezpieczeƒstwa

przed 1956 roku.58 Skutecznie stosowano 

nacisk z podobnych powodów, jak w poprzed-

nim okresie. Stosowano te˝ – jak twierdzi 

Dominiczak – nacisk na potencjalnych studen-

tów koÊcielnych uczelni rzymskich, straszàc ich

odmowà paszportu.59

Warto mo˝e wspomnieç o szczególnie perfid-

nym sposobie zdobywania wspó∏pracowników

nie tyle wÊród samych duchownych, co zw∏asz-

cza wÊród by∏ych alumnów. Jednà z metod

obrony przed infiltracjà Wy˝szych Seminariów

Duchownych by∏o usuwanie z seminarium za

uzasadnione podejrzenie wspó∏pracy ze S∏u˝bà

Bezpieczeƒstwa. SB wykorzystywa∏a w takich

wypadkach bàdê niewinnie posàdzonych 

eksalumnów, albo sama nawet organizowa∏a

„kombinacj´ operacyjnà”, by usunàç najlepiej

wyró˝niajàcego si´ alumna z seminarium. 

Nast´pnie takiej ofierze oferowano pomoc 

w urzàdzeniu si´ w ˝yciu Êwieckim w zamian

za wyciàganie z seminarium innych alumnów

albo za pomoc w rozpracowywaniu KoÊcio∏a.60

KorzyÊci materialne oferowane tajnym wspó∏-

pracownikom by∏y bardzo zró˝nicowane – jeÊli

by∏y sta∏e, waha∏y si´ od 300 do 700 z∏ mie-

si´cznie.61 Oferowano tak˝e prezenty – lo-

Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele…
Pawe∏ Skibiƒski

51 Por. opinia A. Grajewskiego, Kompleks…, s. 183.
52 Por. przypis 1. Opinia Lasoty za: W. Czuchnowski, wyd. cyt., s. 30.
53 Cytat za: J. Żaryn, Aparat bezpieczeństwa…
54 B. Fijałkowska, wyd. cyt., s. 30 i n.
55 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 166 i n. oraz 184 i n.
56 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 191 i n.
57 J. Żaryn, Dzieje…, rozdział IX.
58 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 340.
59 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 167.
60 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 186.
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61 Dla porównania średnia płaca nauczycieli wynosiła wtedy około 800 zł. Zapomogi dla „księży–patriotów” na przełomie lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wynosiły średnio 1200 zł miesięcznie (por. J. Żurek, „Księża–patrioci”…, maszynopis).

62 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 199. Por. uwagi na ten temat np. w: J. Żaryn, „Księża–patrioci”…. oraz tegoż, Dzieje…, rozdział IX.
63 Ocenia to na podstawie wysokiego, sięgającego 80%, udziału w publicznych aktach legitymizujących ustrój (m.in. wyborach)

oraz na podstawie wypowiedzi samych władz partyjnych, które wyraźnie taką zmianę dostrzegały lub chciały dostrzec (por.
J. Żaryn, Dzieje…, rozdział X).

64 Por. także A. Grajewski, Kompleks…, s. 210.
65 Tamże.
66 J. Żaryn, Dzieje…, rozdział X. Por. O metodach walki z Kościołem prowadzonej przez peerelowskie służby bezpieczeństwa. 

Z Antonim Dudkiem, Janem Żarynem i prok. Andrzejem Witkowskim rozmawia Barbara Polak, Biuletyn IPN, nr 1(24), 2003, s. 18.
67 A. Grajewski, Kompleks…, s. 207–209.
68 A. Grajewski, Kompleks…, s. 207.
69 J. Żaryn, Dzieje…, rozdział XIII. W informacji ustnej udzielonej autorowi Jan Żaryn zapytany o proporcje pomiędzy TW podej-

mującymi współpracę z SB z powodu „współodpowiedzialności obywatelskiej”, a tymi, którzy czynili to z innych przyczyn,
stwierdził, że w znanych mu materiałach z archiwum IPN znajdowały się dane za rok 1984, z których wynika, że 87% nowych
TW pozyskano na podstawie „współodpowiedzialności obywatelskiej”, podczas gdy 9% na podstawie „korzyści osobistych”,
4% na podstawie „materiałów obciążających”, a 1% – „materiałów kompromitujących”. Trzeba jednak pamiętać, że są to
sztywne kategorie statystyczne, wytworzone przez SB i nie można ich interpretować bez spojrzenia na całość problemu.

dówki, pralki, radia, etc. Mo˝na by∏o pomóc

w wyjeêdzie zagranicznym oraz np. w kasacji

morderczych podatków nak∏adanych przez

PRL–owskà administracj´ na KoÊció∏. Konfident

móg∏ otrzymaç zgod´ na remont koÊcio∏a, na

jego budow´, na przydzia∏ w´gla (sic!).62

By przyjrzeç si´ tym zagadnieniom w latach

siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych mo˝emy

polegaç w∏aÊciwie przede wszystkim na g∏osie

Jana ˚aryna. Analizujàc przyczyny wspó∏pracy

kap∏anów z SB przypomina, ˝e wi´kszoÊç ka-

p∏anów zachowywa∏a lojalnà postaw´ wzgl´dem

PRL i nie uznawa∏a Polski Ludowej za ustrój

narzucony.63 OczywiÊcie werbunki mia∏y byç

nadal dokonywane z pomocà „materia∏ów

kompromitujàcych” (˚aryn opisuje takie przy-

padki, m.in. na przyk∏adzie nacisków wywie-

ranych na alumnów przebywajàcych w tzw.

kleryckich jednostkach wojskowych)64. Sprzy-

jajàcà okazjà dla werbunku by∏ wyjazd zagra-

niczny – np. na misje, albo na studia – i groêba

zablokowania paszportu.65 Jednak zdecydowa-

nie wi´ksze znaczenie ˚aryn przypisuje w tym

okresie zmianie wizerunku ustroju i „resortu”.

Tajni wspó∏pracownicy, czy to pozyskani pod

naciskiem, jak i dobrowolnie, przyjmowali –

zdaniem autora – „za fakt oczywisty, ˝e istnieje

tylko jedno «paƒstwo polskie» – PRL”66. W ten

sposób w przekonaniu owych duchownych za-

cz´∏a zacieraç si´ ÊwiadomoÊç pope∏nianej

zdrady, przynajmniej gdy chodzi o wymiar nie-

wiernoÊci wzgl´dem Ojczyzny, bo na pewno

musieli mieç przecie˝ ÊwiadomoÊç braku lojal-

noÊci wzgl´dem KoÊcio∏a, skoro postawa hie-

rarchów wobec w∏adzy by∏a doÊç jednoznaczna.

Wydaje si´, ˝e ksi´˝a raczej nie podejmowali

wspó∏pracy z pobudek czysto materialnych.

Nie zmienia to faktu, ˝e byli najcz´Êciej dobrze

wynagradzani finansowo za swojà dzia∏alnoÊç.

Uzale˝nia∏o to dodatkowo TW od jego moco-

dawców. Wyp∏acaç miano comiesi´czne pobory

w wysokoÊci mniej wi´cej Êredniej pensji kra-

jowej. Wyp∏acano tak˝e premie. Nierzadkie

by∏o, tak jak w okresie wczeÊniejszym, przyjmo-

wanie mniej lub bardziej luksusowych prezen-

tów. Ksi´˝a zw∏aszcza w latach osiemdziesiàtych

byli obdarowywani te˝ kartkami ˝ywnoÊciowy-

mi, talonami benzynowymi. Nadal s∏u˝ono po-

mocà w zdobyciu materia∏ów budowlanych.67

W latach osiemdziesiàtych zjawisko wspó∏pra-

cy ulega pog∏´bieniu. Tez´ o dobrowolnoÊci

wspó∏pracy agentów koÊcielnych lat osiem-

dziesiàtych sformu∏owa∏ ju˝ Grajewski,68 jednak

nie popar∏ jej konkretnymi danymi. Zdecydo-

wana wi´kszoÊç agentów SB pionu IV mia∏a

podjàç wspó∏prac´ z powodu „wspó∏odpowie-

dzialnoÊci obywatelskiej”, nie zaÊ z powodu

czekajàcych ich korzyÊci materialnych czy te˝

w wyniku tak istotnego dla lat pi´çdziesiàtych

i szeÊçdziesiàtych – szanta˝u.69 Próbujàc rozszy-

frowaç t´ enigmatycznà kategori´ Jan ˚aryn

mówi o skutecznej perswazji w momencie,

gdy powszechne by∏o przekonanie o nieod-

wracalnoÊci sytuacji Polski. Rozumiem to jako

mieszanin´ biernej rezygnacji w obliczu skut-
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ków stanu wojennego i strachu o siebie. W tym

wypadku wspó∏praca nie jawi∏a si´ jako coÊ

istotnego w myÊl zasady „i tak nic to nie zmie-

ni”, a jej podj´cie by∏o metodà najskuteczniej-

szego zabezpieczenia. MyÊl´ jednak, ˝e mo˝na

dodaç tutaj jeszcze jeden czynnik, tj. ch´ç

bezinteresownego zaszkodzenia innym, która

przy donosach nie mo˝e byç wykluczana.

Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacj´

konfliktu z biskupem lub zawiÊç w stosunku

do innych kap∏anów.70

Warto przywo∏aç znajdujàce si´ w Kompleksie

Judasza opisy „modelów psychologicznych”,

jakie reprezentowali – w wi´kszoÊci dobro-

wolni – tajni wspó∏pracownicy pionu IV.71 Mieli

to byç: „wiejski pleban” przekonany o swej

bezkarnoÊci w lokalnym Êrodowisku, „fru-

strat” – duchowny aktywista uwik∏any w kon-

flikty z nie doÊç otwartymi na jego koncepcje

prze∏o˝onymi oraz „intelektualista” – ch´tnie

wik∏ajàcy si´ w gry intelektualne z funkcjona-

riuszami, co nieodmiennie koƒczy∏o si´ owocnà

dla s∏u˝b wspó∏pracà. Warto te˝ wspomnieç 

o przywo∏anym przez Grajewskiego typie znaj-

dujàcym potwierdzenie w∏asnej wartoÊci w fak-

cie wspó∏pracy z tajnymi s∏u˝bami – „urodzeni

agenci”. Wszyscy oni z powodzeniem mieÊcili

si´ w kategorii wspó∏pracujàcych w poczuciu

„wspó∏odpowiedzialnoÊci obywatelskiej”.

Oddajmy jeszcze raz g∏os Janowi ˚arynowi,

który w nast´pujàcy sposób podsumowuje t´

sytuacj´: „agenci w KoÊciele lat siedemdziesià-

tych i osiemdziesiàtych to ju˝ nie byli ludzie,

którzy dostawali za swojà dzia∏alnoÊç pieniàdze

[…] Oni silnie si´ identyfikowali z PRL […]

Wspó∏pracowali z ró˝nych powodów, równie˝

i ambicjonalnych, ale tak˝e traktowali swoje

donoszenie jako s∏u˝b´ paƒstwu. Kontakt 

z oficerem SB przestali uwa˝aç za moralne

przest´pstwo. W znacznej cz´Êci staliÊmy si´

spo∏eczeƒstwem zsowietyzowanym […]”72

Pozostałe pytania

Znacznie mniej wiadomo jest o innych zagadnie-

niach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià agenturalnà

ksi´˝y. Przede wszystkim nie wiemy wystarcza-

jàco wiele na temat prób obrony instytucji Ko-

Êcio∏a przed infiltracjà „esbeckà”. W latach

czterdziestych i pi´çdziesiàtych raczej polega∏a

ona na indywidualnej korespondencji pomi´dzy

biskupami a zagro˝onymi ksi´˝mi, którzy byli

upominani, m.in. by prowadziç si´ nienagannie

i nie dawaç pretekstu do szanta˝u.73 Wiemy,

˝e rzadko stosowano suspens´, czy nawet eks-

komunik´, by zdyscyplinowaç i napi´tnowaç

takich duchownych, gdy˝ obawiano si´ wówczas

wykorzystania ich do stworzenia popieranej

przez w∏adze komunistyczne schizmy.74

Wiemy, ˝e w latach 1960–1974 Rada G∏ówna

Episkopatu Polski wydawa∏a instrukcje okre-

Êlajàce warunki kontaktów z urz´dnikami

paƒstwowymi. Zak∏ada∏y one m.in. obowiàzek

informowania prze∏o˝onych o próbach wer-

bunku, etc.75 Zdawano sobie bowiem doskonale

spraw´ z charakteru dzia∏alnoÊci podleg∏ego

wobec MSW i Biura Politycznego PZPR Urz´du

ds. Wyznaƒ.76 Obawy biskupów, dodajmy, nie

by∏y bezpodstawne, gdy˝ – jak podaje Grajewski

– niektórzy ksi´˝a czuli si´ znacznie swobod-

niej przed urz´dnikiem UdW i tracili wszelkie

opory przed donoszeniem na swoich prze∏o˝o-

nych – proboszczów i biskupów – na co nie

zdecydowaliby si´ na pewno bezpoÊrednio 

Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele…
Pawe∏ Skibiƒski

70 Potwierdza to A. Grajewski, Kompleks…, s. 212.
71 A. Grajewski powołuje się na rozmowy z anonimowymi oficerami SB (por. A. Grajewski, Kompleks…, s. 212–213).
72 O metodach…, s. 18.
73 Por. J. Żaryn, Aparat…, s. 116.
74 Por. J. Żaryn, Dzieje…, rozdział VI.
74 Por. J. Żaryn, Dzieje…, rozdział VI.
75 Na ten temat por. J. Żaryn, Dzieje…, rozdział X.
76 Wystarczy przypomnieć opinię Jana Widackiego na temat rzeczywistego charakteru Urzędu ds. Wyznań: „Urząd ten był zresztą

na dobrą sprawę przybudówką, czy może lepiej fasadą pionu czwartego. Wielu urzędników zajmujących kluczowe stanowi-
ska w UdW było po prostu funkcjonariuszami MSW oddelegowanymi tam i pracującymi, jak to się w esbeckim żargonie 
mówiło »pod przykryciem«…” (J. Widacki, wyd. cyt., s. 75). Podobną opinię wygłosił Kazimierz Kąkol, kierownik Urzędu ds.
Wyznań, który twierdził, że „był [on] zdominowany przez partię i bezpiekę”. (A. Grajewski, Kompleks…, s. 199).
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77 A. Grajewski, Kompleks…, s. 194–195.
78 J. Żaryn, Dzieje…, rozdział XIII.
79 Por. P. Chełmowiec, wyd. cyt., s. 61–62. Por. także J. Żaryn, Dzieje…, rozdział XIII, na temat zakazów wydawanych w okresie

stanu wojennego przez abpa Henryka Gulbinowicza dla księży, by ci nie podpisywali żadnych dokumentów podsuwanych im
przez władze państwowe.

80 H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 186.
81 Por. J. Wysocki, wyd. cyt., passim oraz J. Żaryn, Bilans pierwszego pięciolecia. Internowany Prymas o relacjach państwo–Ko-

ściół w latach 1948–1953. Nowe ustalenia na podstawie meldunków funkcjonariuszy UB z okresu internowania kardynała 
Stefana Wyszyńskiego (1953–1956), www.ipn.gov.pl/a_130502_prymas_ref_zaryn.html. Wysocki publikuje też dramatyczne
wyznanie ks. Skorodeckiego, który zaprzecza swej działalności agenturalnej. Warto dodać, że obraz komplikuje osobiste 
zaufanie, jakie miał kard. Wyszyński do ks. Skorodeckiego, aż do swej śmierci oraz fakt późniejszej – po 1956 roku – patrio-
tycznej działalności ks. Skorodeckiego – np. aktywnego wspierania „Solidarności” w Stalowej Woli, z powodu czego był on
obiektem działań „dezintegracyjnych” SB – m.in. sfabrykowania przez nią zarzutu pedofilii.
Raporty „Krystyny” oraz „Ptaszyńskiej” (s. Marii Leonii Graczyk) znajdują się w 10 tomach w archiwum IPN.

82 Por. H. Dominiczak, wyd. cyt., s. 239–240; R. Gryz, wyd. cyt. Jest on autorem wspomnień napisanych na zlecenie SB i przez
nią rozpowszechnianych w formie książkowej pt. Widziały oczy moje oraz Odmieni się jako nowa młodość moja.

83 Por. przypisy 1 i 50.
84 Potwierdza to pośrednio także Andrzej Grajewski (Kompleks…, s. 206), pisząc o tzw. „agenturze szkoleniowej”, pochodzą-

cej z lat 50., która po 20, 30 latach była wykorzystywana do szkoleń nowych pracowników pionu IV.

w kontaktach z SB. Autor przywo∏uje tutaj casus

biskupa p∏ockiego, który z ch´cià wspó∏praco-

wa∏ z tà faktycznà przybudówkà organów bez-

pieczeƒstwa.77 Instrukcje Episkopatu w tej spra-

wie mia∏y straciç swà moc obowiàzujàcà w zmie-

nionej sytuacji, jaka mia∏a miejsce w czasie

stanu wojennego, gdy kontakty pomi´dzy ka-

p∏anami katolickimi a urz´dami paƒstwowymi

sta∏y si´ konieczne.78

Wiemy, ˝e tego rodzaju instrukcje by∏y nast´p-

nie przekazywane przez ordynariuszy do wszyst-

kich ksi´˝y ich diecezji.79 Wiemy tak˝e, ˝e alum-

nów – nawet tylko podejrzewanych o wspó∏-

prac´ z SB – usuwano z seminariów.80 Nie wie-

my jednak, do jakiego stopnia biskupi zdawali

sobie spraw´ ze stopnia infiltracji, nie wiemy

te˝ (choç wiemy, ˝e takie przypadki si´ zda-

rza∏y), ilu tajnych wspó∏pracowników infor-

mowa∏o swoich ordynariuszy o fakcie podj´cia

przez siebie wspó∏pracy.

Nie znamy te˝ w zasadzie – choçby przyk∏ado-

wych – pe∏nych biogramów ksi´˝y–konfiden-

tów UB i SB. Bardzo niewiele konkretów jest

w tym obrazie dzia∏alnoÊci agenturalnej du-

chownych. To nie u∏atwia np. zrozumienia ca∏ej

z∏o˝onoÊci zagadnienia i osobistych tragedii,

które kry∏y si´ za faktem wspó∏dzia∏ania ze

zbrodniczà organizacjà. Znamy kilka bulwersu-

jàcych przyk∏adów wspó∏pracy. Jednak nawet

one wymagajà dalszych badaƒ, poniewa˝ zgro-

madzona dotàd wiedza na ich temat jest wyso-

ce niewystarczajàca. Studium zaÊ poszczegól-

nych przypadków mo˝e byç niezwykle cenne.

Mam tu na myÊli przede wszystkim tragicznà

postaç ks. Stanis∏awa Skorodeckiego, wi´zien-

nego kapelana kardyna∏a Wyszyƒskiego, który

okaza∏ si´ konfidentem UB (ps. „Krystyna”).81

Kolejny taki casus stanowi postaç o wiele bar-

dziej jednoznaczna – ostatecznie suspendo-

wany ks. dr Leonard Âwiderski, autor tzw.

„Zielonego zeszytu” – powielonej przez SB bro-

szury zawierajàcej fa∏szywe oskar˝enia biskupa

kieleckiego Kaczmarka o ekscesy obyczajowe.82

Kolejnà osobà, o której wiemy ju˝ sporo,

chocia˝ nadal jest to wiedza niewystarczajàca,

jest wspominany ju˝ dwukrotnie, prawdopo-

dobnie najwy˝ej postawiony z dotychczas zna-

nych historykom tajnych wspó∏pracowników

SB – ksiàdz o pseudonimie „˚agielowski”.83

Z ca∏à pewnoÊcià takich postaci jest wi´cej.

Badanie ich dróg ˝yciowych pozwoli nam byç

mo˝e dowiedzieç si´, jak trwa∏e bywa∏y kon-

takty mi´dzy duchownymi i s∏u˝bami specjal-

nymi. Przypadki „˚agielowskiego” i ks. Âwider-

skiego pokazujà, ˝e kontakty takie mog∏y si´

ciàgnàç nawet przez kilka dziesi´cioleci.84

Nie wiemy w gruncie rzeczy, w jakich okolicz-

noÊciach zwykle koƒczy∏a si´ wspó∏praca ksi´˝y

z SB. Jedyna wzmianka na ten temat, dotyczàca

lat osiemdziesiàtych, znajduje si´ u Jana ˚aryna:

„Do najliczniejszych powodów wykreÊlenia

danej osoby z listy TW (tzw. „eliminacji”) nale-

˝a∏y: „odmowa [dalszej] wspó∏pracy”, „wyjazd

zagranic´”, czyli zerwanie kontaktu, zdecydo-
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wanie rzadziej „dekonspiracja”, a znacznie

cz´Êciej „brak mo˝liwoÊci operacyjnych”. Zna-

lezienie si´ danej osoby na liÊcie skreÊlonych

z tego ostatniego powodu zale˝a∏o, w odró˝-

nieniu od pozosta∏ych kategorii, od samego

resortu. Porównujàc dane z lat 1981 i 1982

widaç tak˝e wi´kszà represyjnoÊç funkcjona-

riuszy Dep. IV wobec inwigilowanych Êrodowisk

koÊcielnych (duchowieƒstwa i Êwieckich).”85

Zbyt ma∏o te˝ wiemy o tych, którzy zdo∏ali si´

oprzeç szanta˝om i propozycjom ze strony ko-

munistycznej policji politycznej. Nie wyja-

Êniona zosta∏a te˝ kwestia ewentualnej wspó∏-

pracy duchowieƒstwa z innymi komunistycz-

nymi s∏u˝bami specjalnymi, tak polskimi (Woj-

skowa S∏u˝ba Wewn´trzna, dysponujàca prze-

cie˝ tak˝e siatkà informatorów w kraju, co

mo˝e byç szczególnie wa˝ne dla lat osiem-

dziesiàtych), jak i zagranicà (ewentualnego

uwik∏ania polskich duchownych we wspó∏pra-

c´ ze Stasi, KGB, itp.)86

Wreszcie – poza pojedynczymi doÊç ogólniko-

wymi informacjami w ostatniej syntezie Jana

˚aryna – nie jesteÊmy w stanie nic powiedzieç

(co by∏oby bardzo interesujàce ze wzgl´dów

porównawczych) do jakiego stopnia infiltrowa-

ne by∏y inne instytucje religijne w PRL, np. Ko-

Êció∏ prawos∏awny, KoÊcio∏y protestanckie etc.

Celowość dalszych badań

Jak wi´c widaç, daleko nam do uzyskania pe∏-

nego obrazu dzia∏alnoÊci tej cz´Êci duchow-

nych katolickich w Polsce, którzy podj´li

Êwiadomà wspó∏prac´ z organami represji ko-

munistycznego paƒstwa. Niemniej nasz stan

wiedzy w ciàgu ostatnich pi´ciu lat zdecydo-

wanie si´ poprawi∏.

JesteÊmy jednak przynajmniej w stanie okre-

Êliç skal´ zjawiska. Konfidentami UB i SB by-

∏o zapewne do 15% duchownych katolickich.

Wskaênik ten osiàgni´to po kilkudziesi´ciu la-

tach doÊwiadczeƒ ze strony s∏u˝b specjalnych,

na skutek post´pujàcej erozji moralnej ca∏ego

spo∏eczeƒstwa – a co za tym idzie – tak˝e wy-

wodzàcych si´ z jego szeregów duchownych.

Nie mamy podstaw do twierdzenia, ˝e wspó∏-

praca z tymi instytucjami obcià˝a któregokol-

wiek z biskupów. Mo˝emy uznaç, ˝e agentura

ta rozwija∏a si´ do koƒca lat osiemdziesiàtych,

a w ka˝dym razie do 1984 (do Êmierci ks. Popie-

∏uszki), co ma znaczenie daleko szersze ni˝ ba-

dania nad komunistycznà infiltracjà struktur

koÊcielnych, Êwiadczy bowiem o totalitarnym

charakterze ca∏ego systemu, a˝ do jego rozpadu.

Zmienia te˝ spojrzenie na polityk´ ekipy gen.

Jaruzelskiego. Mo˝emy te˝ wiele powiedzieç

o przyczynach podejmowania wspó∏pracy przez

agentów, którzy poczàtkowo byli zwykle szan-

ta˝owani, natomiast w miar´ up∏ywu czasu

tracili jednoznaczny osàd moralny swego po-

st´powania i coraz cz´Êciej podejmowali

wspó∏prac´ dobrowolnie. Dok∏adnie z jakich

powodów, da si´ powiedzieç, jeÊli uda si´ hi-

storykom zgromadziç wiedz´ na temat repre-

zentatywnej grupy konkretnych tajnych

wspó∏pracowników. Ju˝ wi´c tylko z perspek-

tywy naukowej widaç, ˝e wiedza na ten temat

ma rzeczywiÊcie istotne znaczenie, daleko

przekraczajàce histori´ „koÊcielnej” agentury.

Trzeba wyraziç nadziej´, ˝e ca∏kowite otwar-

cie archiwów Instytutu Pami´ci Narodowej

pozwoli na dalsze badania na ten temat.87

Stopniowo te˝ zapewne otwieraç si´ b´dà 

archiwa koÊcielne.88 Proces ten pozwoli nam

do koƒca zbadaç ten bolesny i nie∏atwy do in-

Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele…
Pawe∏ Skibiƒski

85 J. Żaryn, Dzieje…, rozdział XIII.
86 Sugestie na temat osobnej agentury KGB zawiera w swej pracy Andrzej Grajewski (Kompleks…, s. 214–217). Że sprawa ta

nie musi być bez znaczenia, niech świadczy fakt pojawienia się szeroko rozpowszechnionych plotek na temat jednego z bi-
skupów polskich, jakoby miał on być podczas pobytu w Rzymie współpracownikiem służb wschodnio–niemieckich. Fakt, iż
te plotki nie przybrały – o ile mi wiadomo – formy pisemnej, jest tym bardziej niepokojący, bowiem świadczy, że póki rzecz
cała nie zostanie rzetelnie zbadana, tym argumentem można posługiwać się w sposób dość dowolny, np. dla zdyskredyto-
wania Kościoła i jego dostojników.

87 Przypomnieć w tym miejscu bowiem należy, że IPN nie przejął przecież całości dokumentacji z Archiwum MSWiA (zwłasz-
cza kompletu kartotek personalnych). Historycy nie są dopuszczani w ogóle do kartotek MSW, co powoduje, że „zamówio-
ne” u służb archiwalnych kwerendy ciągną się całymi latami. Bardzo kłopotliwe jest konsekwentne utajnianie nazwisk funk-
cjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i agentów komunistycznych służb specjalnych, co skazuje historyków na niepewne i po-
tencjalnie krzywdzące domysły.
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88 Ze zrozumiałych względów, do których należy specyfika funkcjonowania tej instytucji religijnej, fakt iż niektórzy konfidenci
nadal żyją, a wreszcie często nieuczciwa postawa niektórych przedstawicieli środowiska historycznego względem Kościoła,
będzie to następować zapewne powoli i bardzo ostrożnie.

89 Por. J 5, 32. Por. Jan Paweł II, Veritatis splendor, 31 i n.

terpretacji fragment historii naszej Ojczyzny 

i KoÊcio∏a katolickiego.

Niemniej jestem przekonany, ˝e – zgodnie 

z papieskim has∏em „Prawda was wyzwoli”89.

– jedynie rzetelne badania historyczne sà w stanie

zapobiec próbom manipulowania tym proble-

mem, g∏ównie przez Êrodowiska niech´tne

KoÊcio∏owi.

Negatywna ocena moralna zjawiska kolaboracji

kap∏anów katolickich z tymi zbrodniczymi orga-

nizacjami, które mordowa∏y ich wspó∏braci,

jest oczywista. Niemniej równie jasny jest fakt,

i˝ niezwykle skomplikowana pozostaje ocena

losów poszczególnych ludzi uwik∏anych w tego

rodzaju kontakty. Pragnà∏bym jednak zwróciç

uwag´, ˝e bez weryfikacji dotychczasowych

ustaleƒ i pog∏´bienia badaƒ nie doczeka si´

tak˝e pe∏nego docenienia postawa tych

(zresztà przygniatajàcej wi´kszoÊci kap∏anów),

którzy nie zostali z∏amani i dochowali wiernoÊci

– KoÊcio∏owi i Ojczyênie.

Pawe∏ Skibiƒski,

jest doktorem historii, 

adiunktem w Instytucie Historycznym UW

oraz w Zak∏adzie Studiów Geopolitycznych 

w WSB–NLU w Nowym Sàczu.
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