


Czasy Nowożytne, tom Vl/1999 
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Ks. A ndrzej Lesiński 
(Olsztyn)

Wojskowa służba alumnów w PRL

Tytuł publikacji przekracza czasowo formułę obecnej konferencji nauko
wej, ponieważ eksperyment ze służbą wojskową alumnów miał miejsce w la
tach 1959-1980. Sam pomysł powoływania seminarzystów do wojska był nie
wątpliwie owocem stalinowskiego myślenia władz PRL i w ten sposób mieści 
się w ramach omawianej dzisiaj problematyki.

Służba wojskowa alumnów diecezjalnych i zakonnych seminariów du
chownych w latach 1959-1980 to jedynie wycinek znaczącej problematyki, 
jaką była polityka naczelnych władz państwowych PRL wobec Kościoła rzym- 
sko-katolickiego.

Elementem charakterystycznym tej polityki był pobór seminarzystów z 
wyższych seminariów duchownych do odbywania zasadniczej służby wojsko
wej, najpierw w ogólnej sieci jednostek wojskowych, a następnie w specjal
nych jednostkach do tego celu utworzonych oraz specyficzne metody szkolenia 
politycznego stosowane wobec alumnów w wojsku.

Celem niniejszej publikacji jest odsłonięcie kulisów 20-letniego ekspery
mentu służby wojskowej polskich seminarzystów w PRL.

Aby to zamierzenie stało się realne, należało, przede wszystkim dotrzeć 
do tajnych dokumentów państwowych, bo tylko z nich można było odczytać 
rzeczywiste przyczyny, motywy, cele, założenia, dyrektywy, mechanizmy i kon
sekwencje służby wojskowej alumnów. Inicjatorzy walki z Kościołem zdawali 
sobie sprawę z konieczności przysłaniania swych posunięć, dlatego oficjalna 
interpretacja dwudziestoletniego eksperymentu służby wojskowej kleryków była 
całkowitym fałszowaniem rzeczywistości.

Bazę źródłową dla podjętej publikacji stanowiły dokumenty Instytucji 
Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz korespondencja na ten te
mat Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego z Ministrem Obrony 
Narodowej, z Urzędem do Spraw Wyznań oraz Komitetem Centralnym Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wszystkie te źródła, w stanie nienaru
szonym, z wojskową dokładnością, przechowywane są w Archiwum Instytucji 
Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, w dziale dokumentów Główne
go Zarządu Politycznego Wojska Polskiego.
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W świetle tajnych dokumentów państwowych i wojskowych, które chy
ba cudem ocalały, albo przez przeoczenie oszczędził je szał anonimowych piro
manów, można postawić tezę, że służba wojskowa kleryków wyższych semi
nariów duchownych była decyzją polityczną, a równocześnie elementem re
presji oraz konsekwentnej polityki totalitarnego państwa wobec Kościoła rzym
skokatolickiego, w celu zredukowania jego kadr i zmarginalizowania jego spo
łecznego oddziaływania w przyszłości.

Analiza tajnych dokumentów wojskowych w pełni usprawiedliwia na
czelną tezę, że głównym celem służby wojskowej alumnów był zamiar odcią
gnięcia ich od powołania kapłańskiego oraz jawna, ideologiczna indoktrynacja, 
z zamiarem wykorzystania ich w przyszłości jako księży do legitymizacji nie
sprawiedliwego systemu społeczno-politycznego. W realizacji tego celu posłu
żono się represyjną kadrą wojskową, posługującą się całą gamą niemoralnych 
metod, ciągle „doskonalonych” w trakcie trwania kleryckiego eksperymentu.

Pobór kleryków do odbywania służby wojskowej poprzedzony został 
szczególnie bolesną szykana wobec Kościoła w postaci specjalnego nadzoru ze 
strony Państwa nad kształceniem i wychowaniem przyszłych kadr kapłańskich. 
Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz powiadomił Episkopat Polski, że 
ze względu na „wysoce niewłaściwą atmosferę panującą w seminariach du
chownych, jak również wywołującą kategoryczny sprzeciw postawę społeczną 
młodego duchowieństwa... Ministerstwo Oświaty i Urząd do Spraw Wyznań 
sprawować będą odtąd nadzór nad wyższymi i niższymi diecezjalnymi i zakon
nymi seminariami duchownymi”1.

Sprawa nadzoru państwowego nad seminariami wywołała cały szereg 
konfliktów i zadrażnień na linii Państwo -  Kościół. Doszło do próby administra
cyjnego usuwania „nieposłusznych” rektorów i groźby likwidacji sześciu semi
nariów duchownych. Problem wymaga odrębnego potraktowania, w tym miej
scu tylko konstatujemy, iż wobec niezgody biskupów katolickich i przełożonych 
zakonnych na ingerencję urzędników państwa komunistycznego w sprawy 
wewnętrzne Naukowych Instytutów Duchownych, władze państwowe zasto
sowały sankcje karne powołując alumnów do służby wojskowej.

Rozpoczęcie poboru alumnów do wojska było złamaniem przez stronę 
rządową Porozumienia z dnia 14 kwietnia 1950 roku zawartego między Rzą
dem R.P. a Episkopatem Polski, które w punkcie 4 umowy zawierało zapew
nienie: „Realizując ustawę o służbie wojskowej, władze wojskowe będą stoso
wały odroczenia dla alumnów seminariów duchownych w celu umożliwienia im 
ukończenia studiów, zaś księża po wyświęceniu i zakonnicy po złożeniu ślubów 
nie będą powoływani do czynnej służby wojskowej, lecz będą przenoszeni do

Pismo nr 1-5/81/59 z dnia 12.10.1959, Akta Sekretariatu Episkopatu Polski, Warszawa, 
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6, syg. 4231.
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rezerwy z zakwaterowaniem do służby pomocniczej”2. Zatem do tego czasu 
władze komunistyczne zgodziły się zaliczyć kleryków, podobnie jak to miało 
miejsce w okresie międzywojennym, do ponadkontyngentu wojskowego, co 
oznaczało, że nie mieli oni odbywać służby czynnej w siłach zbrojnych.

Powoływanie alumnów do wojska zapoczątkowane w 1959 roku było 
jedną z akcji antykościelnych stosowanych przez władze PRL. Nastąpiła ona 
w oparciu o wewnętrzne wskazania partyjne, oparte o motywy polityczne, a 
mające na celu wywarcie na Biskupów Ordynariuszy nacisku w celu wymu
szenia ustępstw lub jako odwet za rzekome niewłaściwe postępowanie w sto
sunku do władz państwowych.

To generalne założenie stosowania nowej opresji wobec Kościoła znaj
duje swoje potwierdzenie w dokumencie opatrzonym „Tajne. Spec. Znacze
nia”, będącym informacją o politycznych i organizacyjnych wynikach powołań 
alumnów WSD do odbywania zasadniczej służby wojskowej w latach 1959— 
1964, przedstawioną do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej przez ów
czesnego Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego generała 
Wojciecha Jaruzelskiego. Oto jak ów dokument przedstawia genezę i kryteria 
powołań alumnów do wojska: „W 1959 roku zaniechano systemu odroczeń i 
zwolnień (...) początkowo wobec alumnów z:

-  WSD w Kielcach -  za wrogą postawę ówczesnego ordynariusza
diecezji, bpa Cz. Kaczmarka,

-  WSD w Gorzowie -  za działalność ordynariusza diecezji bpa W.
Pluty,

-  WSD w Przemyślu -  za niedopuszczenie do wizytacji,
-  WSD w Gnieźnie -  za wrogie wypowiedzi bpa Bernackiego.

W następnych latach, mimo iż rozszerzono katalog przyczyn, powodują
cych powołanie do wojska, jako środka represji, to do najważniejszych, w dal
szym ciągu zaliczano:

-  negatywną, wyrażającą się w konkretnych faktach, postawę władz
diecezjalnych i prowincjalnych,

-  stawianie przez kierownictwo seminariów oporu i utrudnianie wy
konywania nadzoru państwowego (niedopuszczanie do wizytacji,
niewykonywanie zarządzeń powizytacyjnych itp.),

-  wyraźne niezadowalającą atmosferę wychowawczą w WSD, któ
rą niejednokrotnie kształtowała wroga postawa wykładowców,
kurialistów, biskupów itp.”

" Protokół Wspólnej Komisji Rządu RP i Episkopatu w związku z zawartym Porozu
mieniem, w: Stefan Kardynał Wyszyński, Dzieła zebrane, tom 1 1949-1953, Warszawa 
1991, s. 245-246.
Informacja o politycznych i organizacyjnych wynikach powołań alumnów seminariów 
duchownych do odbywania zasadniczej służby wojskowej w latach 1959-1964 przed-
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Na szczególne podkreślenie w „Informacji Jaruzelskiego” (odtąd tak 
będziemy nazywać to ważne dla problemu źródło) zasługuje użycie sformuło
wania, iż powołanie alumnów do wojska jest środkiem represji. W innym doku
mencie wojskowym, sygnowanym również przez generała Wojciecha Jaruzel
skiego, a zatytułowanym „Wytyczne dla kadry oficerskiej przeznaczonej do pracy 
z alumnami” czytamy, że: „skoncentrowany wysiłek dowódców wojskowych 
winien zmierzać do:

-  trwałego pogłębienia u alumnów krytycyzmu wobec dogmatów
kościelnych, osłabienia ich postaw i przekonań światopoglądowych;

-  wpajania im przekonania o aspołecznym charakterze zawodu księ
dza, rozbudzając jednocześnie wiarę w ideały socjalizmu oraz dumę 
z osiągnięć Polski Ludowej;

-  spowodowania u większości wcielonych do wojska alumnów rezy
gnacji z kontynuowania nauki w seminariach duchownych” .

Odwoływanie się zatem do sloganu, iż również w odniesieniu do kleryków 
służba wojskowa jest „zaszczytnym obowiązkiem patriotycznym obywatela” 
było czystym cynizmem.

Inicjatorom powoływania alumnów do wojska przyświecał nie tylko odwet 
na biskupach, ale także inne cele:

-  „W dziedzinie organizacyjno-personalnej: chodziło o ograniczenie
naboru i zmniejszenie ilości alumnów na poszczególnych kursach, 
a następnie likwidację kilku lub kilkunastoosobowych WSD.

-  W dziedzinie programowo-dydaktycznej: chodziło o dezorganizację
procesów nauczania, wprowadzenie elementów niepewności i 
zagrożenia młodych kadr kapłańskich i ich wychowawców” .

Wychodząc z tych założeń po raz pierwszy powołano do zasadniczej służby 
wojskowej w 1959 roku 63 alumnów, w tym aż 43 z WSD w Kielcach i 20 z 
niektórych seminariów zakonnych. W następnych latach ta tendencja była wz
rostowa, przekraczając w 1964 roku liczbę 160 nowych wcieleń do wojska. Na 
przestrzeni pierwszych 6 lat tego eksperymentu razem powołano do wojska 
687 alumnów z 13 Wyższych Seminariów Diecezjalnych i 3 zakonnych. Najciężej 
tą szykaną zostały dotknięte Seminaria Duchowne w Kielcach, Przemyślu, 
Gnieźnie i Gorzowskie w Gościkowie.

Organizacja kleryckiej służby wojskowej nie była jednakowa w omawia
nym dwudziestoleciu, lecz miała trzy wyraźne etapy, w których widać swoistą

stawiona do akceptacji MON przez Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego, w: AIC MON 266/91/246.
Wytyczne szefa GZP WP, generała Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie prowadzenia 
pracy polityczno-wychowawczej z alumnami seminariów duchownych, odbywający
mi zasadniczą służbę wojskową, w: AIC MON 266/91/223, s. 1—10.

5 „Informacja Jaruzelskiego”, s. 3, w: AIC MON 266/91/246.
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ewolucję na rzecz przymusowej ateizacji i indoktrynacji marksistowskiej. Etap 
pierwszy obejmuje lata 1959- 1964. Alumnów wcielano do różnych jednostek 
wojskowych na terenie całego kraju. Szybko jednak zrezygnowano z tej meto
dy, gdyż alumni-żołnierze wywierali bardzo silny, pozytywny wpływ na kadrę 
zawodowa i żołnierzy, stając się ich duchowymi liderami. Bardzo często kate- 
chizowali rodziny zawodowych wojskowych i chrystianizowali bezpośrednie 
otoczenie. Nowe, wojskowe środowisko stało się miejscem apostolskiej 
działalności alumnów żołnierzy.

W „Informacji Jaruzelskiego” znajdujemy taką m.in. ocenę alumnów- 
żołnierzy z tego pierwszego etapu:

„Już od początku służby alumni prowadzą ożywioną koresponden
cję zarówno z seminariami, jak i między sobą. Z treści listów wy
nika, że mająone na celu „wzajemne podtrzymanie się na duchu”, 
udzielani pomocy w „niezłomnym przetrwaniu” itp. W czasie wol
nym bardzo często bywają u miejscowych księży, gdzie zawsze 
czeka na nich poczęstunek oraz wydzielony pokój, zaopatrzony w 
podręczniki seminaryjne. Niejednokrotnie też poświęcają urlopy 
na odwiedzenie macierzystego seminarium. Przesyłają tam także 
lub osobiście dostarczają niektóre opracowania i konspekty Głów
nego Zarządu Politycznego WP, poruszające zagadnienia świato
poglądowe. W zamian otrzymują sporządzone na maszynie tezy, z 
którymi zapoznają pozostałych alumnów i żołnierzy pododdziałów 
oraz wykorzystują w czasie zajęć -  zaskakując niejednokrotnie 
wykładowców. Występujący w czasie zajęć politycznych alumni, 
z odmiennymi od głoszonych przez wykładowców poglądami, znaj
dują ciche poparcie wśród części obecnych żołnierzy.

Wszelkimi dostępnymi sobie środkami starają się wywierać wpływ na otoc
zenie. Szczególne uznanie zdobywają oni ostatnio wśród żołnierzy, udzielając 
drobnych pożyczek pieniężnych, częstując papierosami, pomagając w nauce, 
zastępując na służbie itp., dzielą się zawartością paczek żywnościowych, które 
regularnie, obok pieniędzy (300-500 zł miesięcznie) otrzymują od miejscowych 
księży, z seminariów oraz rodzin, rozdają wizerunki świętych, różańce w kształcie 
pierścienia z odpowiednimi nacięciami, którymi można się posługiwać nie 
zwracając uwagi otoczenia itp. Wywieranie wpływu ułatwia fakt górowania 
nad przeciętnym żołnierzem wiedzą, umiejętnością zachowania się każdej sy
tuacji, taktem i obyciem towarzyskim. Walory te posiadają znaczenie zwłaszcza 
u żołnierzy pochodzenia wiejskiego, wśród których duży szacunek wzbudza już 
sam fakt, że ich kolega to przyszły ksiądz. Zanotowano też kilka prób ze strony 
alumnów nad pozyskaniem niektórych żołnierzy ze swego najbliższego otocze
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nia do wstąpienia -  po zakończeniu służby wojskowej do seminarium duchow
nego”6 .

Aktywność apostolska kleryków w stosunku do kolegów -  żołnierzy służby 
zasadniczej, a także kadry i rodzin wojskowych mocno zaniepokoiła oficerów 
odpowiedzialnych za ten „wojskowy eksperyment”. Ponadto po początkowych 
„sukcesach” w odciąganiu alumnów-żołnierzy od powołania kapłańskiego, 
wskaźnik rezygnujących z powrotu do seminarium po odbyciu służby wojsko
wej zmalał radykalnie i w 1964 roku wynosił 8,7%7. Była to sytuacja paradok
salna, ponieważ procent naturalnej selekcji w seminariach za dwa lata był wyższy 
od tego, który powodowała służba wojskowa. W tej sytuacji zakulisowi autorzy 
represji wobec seminariów duchownych rozpoczęli poszukiwania nowych, sku
tecznych metod dla realizacji swoich zamierzeń. Poważny ślad tych poszuki
wań znajdujemy w „Informacji Jaruzelskiego”.

„Fakt spadku ilości rezygnacji, zauważalny szczególnie w ostatnim okre
sie, a spowodowany aktywnością poszczególnych ośrodków hierarchii kościel
nej, zmusza do zastanowienia, czy głównym celem pracy wychowawczej, pro
wadzonej z alumnami, winno nadal pozostać skłonienie jak największej ich iloś
ci do rezygnacji z nauki w WSD. Wydaje się, że w obecnych warunkach cel ten 
należałoby rozszerzyć. Najskuteczniejszym środkiem będzie wprowadzenie 
służby wojskowej wobec wszystkich odbywających naukę na pierwszych kurs
ach wszystkich WSD diecezjalnych i zakonnych.

Za takim rozwiązaniem przemawia również i to, że:
-  ilość alumnów rezygnujących z dalszej nauki w WSD nie jest tak 

wielka, ażeby mogła w poważnym stopniu zakłócić tok ich pracy 
programowej i dydaktycznej. Wszystkie seminaria zakładająjuż 
przy werbunku kandydatów na kursy wstępne pewien „odsiew”, 
który w pewnych wypadkach przekracza nawet 20%.

* „Informacja Jaruzelskiego”, s. 8-9. W: AIC MON 266/91/246.
„Informacja Jaruzelskiego „analizując wyniki prowadzonej w wojsku pracy wycho
wawczej z żołnierzami-alumnami na str. 15 zamieszcza następującą tabelką:

Rok Liczba zwalnianych 
alumnów ze służby 
wojskowej

Liczba rezygnujących 
z kontynuowana nauki 
w WSD

%

1961 63 16 26
1962 73 32 44
1963 73 21 29
1964 150 13 8,7
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Równocześnie z zastosowaniem nowych zasad wcielania alumnów do 
służby wojskowej można byłoby grupować ich początkowo w kilku, a następnie 
kilkunastu jednostkach, stacjonujących w dużych miastach, tworząc tam całe 
ich kompanie o odmiennych specjalnościach wojskowych. Program pracy poli- 
tyczno-kulturalnej byłby dla nich odpowiednio ustawiony i rozbudowany. W 
pododdziałach tych również byłaby odpowiednio dobrana kadra zawodowa. 
Zgrupowanie alumnów w odrębnych pododdziałach pozbawiłoby ich możliwości 
oddziaływania na innych żołnierzy.

Proponuje się równocześnie organizować powoływanie do służby wojs
kowej dwa razy w roku wiosną i jesienią, powodując w ten sposób dodatkową 
dezorganizację procesu nauczania w seminariach duchownych”.8

Te nowe, udoskonalone metody i formy pracy z alumnami-żołnierzami 
wiązały się z potrzebą zmiany charakteru instytucji powoływań alumnów do 
służby wojskowej z kamo-represyjnej na patriotyczno-obywatelską powinność 
oraz z rozszerzeniem zasięgu powołań do wojska na wszystkie seminaria duchow
ne bez względu na postawę ich władz. Pomysłodawcy tych innowacji spodzie
wali się następujących rezultatów:
„W konsekwencji można domniemać, że:

-  pogłębi się zdecydowanie stan całkowitego zagrożenia małych licz
bowo WSD, doprowadzi się do dezorganizacji programowej i dy
daktycznej w pozostałych seminariach;

-  rozszerzy się krąg wewnętrznych konfliktów w łonie kadry profe
sorskiej, zdeprecjonuje autorytet kierownictwa Kurii i WSD;

-  podważy argumenty hierarchii kościelnej o jednoznacznym charak
terze powoływania alumnów do w ojska-jako  represji i kary” .

Wychodząc z powyższych założeń zawartych w całości w tzw. „Infor
macji Jaruzelskiego” rozpoczęto się drugi etap służby wojskowej alumnów 
przypadający na lata 1965-1972. Specyfika tego okresu polegała na utworze
niu tzw. Kompanii kleryckich w jednostkach stacjonujących w dużych garnizo
nach. Na początku były one zlokalizowane w Gdańsku, Opolu i Szczecinie- 
Podj uchach.

W roku 1965 dwie kompanie kleryckie zostały przeniesione -  jedna z 
Gdańska do Bartoszyc, a druga z Opola do Brzegu. Podporządkowano je bez
pośrednio Głównemu Zarządowi Politycznemu Wojska Polskiego. Nowym jed
nostkom kleryckim „zapewniono starannie dobraną, gruntownie przeszkoloną 
w Głównym Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego kadrę oficerską, a pro
ces szkolenia i wychowania oparto o specjalny, zawierający zwiększony wymi
ar godzin i odpowiednią tematykę, program szkolenia politycznego10.

8 Tamże, s. 16-18.
9

Tamże, s. 18.
Ocena przebiegu i wyników 2-letniej pracy wychowawczej prowadzonej z alumnami 
seminariów zgrupowanymi w odrębnych pododdziałach, w: AIC MON 266/91/365.
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Dyskryminacja religijna i psychiczne znęcanie się nad alumnami na tym 
etapie osiągnęły taki poziom, że Prymas Wyszyński zwrócił się w kwietniu 1965 
roku bezpośrednio do Ministra Obrony Narodowej Mariana Spychalskiego, by 
położył kres stosowanym wobec kleryków szykan. Dokument ten, będący 
wszechstronną charakterystyką służby wojskowej kleryków na tym etapie kończy 
się retorycznymi pytaniami skierowanymi bezpośrednio do ministra:

„Panie Ministrze, czy wolno komukolwiek w Polsce marnować grosz 
publiczny — bo ta „służba wojskowa” kleryków przecież kosztuje -  na szkodę 
nie tylko Kościoła, ale i Państwa? Czy wolno ze szlachetnej służby wojskowej 
czynić narzędzie ateizacji i walki z wolnością wyboru drogi życia? Czy godzi się 
rzucać na służbę przygotowawczą do obrony Ojczyzny cień narzędzia karne
go? Czy ateiści i gwałciciele sumień mają więcej do powiedzenia w wojsku, niż 
Pan Marszałek?”11

Trzeci i ostatni etap kleryckiej służby wojskowej przypada na lata 1973- 
1980. Była to schyłkowa faza wojskowego eksperymentu, w której stopniowo 
zmniejszał się stan osobowy jednostek kleryckich. Widać to na przykładzie losów 
największego batalionu kleryckiego w Bartoszycach, który z uwagi na ilość 
kleryków nazywany był w owym czasie „największym seminarium duchownym 
w Polsce”. Liczba pełniących tam służbę wojskową alumnów w kolejnych la
tach wynosiła: w roku 1967 -  320 alumnów; w 1970 -  223 alumnów; w 1972 -  
180 (na krótko przed rozwiązaniem jednostki) już tylko 102 alumnów. Specy
ficznym dla ostatniego etapu było stopniowe zamykanie całych pododdziałów 
kleryckich. I tak, już w roku 1973 przestała istnieć kompania klerycka Szczeci- 
nie-Podjuchach, w sześć lat później, w 1979 roku zlikwidowano jednostkę kle
rycka w Brzegu nad Odrą, a w kwietniu 1980 roku przestał istnieć ostatni już 
tego typu batalion działający w Bartoszycach.

Tajne dokumenty wojskowe pozwalałyby jeszcze długo mówić na temat 
organizacyjnego aspektu służby wojskowej kleryków. Można by prześledzić 
etapy ideologicznej indoktrynacji alumnów. Można by przyjrzeć się represyjnej 
kadrze woskowej i zanalizować niegodziwe cele i metody stosowane w kleryc
kiej służbie wojskowej. Dokumenty pozwalają także na krytyczną analizę roli 
kapelanów wojskowych w trakcie realizacji eksperymentu kleryckiego. Pomi
jam, także z braku czasu, te wszystkie interesując nas wątki zagadnienia. 
Pozwólcie Państwo na refleksję końcową.

Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że celem Sił Zbrojnych jest obro
na suwerenności państwa, integralności jego terytorium, bezpieczeństwa ws
zystkich jego obywateli wobec zagrożeń i agresji z zewnątrz. Zadaniem Sił 
Zbrojnych jest zatem służba całemu społeczeństwu, powinny więc abstraho

List Prymasa Polski do Ministra Obrony Narodowej Marszałka Mariana Spychalskie
go, w: AIC MON 266/91/246.
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wać od wszystkiego co je dzieli. Wypływa stąd oczywisty obowiązek, by żołnierze 
i ich dowódcy byli ponad partiami i ugrupowaniami politycznymi.

Podporządkowanie Ludowego Wojska Polskiego jednej partii politycz
nej, tj. PZPR-owi i wykorzystywanie Sił Zbrojnych do walki z przeciwnikiem 
ideologicznym, w tym wypadku z Kościołem katolickim, było użyciem struktur 
wojskowych do celów nie mających nic wspólnego z obronnością kraju i z 
ideałami polskiej tradycji wojskowej. Zaangażowanie się dowódców najwyższego 
szczebla w walkę z seminariami duchownymi było sprzeniewierzeniem się ety
ce zawodu żołnierza. Tajne dokumenty wojskowe odsłoniły zawstydzającą i 
oburzającą podległość struktur Wojska Polskiego, a szczególnie najwyższego 
jego dowództwa, wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Służba wojs
kowa kleryków w PRL-u była dwudziestoletnią ingerencją totalitarnego państ
wa w proces formacji około trzech i pół tysiąca polskich księży -  tylu obecnie 
pracujących w Kościele księży, tak diecezjalnych, jak i zakonnych, przeszło 
przez ten eksperyment w swoich latach kleryckich.

Niewiele rzemiosła wojskowego nauczyli się ci księża w wojsku, ponieważ 
wysiłek dowódców i przełożonych wojskowych był skoncentrowany na tzw. 
szkolenie polityczne, a w formacjach kleryckich przekładało się to na systema
tyczne obrzydzanie Kościoła, biskupów i kapłaństwa. Krótko mówiąc, chodziło
0 odciągnięcie kleryków od drogi powołania kapłańskiego.

Zamiar władz państwowych wobec seminarzystów tylko w niewielkim 
stopniu się powiódł. Część kleryków nie wracało po odbyciu służby wojskowej 
do swoich macierzystych seminariów. Ci zaś, którzy wrócili, zdobyli nowe 
doświadczenie. Socjalistyczne państwo pokazało im już na progu drogi do 
kapłaństwa prawdziwe oblicze. Komendant Wojskowej Akademii Politycznej 
im. Feliksa Dzierżyńskiego generał Eugeniusz Kuszko poproszony o sugestie 
odnośnie logistyki politycznego szkolenia alumnów w wojsku, już w 1964 roku 
ostrzegał władze zwierzchnie, że „oni [czytaj: klerycy] wyuczą się naszych 
formuł, definicji ekonomiczno-politycznych, aby lepiej poznać oręż ideologiczny 
marksizmu w celu jego zwalczania”12.

Doświadczenie służby wojskowej przez prawie 20% księży katolickich, 
przyczyniło się do ukształtowania typu kapłana dobrze znającego mechanizm 
funkcjonowania realnego socjalizmu i zdecydowanego przeciwnika tej ideologii
1 praktyki, czego przykładem może być działalność księdza Jerzego Popiełuszki
i wielu innych znanych w Polsce księży, którzy zaangażowani są w nowe prze
miany społeczne w latach osiemdziesiątych.

12 Propozycje Komendanta Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego 
gen. Eugeniusza Kuszko odnośnie politycznego szkolenia alumnów w wojsku, w: 
AIC MON 240/91/94, s. 313.
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