


Czasy Nowożytne, tom XVI/2004
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

L u d w ik  S zu b a  

(Toruń)

P o lity k a  w ła d z  w o b ec  za k o n u  red em p to ry stó w  w  T o ru n iu  
w  św ie tle  d o k u m e n tó w  p a r ty jn y ch , są d o w y ch  

i s łu żb y  b ezp ieczeń stw a  w  la ta ch  1 9 5 9 -1 9 6 3  (cz. I)

Przyjechała milicja, setki ludzi. Mimo nawo

ływań lud nie ustąpił Czekano do wieczora. 

Kiedy ludność nie rozeszła się, milicja zaata

kowała. Bito pałkami dzieci i kobiety. Wierni 

nie ustępowali. Zaczęła się wałka wręcz. Jest 

dużo pobitych i rannych...'

I. Wprowadzenie

Informacje o zbrodniach Stalina napływające z Moskwy w czasie 
XX zjazdu KPZR, a także śmierć Bieruta stały się początkiem 
krótkiego procesu liberalizacji życia w Polsce. Gomułka, który w 
październiku 1956 r. objął kierownictwo partii, pragnął wykorzystać 
olbrzymie wpływy Kościoła w społeczeństwie do realizacji swoich 
interesów. Władze bowiem zajmowały się w tym czasie gaszeniem 
strajków i ratowaniem upadającej gospodarki. 8 grudnia 1956 r. rząd 
podpisał porozumienie z episkopatem w sprawie pełnej swobody życia 
religijnego2. W tej sprawie wydano mnóstwo aktów normatywnych,

1 Wyciąg z  notatki służbowej Nr 76/61/5 ze spotkania z  „ TW” ps. [Kamiński] w dn. 
18 X  1961 r., IPN Bydgoszcz, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Delegatura w Bydgoszczy, Teczka: By 069/1222 t. 11. k. 189.
2 Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, nr 2, Warszawa. 1956.
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przywracających Kościołowi wiele wcześniej odebranych praw. Wię
zienia opuścili kardynał Stefan Wyszyński, biskupi i wielu księży.

Wydawałoby się, że w roku 1956 Kościół odniósł duże zwy
cięstwo i odzyskał utracone w latach stalinizmu pozycje. Były to 
jednak pozory, bowiem z chwilą osiągnięcia względnej stabilizacji, 
komuniści niezwykle szybko wycofali się z podjętych zobowiązań. 
Dwa miesiące po zawarciu umowy rządu z Kościołem na spotkaniu z 
kierownictwem SB (w dniu 14 II 1957 r.) sekretarz KC PZPR Jerzy 
Albrecht stwierdził m.in., że Służby Bezpieczeństwa powinny trakto
wać Kościół jako wrogi obóz, z którym należało walczyć, a pewne 
taktyczne ustępstwa władz wobec kleru, miały tylko rozładować złe

• • • • 3nastroje i napięcia społeczne . Tak więc październikowa odwilż trwała 
niezmiernie krótko.

W październiku 1958 r. ówczesny dyrektor Urzędu do Spraw 
Wyznań Jerzy Sztachelski na odprawie krajowej SB przedstawił wytycz
ne dla „bezpieczeństwa” w sprawie zwalczania Kościoła i „aktywu 
katolickiego”4. Rozporządzenia zobowiązywały MSW do podjęcia 
ofensywy kładącej tamę naporowi kleru. Do walki z Kościołem powo
łano specjalne sztaby operacyjne na szczeblach: wojewódzkim, powia
towym i miejskim. W skład sztabów wchodzili: sekretarze KW, KP i 
KM PZPR, przewodniczący WRN, PRN i MRN, komendanci woje
wódzcy, powiatowi i miejscy MO oraz szefowie bezpieki [na stano
wiskach Zastępców komendantów MO]. W komendach wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich MO pracą operacyjną w walce z Kościołem 
zajmowały się wydziały III odpowiednich szczebli.

Dotkliwym posunięciem władz było ograniczenie bazy material
nej Kościoła poprzez obłożenie go nowymi przepisami podatkowymi5. 
Od 1 stycznia 1959 r. podatki zaczęto obliczać nie według zeznań 
podatkowych księży, a od liczby mieszkańców na terenie parafii. Po
datki dochodowe nakładano również na domy zakonne i kurie biskupie,

3 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997, s. 208.
4 CA MSW, Wytyczne o zwalczaniu wrogiej działalności kleru i aktywu katolickiego, 
Teczka: Gabinet Ministra nr 17/IX/76/9 (karta nieliczbowana, dalej k. nlb.).
5 Zarządzenie ministra finansów z dn. 24 III 1959 r. w  sprawie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przez Kościoły i inne związki wyznaniowe, Dz. U. Nr 23 z 1959 r., 
poz. 150 § 1-8. Kościoły bez względu na to czy posiadały osobowość prawną, 
obowiązane były prowadzić księgi rachunkowe obejmujące ogół przychodów i roz
chodów zarówno w  gotówce jak i w naturze.
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które sięgały do 75% dochodów. Opłaty, które obejmowały dochody 
kościelne jako instytucji oraz księży jako od osób fizycznych były 
uzależnione od postawy ideowo-politycznej duchownych6. Nałożono 
również wysokie czynsze (które dotychczas nie obowiązywały) na 
nieruchomości kościelne na ziemiach zachodnich..

Mimo, iż zarządzenie ministra oświaty z dnia 8 XII 1956 r. (Nr GM 
1-32-69/56) zapewniało swobodę nauki religii w szkołach zgodnie z 
wolą rodziców, to w roku 1960 władze rozpoczęły systematyczną 
akcje usuwania religii ze szkół. Akcję rozpoczęto od wymuszania re
zolucji na zebraniach komitetów rodzicielskich, akcji dyrekcji szkół i 
uchwał rad pedagogicznych wnioskujących likwidację religii w szko-
i i 7łach . Komitety Wojewódzkie PZPR zostały zobowiązane do przeka
zywania wszystkich informacji o reakcjach społecznych do wydziału 
organizacyjnego KC PZPR. Pomocne administracji szkolnej okazały 
się również podstawowe organizacje partyjne, które wywierały naciski 
na pracujących rodziców, by nie wyrażali zgody na uczęszczanie dzie
ci na lekcję religii w szkołach. W roku 1960 antykościelna polityka 
władz nasilała się z dnia na dzień. Władze partyjne zmierzały do cał
kowitej kontroli nad seminariami duchownymi. Powołując się na usta
wę z 1932 r. i dekret o szkolnictwie prywatnym władze usiłowały 
prowadzić w nich własną politykę personalną ustalać i kontrolować 
programy nauczania oraz wywierać wpływ na wychowanie ideowo- 
-polityczne alumnów. W tym celu tworzono różnego rodzaju woje
wódzkie komisje wizytacyjne, które zazwyczaj napotykały na zdecydo
wany opór duchownych. W tej sprawie Episkopat wydał zarządzenie 
zabraniające wpuszczanie władz państwowych na teren seminariów, 
uzasadniając, że byłoby to naruszeniem wewnętrznych spraw Koś- 
cioła . W seminariach, gdzie opór był szczególnie duży powoływano 
alumnów do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W obronie koś
cioła wyszli na ulicę mieszkańcy w Kraśniku Fabrycznym (26 VI 1959 
r.), Nowej Huty (27-28 IV 1960 r.) i Zielonej Góry (30 V 1960 r.)9.

Na odprawie krajowej SB (10 VI 1960 r.) komendant główny MO 
Ryszard Dobieszak powiedział, iż tłumienie wystąpień oraz huk rozry

6 P. Raina, Kościół w PRL -  Dokumenty 1960-1974, t. II, Poznań 1995, s. 65.
7 Tamże, s. 19.
8 P. Raina, Kościół w PRL -  Dokumenty 1960-1974, t. II Poznań 1995, s. 66.
9 A. Dudek, T. Marszałkowski, Walki uliczne w PRL 1956-1989, Kraków 1992, s. 66.



wających się granatów i petard roznosiły się po całej Europie, a mi
nister Władysław Wicha mówił o wielkiej szkodzie politycznej jaką 
poniosła władza przez rozwydrzone społeczeństwo10.

W sierpniu 1960 r. we wszystkich bibliotekach seminariów duchow
nych (mimo, że traktowane były jak biblioteki domowe) -  wspomaga
ni przez prokuraturę oraz milicję przedstawiciele Urzędu Kontroli 
Prasy i Urzędu do Spraw Wyznań przeprowadzali rewizję, podczas 
których kwestionowano i konfiskowano wiele tytułów książek i cza
sopism". Z półek zabierano encykliki papieskie, czasopisma katolickie
i dzieła katolickie. Konfiskowano książki, w których poddawano krytyce 
komunizm, bolszewizm, socjalizm, materializm i kwestie społeczne. 
Minister łączności wprowadził obowiązek uzyskiwania zezwolenia na 
zakładanie urządzeń nagłaśniających w kościołach, kaplicach i domach 
modlitwy12. Władze kwestionowały legalność i wymagały uzyskania 
zezwolenia na rekolekcje stanowe, dni skupienia, odpusty i misje, i z 
założenia traktowały je jako działalność nielegalną naruszającą art. 6 i 
21 ustawy z 11 III 1932 r. o zgromadzeniach.

Na terenie województwa bydgoskiego przewodniczący Rad Naro
dowych przeprowadzili rozmowy z proboszczami na temat obchodów 
święta Bożego Ciała ograniczając procesje do niezbędnego mini
mum13. Z kolei Wydział Spraw Wewnętrznych PMRN w Toruniu 
odmówił zezwolenia na odbycie procesji Maryjnej mieszkańcom pa
rafii św. Józefa w dniu 18 maja 1961 r uzasadniając tym, że ulica 
Juliana Nowickiego jest arterią przelotową a obchody święta mogłyby 
zakłócić ruch uliczny14. Oto informacja KW PZPR w Bydgoszczy do 
KC PZPR w tej sprawie:

10 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997, s. 222.
11 P. Raina, Kościół w PRL -  Dokumenty1960—1974, t. II, Poznań 1995, s. 22.
12 Dz. U. Nr 62 poz. 309 z dn. 20 X 1958 r. § 1 i § 3.
13 AP w Bydgoszczy, Komitet Wojewódzki PZPR, Sygn. 5 l/VI/79 k. 64.
14 AP w Toruniu, PMRN Toruń -  Wydział Spraw Wewnętrznych, Sygn. 1364.
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B yd goszcz dn. 28 VI 1961 r.

D o KC PZPR w  W arszawie 
W ydział organizacyjny -  Sektor Informacji

W  dniu 18 V  1961 r. w  godzinach popołudniow ych od godz. 16°° do 
godz. 20°° odbyły się w  Toruniu uroczystości tzw. „maryjne” u k sięży  re
dem ptorystów  w  Toruniu przy ul. Józefa 23 /35. N a procesji ulicam i zazna
czonym i w  ich piśm ie, przesłanym  do tut. Prezydium, organizatorzy nie 
otrzym ali zezw olenia. Odbyła się w ięc  ona na placu przykościelnym . N a pla
cu tym  ustaw iono 4 ołtarze, przy których odprawione zostały nabożeństw a  
przez organizatorów tej uroczystości oraz przybyłego na te obchody ks. 
biskupa Bernarda C zaplińskiego z Pelplina. U dział w iernych w  tej uro
czystości oblicza się od 1,5 do 2 tysięcy. Ksiądz (o nieustalonym dotychczas 
nazwisku) w ygłosił kazanie, które dotyczyło  kultu „matki boskiej nieustającej 
p om ocy” . Przed w ygłoszen iem  kazania ksiądz ten podał do w iadom ości 
w iernym  komunikat następującej treści: „W ybaczcie, że uroczystość ta odby
w a się na placu przykościelnym . Od w ielu  lat i zaraz po w ojnie odbyw ała się 
procesja ku chw ale matki boskiej nieustającej pom ocy15, jako podziękowanie 
społeczeństwa za uchronienie przez matkę boską Torunia od n ieszczęść , nawet 
w  czasie najgorszych zm agań, jakim  była okupacja. W  tym  roku 2 czerw ca  
[1961 r.] w ystosow aliśm y p ism o do Prezydium  M iejskiej Rady N arodow ej w  
Toruniu, by zezw o liło  nam na urządzenie procesji określonym  szlakiem . 
Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, uzasadniającą, że procesja m ogłaby wnieść 
zakłócenia w  kom unikacji (ironiczny i bardzo agresyw ny ton) w  zw iązku z  
tym  żadnych komentarzy na ten temat nie w nosiliśm y” ( .. .)16.

Sekretarz KW  PZPR J ó ze f Majchrzak

Kilka dni później (25 VI 1961 r.) te same władze powołując się na 
dekret z dn. 18 sierpnia 1949 r. (Dz. U. Nr 49 poz. 389) odmówiły 
zezwolenia na przeprowadzenie uroczystej procesji dzieci przystę
pujących do pierwszej komunii św. w parafii św. Antoniego w Toruniu 
mimo, że w myśl okólnika MSW z 25 VI 1957 r. procesje wymagały 
tylko uzgodnienia trasy i czasu. W tym samym czasie na wniosek wice
ministra Antoniego Alstera17 MSW wzmocniło III Departament (Walka

15 Pisownia bez zmian.
16 AP Bydgoszcz, KW PZPR Bydgoszcz Sekretariat KW, Meldunki i informacje na 
terenie województwa przesyłane do KC PZPR, 1961, Sygn. 51/VI/79 k. 57.
17 Antoni Alster (1903-1968) -  szef W ydziału Polityczno-W ychowawczego Pols
kiego Sztabu Partyzanckiego, pełnomocnik „rządu” przy II Froncie Białoruskim
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z Kościołem)18 powołując IV Departament do spraw wyznań (Kościół i 
związki wyznaniowe), który miał dopomóc w laicyzacji kraju.

9 listopada 1960 r. minister Jerzy Sztachelski19 zasłaniając się 
względami natury społeczno-gospodarczej zakomunikował o pracach 
nad nową ustawą znoszącą kolejne święta: Trzech Króli (6 stycznia) i 
Wniebowzięcia Matki Boskiej (15 sierpnia)20. Coraz częściej wnosił 
też zastrzeżenia przeciwko mianowaniu księży na stanowiska kościel
ne21. Władze cofały lub nie wydawały zgody na budowę kościołów. 
Decydowali o tym arbitralnie kierownicy wydziałów ds. wyznań rad 
narodowych na podstawie wydanego okólnika MSW z dn. 25 VI 1957 r.
O skali utrudnień świadczy fakt, że w latach 1958-1960 władze pańs
twowe nie wyraziły zgody na realizację 98% zamierzeń budowlanych 
Kościoła!

Karano za postawienie krzyża misyjnego, wyjazdy na pielgrzymki, 
nabożeństwa stanowe (lekarzy, prawników, nauczycieli), uniemożliwiano 
prowadzenie zbiórek na kwiaty w kościele i remonty pomieszczeń. Bożo
narodzeniowe jasełki traktowano jak widowiska rozrywkowe i wyma
gano na nie zezwolenia. Warto przypomnieć ciągnącą się przez wiele 
lat sprawę budowy kościoła w Nowej Hucie, gdzie w roku 1960 cof
nięto wydane w 1956 r. pozwolenie na budowę, a przy okazji skonfis
kowano dwa miliony zł. zebranych przez wiernych na zakup mate

i szef grupy operacyjnej KC PPR. Znany na Pomorzu z tego, iż kazał się wybrać na I 
sekretarza KW PPR w Bydgoszczy, usuwając (23 VI 1945 r.) Stanisława Kiryluka. 
Kierownik wydziału organizacyjnego KC PZPR, a później I zastępca ministra w 
Komitecie ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Zwolennik wzmożenia walki z Koś
ciołem. Specjalista od zdejmowania krzyży w szkołach i przesunięcia religii poza 
czas programowych zajęć szkolnych, [w:] J. Marszałek, Słownik biograficzny stali
nizmu, Warszawa 1991, s. 14.
18 W roku 1961 dyrektorem V wydziału III Departamentu (Walka z Kościołem) był 
płk Stanisław Morawski, a zastępcą ppłk Zenon Groński, [w:] H. Dominiczak, Orga
ny bezpieczeństwa PRL 1944—1990, Warszawa 1991, s. 131.
14 Jerzy Sztachelski (1911- ) -  kpt. Przybył z ZSRR razem z PKWNem. Pierwszy 
wojewoda białostocki. Od 1944-1945 minister aprowizacji i handlu, od 1951-1956  
minister zdrowia, następnie 1956-1961 minister bez teki -  kierownik Urzędu ds. 
Wyznań.
20 Ustawa z dn. 16 X I 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy, Dz. U. 
Nr 51 z 1960, poz. 297.
21 Art. 5 dekretu z 1 X 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
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riałów. Spowodowano również usunięcie nowohuckiego proboszcza, 
który nazbyt gorliwie zajmował się budową kościoła.

W roku 1961 władze przystąpiły do kolejnego etapu walki z Koś
ciołem. W notatce Urzędu ds. Wyznań czytamy m.in., że celem rep
resji jest osiągnięcie spolegliwej postawy całego duchowieństwa. Drogą 
do tego miał być nacisk i zwalczanie wszelkich politycznych, nielojal
nych działań kleru, a w szczególności:

Przeprowadzanie rozmów ostrzegawczych, stopniowego zdejmo
wania ze stanowisk kościelnych wszelkich wrogich elementów, wyda
wanie wytycznych prokuraturze dotyczących wyciągania surowych 
wniosków w wypadku nielojalnej działalności kleru, wstrzymywanie 
załatwiania wszelkich spraw kościelnych uzależnionych od władz22.

Księży należało wszechstronnie kompromitować i pokazywać po
lityczny kierunek ich działania. „Bezpieczeństwo” ponownie wpisało 
na czarną listę: kardynała Stefana Wyszyńskiego (1903-1981), bisku
pów Antoniego Baraniaka (1904-1977) z Poznania, Czesława Kacz
marka (1895-1963) z Kielc, Tomasza Wilczyńskiego (1903-1965) z 
Olsztyna, Wilhelma Plutę (1910-1986) z Gorzowa, Herberta Bednorza 
(1908-1989) z Katowic i Bolesława Kominka (1903-1974) z Wrocła
wia. Przygotowano szczególne przepisy dotyczące zakonów. Postano
wiono „uregulować” stan prawny uznając je za organizacje społeczne 
aby następnie, zgodnie z literą prawa prowadzić nadzór, przeprowa
dzać kontrole finansowe, wydawać polecenia i... obsadzać stanowiska 
kościelne. Rozpoczęto systematyczne usuwanie zakonnic i zakonni
ków ze szkół oraz innych placówek społecznych, a także likwidację 
zakonów, które według uznania władz prowadziły wrogą działalność 
wobec państwa23. Walka władzy ludowej z Kościołem przybrała nową 
jakość. Rolę szczególną odegrała Służba Bezpieczeństwa.

Prześladowanie Kościoła nie ominęło Torunia. W Instytucie Pa
mięci Narodowej w Bydgoszczy znajduje się kilkanaście tomów akt o 
kryptonimie Redemptoryści zawierające materiały operacyjne i spra

22 Notatka Urzędu do spraw Wyznań: sprawa lojalnego stosunku do państwa i 
władzy, [w:] P. Raina, Kościół w PRL Dokumenty 1960-1974, t. II, Poznań 1995 r., 
s. 42—43.
23 P. Raina, Kościół w PRL Dokumenty 1960-1974, t. II, Poznań 1995 r., s. 42—43.
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wozdania z głośnej w 1961 r. sprawy zaboru przez władze komunis
tyczne części klasztoru redemptorystów znajdującego się w Toruniu 
przy ul. Św. Józefa 23. Dokumenty wydarzeń o których mowa, znaj
dują się Instytucie Pamięci Narodowej w Bydgoszczy (w tomach 11 i
12 o sygnaturze By 069/1222 -  Sprawa: Redemptoryści), a także 
Centralnym Archiwum MSW (teczki Gabinet ministra teczki nr 
17/IX/77— ) oraz w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Byd
goszczy (Sprawozdania do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w r 
1961) i Archiwum Państwowym w Toruniu (Komitet Miejski PZPR -  
-1961). Autor opracowania wspierał się także literaturą wymienioną w 
przypisach. Cezura wydarzeń obejmuje lata 1959-1963. Artykuł jest 
zwiastunem szerszego opracowania na ten temat.

II. Przygotowanie przedpola

Głównym zadaniem zakonu redemptorystów było prowadzenie 
parafii pod wezwaniem św. Józefa w Toruniu, a także obsługiwanie 
misji i rekolekcji, katechizacja dzieci w zakresie szkół podstawowych i 
średnich, prowadzenie seminarium duchownego oraz pomoc duszpas
terska innym parafiom przez głoszenie kazań i słuchanie spowiedzi24.

r *25W tym celu w dniu 1 XI 1926 r. redemptoryści zakupili od gminy 
Toruń 5 ha ziemi wraz z ogrodem oraz trzema domami gospodarczymi o 
pow. 527 m2. Prawo własności wpisano w księgę wieczystą Bielany [tom 
IV karta 90], Budowę klasztoru rozpoczęto w 1927 r. na podstawie 
dokumentacji opracowanej (klasztor i kościół) przez poznańskiego 
architekta inż. Cybichowskiego26. W okresie międzywojennym wybudo

24 IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222. k. 264.
25 Redemptoryści CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris) -  Zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela) założył 9 XI 1732 r. w Italii św. Alfons Maria Liguori 
(1696-1787) w celu niesienia pomocy religijnej ludziom najbardziej zaniedbanym 
duchowo i opuszczonym, a szczególnie ubogim. Zgromadzenie zostało zatwierdzone 
przez papieża Benedykta XIV w 1749 r. W Polsce Redemptoryści są obecni od 1787 
za sprawą św. Klemensa (1751-1829), za jego sprawą pobudowano pierwszy 
klasztor poza Italią w Warszawie, który funkcjonował 21 lat. Usunięci przez Napo
leona redemptoryści ponownie wracają do Polski w 1883 r. dzięki o. Bernardowi 
Łubieńskiemu, który założył klasztor w Mościskach. W 1909 roku powstaje Pro
wincja Warszawska redemptorystów istniejąca do dziś.
26 IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222. k. 263.
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wano jedynie klasztor. Ponieważ na budowę kościoła zabrakło pienię
dzy zakonnicy wybudowali prowizoryczną kapliczkę, w której odpra
wiano nabożeństwa. W pomieszczeniach domu zakonnego istniało do 
roku 1939 wyższe seminarium duchowne. Po II wojnie światowej w 
roku 1946 seminarium wznowiło działalność -  na krótko, gdyż decyzją 
władz państwowych zostało zamknięte w roku 1952. W miejsce zli
kwidowanej uczelni redemptoryści utworzyli nowicjat, którego dzia
łalność trwała do roku 1957. W roku 1958 zakonnicy uzyskali zezwo
lenie na prowadzenie niższego seminarium duchownego, które kilka 
lat później [w 1961 r.] zostało zamknięte decyzją władz oświatowych 
„za lekceważenie przepisów szkolnych”.

Jednak sprawa budowy kościoła spędzała sen z oczu zakonnikom, 
którzy przez cały czas zbierali na ten cel fundusze tak, że w roku 1955 
posiadali już pół miliona ówczesnych złotych, które przechowywali w

27klasztorze . W tym samym roku parafię św. Józefa przejął ks. Stefan 
Ryzner [od księdza Kazimierza Hołdy, który objął stanowisko pro
wincjała 0 0 . Redemptorystów w Polsce]. Przejął on także zebrane 
fundusze i w 1957 roku dopingowany przez prowincjała rozpoczął 
budowę kościoła. Kierownikiem budowy został inż. Edmund Płocki28. 
W czerwcu 1958 ukończono rozbiórkę kaplicy, a następnie przys
tąpiono do budowy kościoła według dokumentacji zatwierdzonej przez 
Wydział Architektury PMRN w Toruniu29. Początkowo do tego celu 
użyto cegłę z rozbiórki kaplicy oraz cegłę zakupioną z przedsiębiorstw 
państwowych Torunia, Elbląga i Głogowa. Część cegieł nabywano w 
drodze wolnej sprzedaży w przedsiębiorstwach różnych miast Polski 
oraz na podstawie przydziałów otrzymywanych z Wojewódzkiej Hur
towni Materiałów Budowlanych w Bydgoszczy. Należy podkreślić, że 
wszystkie materiały zostały zakupione w sposób legalny30. W marcu
1959 r. na prośbę ks. Stefana Ryznera do Torunia przyjechał ksiądz 
Jan Jagielski, z klasztoru w Tłuchowie, który zajął się dalszą budową 
kościoła zaś ks. Ryzner został przeniesiony do Wrocławia, gdzie został 
rektorem klasztoru. W sierpniu 1959 r. nominację rektora i proboszcza

27 Z protokółu przesłuchania ks. Stanisława Zdunka z dn. 2 1 I V 1961 r., [w:] IPN, By 
Sygn. 069/1222 k. 185.
28 Tamże, k. 30.
29 Kierownikiem wydziału był w tym czasie mgr inż. arch. Stefan Modrzejewski. 
Tamże, k. 31.
30 Tamże, k. 32.
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otrzymał ks. Stanisław Zdunek, który z woli księdza bpa Kazimierza 
Kowalskiego (1896-1972) kontynuował budowę kościoła31. W tym 
czasie Radę domu klasztoru stanowili: ks. Stanisław Zdunek -  rektor, 
ks. Stanisław Kwiatkowski -  minister domu, zastępca rektora ks. Józef 
Jarosz -  dyrektor Juvenatu32, ks. Fryderyk Kowalczyk -  radny domu. 
Pierwszym socjuszem33 Juvenatu był ks. Jan Pulchny, a drugim ks. 
Edward Żyłowski. Klasztor zatrudniał również radcę prawnego -  Mie
czysława Tyczkę (osobę świecką). Tak więc Ksiądz Stanisław Zdunek 
objął klasztor, gdy mury i filary kościoła wznosiły się na wysokość 4 - 
-5  m, a na całej powierzchni budowanego kościoła położono posadzkę 
w stanie surowym34. Na placu budowy znajdowała się znaczna ilość 
cegły, cementu, wapna, stali zbrojeniowej i innych materiałów. Szybko 
rosnące mury, a zwłaszcza zaangażowanie mieszkańców w robotach 
budowlanych stały się solą w oku lokalnej władzy.

Nie próżnowała również służba bezpieczeństwa. W III wydziale 
KW MO w Bydgoszczy35, przygotowywano plany operacyjne prze
ciwko redemptorystom. W wyniku działań operacyjnych ustalono, że 
„praktyczna działalność zakonników w okresie po wyzwoleniu wykra
czała poza ramy pracy duszpasterskiej i godziła w najżywotniejsze 
interesy PRL. Stwierdzono, że w trakcie głoszonych kazań na terenie 
parafii św. Józefa oraz podczas misji i rekolekcji na innym terenie 
ojcowie bardzo często krytykowali zarządzenia władz państwowych i 
administracyjnych w odniesieniu do ustawy o dopuszczalności przery
wania ciąży, lokalnych zakazów władz w sprawie zakazów procesji 
ulicami miasta, likwidacji nauczania religii w szkołach, chwilowego 
wstrzymania budowy kościoła, wprowadzenie obowiązku pracy w dni 
świąteczne, zawieranie ślubów cywilnych itp. Niezależnie od tego kry
tykowali moralność socjalistyczną, radzieckie zdobycze naukowe na 
odcinku podboju kosmosu, nauczycieli opowiadających się za laicy
zacją szkół oraz zachodzące zmiany polityczne i społeczne w Polsce.

31 Z protokółu przesłuchania ks. St. Zdunka w dn. 21 IV  1961 r., [w:] IPN, By t. 11. 
Sygn. 069/1222 k. 185.
32 Juvenat -  niższe seminarium duchowne utworzone w Toruniu w 1958 r.
33 Socjusz -  zastępca, a raczej pomocnik dyrektora Juvenatu.
34 Z protokółu przesłuchania ks. Stanisława Zdunka, [w:] IPN, By Sygn. 069/1222 
k. 33.
35 Wydział III zajmował się w tym czasie działalnością antypaństwową -  najbardziej 
rozbudowany pion MSW, [w:] H. Dominiczak, Organy..., s. 129.
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Wychwycono również, że redemptoryści bez zezwolenia władz tworzyli 
nielegalne organizacje przykościelne m.in. kółka różańcowe, koła mi
nistrantów itp. Poza tym dokonywali nielegalnych zbiórek pieniężnych, 
a uzyskane sumy pieniężne przeznaczali na zakup materiałów budow
lanych.

Rektor byłego seminarium duchownego ojciec Jarosz utrudniał 
władzom oświatowym w przeprowadzeniu wizytacji byłego niższego 
seminarium, a zakonnicy podburzali bigotki, fideistki i dewotki do or
ganizowania delegacji, które domagały się u władz wprowadzenie 
religii do szkół. Stwierdzono, że zgromadzenie nie wypełniało obo
wiązków płacenia podatków (aktualne zaległości sięgały sumy 2 milio
nów złotych). W okresie przedwyborczym w 1957 r., kolportowali 
ulotki o treści wrogiej śród parafian, które nawoływały władze do 
umożliwienia szerzenia kultu religijnego.

Podczas przeprowadzonej kontroli biblioteki (w miesiącu sierpniu
1960 r.) w domu zakonnym władze zakwestionowały 1303 pozycje 
książek pozbawionych debitu (zakonnicy tłumaczyli się, że wspom
niane książki są niezbędne dla pogłębiania studiów filozoficznych). 
Zauważono, że uaktywnienie wrogiej działalności ze strony redempto
rystów nastąpiło z chwilą przybycia do Torunia ojca Henryka Szulca i 
ojca Eugeniusza Moczulskiego .

W związku z „wrogą działalnością” redemptorystów Wydział III 
KW MO w Bydgoszczy uznał za konieczne wydzielenie jednego pra
cownika operacyjnego ze służby bezpieczeństwa KM MO w Toruniu, 
który miał „aktywnie włączyć się do rozpracowania tego zgromadze
nia”. Wydzielonym pracownikiem został starszy oficer operacyjny por. 
Edmund Zagrodnik. Podstawowe materiały świadczące o wrogiej dzia
łalności uzyskiwano na bieżąco od 5 „TW” [tajnych współpracowni
ków], Sieć informacyjną tworzyli informatorzy blisko związani z za
konem o pseudonimach: „Adam”, „Sęp”, „Aleksander”, „Gamiński” i 
„Kasprzyk”. Dodatkowe materiały operacyjne uzyskiwano z techniki 
(PT -  podsłuchu telefonicznego i kontroli korespondencji) oraz oso
biście przez pracowników z kontroli kazań (nagrania magnetofonowe i 
sprawozdania pisemne) .

36IPN, By t. 12. Sygn. 069/1222 k. 267.
37 Tamże, k. 269.
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Tajne służby otrzymały zadanie zebrania materiału dowodowego,
'  38na podstawie którego można było skompromitować redemptorystów , 

a zwłaszcza przełożonego klasztoru ojca Stanisławowa Zdunka i brata
39Adama Krzysztofika. Operacji nadano kryptonim Nr 6 Ds. 84/61 . 

Sprawą zajął się śledczy kpt. M. Linke z Torunia, na podstawie 
instrukcji otrzymywanych z III Wydziału KW MO. Rozpracowanie 
redemptorystów rozpoczęto od przeprowadzania kontroli dokumentów 
w biurze parafii, dotyczących dokonywanych zakupów w latach 1959— 
1960, a zwłaszcza materiałów budowlanych nabytych z nielegalnego 
źródła. Sprawdzano numery i daty rachunków, przedsiębiorstwa, w 
których dokonywano zakupów, starano się także podważyć wiarygod
ność dokumentów.

Następną rewizję przeprowadzono w dn. 11 II 1961 r. przez 
funkcjonariuszy do spraw bezpieczeństwa KP MO w Toruniu. Zadanie 
polegało na przeszukaniu terenu budowy kościoła w celu odnalezienia 
ewentualnie skradzionych cegieł, żelaza zbrojeniowego, i innych „tref
nych” materiałów budowlanych. W dalszym ciągu szukano „lewych” 
rachunków, które należało zabezpieczyć pod specjalnym dozorem. Stara
no się podważyć legalność uzyskanego zezwolenia na budowę kościo
ła. W tej sprawie przesłuchano, a następnie represjonowano kierownika 
Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego WRN w Bydgoszczy 
inż. Stefana Modrzejewskiego40, kierownika budowy inż. Edmunda

38 IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 49.
39 Tamże, k. 8.
40 W dniu 12 VII 1961 r. na podstawie art. 111 k.p.k. wice prokurator prokuratury 
wojewódzkiej w  Bydgoszczy powołał w charakterze biegłych inż. Jerzego Mierzwę i 
inż. Franciszka Szurę dla zbadania czy mgr inż. arch. Stefan Modrzejewski będąc 
architektem Miejskim w Toruniu miał prawo do wykonania wstępnego projektu bu
dowy kościoła oraz czy z tytułu zajmowanego stanowiska miał prawo wydać 
pozwolenie na budowę i sprawować nadzór ogólny nad budową kościoła. Biegłych 
zobowiązano również do znalezienia nieprawidłowości w prowadzonej budowie, a w 
szczególności: zbadania wstępnego projektu i pozostałej dokumentacji technicznej, 
dokonania wymiarów kubatury oraz wyliczenia ilości zużytego do budowy kościoła 
materiału. Wydana opinia biegłych była na ogół korzystna dla „podejrzanych” i 
zarzucała jedynie drobne formalne niedociągnięcia (brak podpisów pod opisem tech
nicznym, brak podpisów na poszczególnych rysunkach itp.). Biegli stwierdzili, iż 
budowa kościoła była prowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowano rów
nież warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, a wznoszony kościół był budowany 
zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym zarówno pod względem wymia-
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Płockiego oraz inż. Kurowskiego, inż. Stefana Łącznego, inż. Jana 
Niewiadę, inż. Michała Czarnockiego oraz inż. Michała Daszkiewicza, 
którzy wchodzili w skład komisji wydającej zezwolenie na budowę 
kościoła.41. Klasztor został poddany ścisłej obserwacji. Biuro „W” 
rozpoczęło kontrolę korespondencji42, uaktywniono „TW” -  tajnych 
współpracowników. Rozpracowaniem i szykanom objęto niższe semi
narium.

„(...) W szkole prowadzonej przez redemptorystów w Toruniu (na 
Bielanach) władze szkolne zwróciły się do nauczyciela j. polskiego i 
dały mu do zrozumienia, że nie życzą sobie aby on pracował jedno
cześnie w szkole państwowej i zakonnej. Nauczyciel odszedł od re
demptorystów -  wskutek czego przez jakiś czas nie odbywały się w 
ich szkole lekcje j. polskiego -  wówczas władze szkolne zawiadomiły 
redemptorystów, iż jeśli nadal nie będzie zajęć języka polskiego, to

rów jak i założonej konstrukcji. Drobne centymetrowe odchyłki mieściły się w 
granicach tolerancji dla danych materiałów, natomiast architekt miejski inż. Jerzy 
Modrzejewski jako przedstawiciel władzy budowlanej posiadał kompetencje za
twierdzenia projektu kościoła oraz wydania pozwolenia na budowę.

Wreszcie dopatrzono się nieścisłości na budowie i przeciwko inż. Modrzejews
kiemu oraz jego zastępcy inż. Bolesławowi Łącznemu wytoczono proces (9 VIII 
1962 r.). Akt oskarżenia obejmował czyn z art. 286 p. 1. k.k. i dotyczył zatwier
dzenia przebudowy wieży kościelnej ponad dozwoloną normę (zwiększenia wyso
kości), przez co powstało niebezpieczeństwo katastrofy dla samolotów Aeroklubu 
Toruńskiego. Rozprawę kilkakrotnie przekładano, ponieważ ze sprawy wyłączyli się 
sędziowie Jerzy Twardo, Bogdan Suchodolski [właściwe nazwisko Sudolski -  przyp. 
autora] i Sabina Hołownia (Służba Bezpieczeństwa sprawdzała czy sędzia nie jest 
klerykałem). Termin rozprawy kilkakrotnie przesuwano. Z wypowiedzi sędziego 
prowadzącego sprawę skierowanej do innych sędziów wynikało, że sprawa w 
stosunku do inż. Łącznego zanosi się raczej na uniewinnienie, zaś w stosunku do inż. 
Modrzejewskiego sędzia B. T[...] nie była zdecydowana jak postąpić. 28 IX 1962 r. 
sąd ogłosił wyrok skazując inż. Modrzejewskiego na 6 miesięcy więzienia w  
zawieszeniu na 2 lata, natomiast inż. Łączny został uniewinniony. W wyniku rewizji 
prokuratury sąd II instancji uchylił zaskarżony wyrok i wymierzył inż. Modrze
jewskiemu 3 miesiące aresztu zawieszając wykonanie wyroku na dwa lata. Sąd 
utrzymał zaskarżony wyrok inż. Łącznego w  mocy, [w:] Sąd Powiatowy w Toruniu. 
Sprawa karna: Stefan Modrzejewski i Bolesław Łączny, Sygn. akt II. Kp. 1200/62.
41 IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 66.
42 Biuro „W” -  Biuro Ewidencji Operacyjnej, komórka analiz. Wchodziło w skład III 
wydziału K.W MO lub III Departamentu MSW. Organizacyjnie podlegało pod 
wiceministra Antoniego Alstera, [w:] H. Dominiczak, Organy..., s. 129.
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szkoła zostanie zamknięta. Zakonnicy podjęli rozmowy z asystentem 
prof. Górskiego (którego w tym czasie nie było w Toruniu) z mgr Zyg
muntem Dokumo, który zgodził się prowadzić zajęcia prowizorycznie. 
Ostatecznie poprowadziła je dr Janina Budkowska (jak mówiła -  do 
końca roku szkolnego). Informuję, że redemptoryści, by ratować 
szkołę, złamali przepis, który zabraniał przebywania kobiet w ich 
zakładach”.

„Szkoła redemptorystów była szkołą wewnętrzną kształcącą 
kandydatów do zakonu w zakresie szkoły średniej. Uczniowie mogli 
jednak wystąpić z niej w każdej chwili. Klasy VIII i IX liceum liczyły 
po 30 uczniów, a klasy X i XI bodaj po 13. Nauczyciele byli praw
dopodobnie emerytami. Wśród nauczycieli panuje przypuszczalnie bar
dzo miła atmosfera. Uczniowie są zdyscyplinowani i poważnie traktują 
swoje obowiązki. Mieszkają oni w internacie”43.

W trakcie z operacyjnego rozpracowania seminarium, toruńskie 
SB otrzymało informację, że ojcowie redemptoryści posiadają „wtyki” 
[informatorów] w Kuratorium Oświaty w Toruniu, którzy informują 
zakonników o zamierzeniach „bezpieczeństwa”44.

* * *

Mimo usilnych starań oficerowie SB napotykali na trudności w 
uzyskaniu jednoznacznych materiałów dowodowych obciążających, 
redemptorystów. W sprawach zakupów Służba Bezpieczeństwa w To
runiu zwracała się do kilkunastu „trzecich” wydziałów SB w Komen
dach Wojewódzkich MO z prośbą o zebranie dokumentów, które 
mogłyby udowodnić, iż materiały użyte do budowy kościoła pochodzą 
z nieznanych źródeł i są uzyskane na drodze przestępstwa. I tak np. 
Wydział III KW MO w Zielonej Górze sprawdzał transakcję kupna 
cegły przez redemptorystów w miejscowości Przemków. Okazało się 
jednak, że wszystkie transakcje nie naruszały prawa, a przedstawiciele 
parafii w czasie zakupu przedstawili legalne pozwolenia na budowę

43 Z informacji Nr 4/61 pom ocy obywatelskiej [donosu] „ TW” ps. „ Wroński" z dn. 
18111961 r., [w:] IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 13..
44 Z notatki służbowej ze spotkania z  ,, TW ” ps. ,, Sportowiec ” odbytego w dniu 25 V 
1961 r., [w:] IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 49.
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wydane przez Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego PMRN w 
Toruniu.

* * *

Decyzją kierownictwa III Departamentu i Biura Śledczego Minis
terstwa Spraw Wewnętrznych45 oraz prokuratora prokuratury wroc
ławskiej, wydział śledczy prokuratury postanowił aresztować (na tere
nie dokonania przestępstwa) ojca Stanisława Zdunka pod zarzutem 
nielegalnego nabywania materiałów budowlanych we Wrocławiu. 
Aresztowanie księdza miało nadać nową dynamikę śledztwu i „pchnąć 
sprawę” redemptorystów do przodu. W rezultacie w dniu 6 IV 1961 r. 
ks. Zdunka osadzono w areszcie KO MO we Wrocławiu.

„Superior ojciec Zdunek został aresztowany za tą budowę. Wie
dziano o tym, że to nastąpi, był głupi niech siedzi. Zresztą kiedy był 
pierwszy raz wzywany do MO we Wrocławiu to byliśmy przekonani, 
że już nie wróci. Obecnie wezwano go po raz drugi i został aresztowa
ny. Duże zdziwienie wywołała pewność MO. Zdunka wezwali, powie
dzieli mu, że będzie aresztowany. Zapytali czy jest gotowy do siedzenia. 
Zdunek poprosił aby zezwolili mu jeszcze dwa dni być na wolności, 
gdyż ma pewne sprawy do załatwienia. Zgodzono się na jego prośbę, 
a po dwóch dniach Zdunek faktycznie zgłosił się do więzienia. Po 
aresztowaniu Zdunka prowincjał Hołda wysłał do Torunia p.o. supe
riora, którym został oddelegowany ojciec Edmund Moczulski z War
szawy. On panom [z SB -  przyp. autora] jest znany, ten n-zetowiec. W 
czasie okupacji należał do NSZ. Natomiast na kierownika budowy 
kościoła w Toruniu posłany został ojciec Szulc z Zamościa. Szulc na 
razie wstrzymał budowę kościoła, aby pozałatwiać wszystkie rachunki
i wszystkie sprawy związane z budową. Trochę strach jest w zakonie z 
tą całą aferą”46.

45 Kierownictwo V Wydziału (Walka z Kościołem) III Departamentu w  1961 r. sta
nowili: płk Stanisław Morawski i jego zastępca ppłk Zenon Groński. Dyrektorem 
Biura Śledczego (szyfry, obserwacja, dokumentacja operacyjna, technika operacyjna
i kontrola korespondencji) był płk Józef Chomętowski. Wszyscy podlegali wicemi
nistrowi płk Antoniemu Alsterowi, [w:] H. Dominiczak, Organy..., s. 131.
46 Z doniesienia do KW  MO w Bydgoszczy przez ,, TW" ps. [ ...] z dnia 20 IV 1961 r. 
[w:] IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 27.
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Zaostrzenie się stosunków pomiędzy zakonem i władzami admi
nistracyjnymi nastąpiło szczególnie po aresztowaniu ks. Zdunka47.

Uwięzienie księdza St. Zdunka ułatwiło służbie bezpieczeństwa 
przeprowadzenie szczegółowej rewizji, a także zakwestionowanie 
redemptorystom wszelkich dokumentów związanych z nabywaniem 
materiałów budowlanych (zamówienia, faktury, listy przewozowe, itp.), 
które znajdowały się na terenie zakonu. O aresztowaniu proboszcza 
księża informowali z ambon wiernych, a niektórzy „wierni” infor
mowali milicję:

(...) Na podstawie ustnej informacji [od „TW” ps. „Leon’’]  usta
lono, że w dniu 18 V 1961 r. na tzw. nabożeństwie majowym jeden z 
księży redemptorystów (nazwiska nie ustalono) podał zebranym w 
kościele do wiadomości, iż otrzymał list od proboszcza ks. Zdunka. 
Dalej powiedział m.in., że ksiądz Zdunek siedzi w więzieniu za sprawy 
kościoła. W związku z tym ks. proboszcz prosił swoich wiernych o

r '  '48modlitwy, aby sprawa przebiegła pomyślnie na jego korzyść .

Ponieważ podczas wieczornych mszy w trakcie kazań księża ura
biali opinię [informowali] wiernych -  fakt ten wzięto po uwagę pod
czas planowania rewizji, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć grupę 
operacyjną. Przeszukanie postanowiono przeprowadzić w następują
cych pomieszczeniach zgromadzenia:
-  biurze budowy kościoła św. Józefa,
-  biurze parafii św. Józefa,
-  pokoju -  gabinecie zajmowanym przez księdza Stanisława Zdunka,
-  pokoju -  gabinecie dyrektora „Juvenatu”-  księdza Józefa Jarosza,
-  pokoju -  gabinecie księdza Edmunda Moczulskiego, który według 

danych SB zastępował księdza Stanisława Zdunka,
-  pokoju -  gabinecie księdza Henryka Szulca, który zajmował się 

budową kościoła,
-  innych pomieszczeniach jeśli znajdzie się ku temu potrzeba.

47 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu IV Wydział Kamy uznał w dniu 14 XI 1962 r. 
księdza Stanisława Zdunka winnym i skazał na 1 rok i 6 miesięcy więzienia, [w:] 
IPN By t. 12. Sygn. 069/1222 k. 569.
48 Wyciąg z pisma KM  MO -  SB w Toruniu z dn. 19 V 1961 r. Ldz. 60—01689/61, 
[w:] IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 25.
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26 VI 1961 r. na biurku pplka Dąbrowskiego leżał przygotowany 
szczegółowy plan rewizji49:

Akcja przeprowadzona zostanie w dniu 30 V I 1961 r. o godz. 10°° 
przez grupą pracowników wydziału śledczego Wydz. III i KM  MO 
Służby Bezpieczeństwa w Toruniu. O ustalonej godzinie mjr Zajdler i 
starszy oficer operacyjny Wydziału III Napierała udadzą się do zgro
madzenia, gdzie skontaktują się z jego obecnym przełożonym i po
wiadomią go o celu wizyty. Po wykonaniu tej czynności starszy oficer 
operacyjny Napierała spowoduje przybycie na miejsce rewizji (znaj
dujących się w pobliżu zgromadzenia rozbitych na małe grupki) 
naszych pracowników. Pierwsza grupa obsadzi biuro budowy, a pozos
tałe wejdą do wnętrza zgromadzenia. Ich wejście odbywać się będzie 
sukcesywnie, w kilkuminutowym odstępie czasu. Dwaj pracownicy z 
KM  MO w Toruniu, których wyznaczy się na miejscu zabezpieczą od 
wewnątrz wyjście zgromadzenia w celu udaremnienia ew[entualnego] 
wynoszenia dokumentów na zewnątrz przez księży. Grupy pracow
ników, którzy ukończą rewizję w wyznaczonym im miejscach i zdadzą 
relację mjr Zajdlerowi teren zgromadzenia opuszczać będą stopniowo. 
Z uwagi na sygnały o wytwarzaniu przez redemptorystów wśród wier
nych niezdrowej atmosfery (w związku z aresztowaniem ks. Zdunka) 
zachodzi potrzeba, aby podczas trwania rewizji teren przylegający do 
zgromadzenia był patrolowany przez ZOMO, co jest konieczne dla 
zabezpieczenia normalnego toku pracy. Całością prac związanych z 
dokonaniem rewizji kierować będzie mjr Władysław Zajdler przy 
współudziale starszego oficera operacyjnego grupy V Edmunda Napie
rały [przeszukanie było przeprowadzone przy współudziale prokura
tora z nakazem rewizji].

Patrole ZOMO winny działać w ukryciu, bez zwracania większej 
uwagi, przy czym kierownictwo rewizji (w danym przypadku mjr Zajd
ler i mjr Grochowski) musi zabezpieczyć łączność z odwodem ZOMO 
w celu natychmiastowego użycia sił. Pian użycia sił uzgodniony z kie
rownictwem KW  MO należy przedłożyć mjr Czajorowi do zatwier
dzenia. Przez PT  [podsłuch telefoniczny] orientować się o kontaktach 
w czasie trwania rewizji, prowokacyjne hasła przekazywać mjr Gro
chowskiemu celem przeciwdziałania. Po rewizji nasilić pracę opera

49 Tamże, k. 55-56
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cyjną i techniczną dla ustalenia nastrojów i komentarzy wśród miesz
kańców Torunia50.

30 VI 1961 r. o godzinie 103° pod bramą zakonu pojawiła się gru
pa pracowników Samodzielnej Sekcji Śledczej i Wydziału III KW MO 
z Bydgoszczy oraz Służby Bezpieczeństwa Komendy Miasta MO pod 
kierownictwem prokuratora Paszkiewicza z Bydgoszczy i majora Wła
dysława Zajdlera z zamiarem przeprowadzenia rewizji w pomieszcze
niach ujętych w planie akcji. W wyniku przeszukania zakwestionowano 
większą ilość faktur, listów przewozowych i innych dokumentów. 
Przybyły wraz z ekipą inżynier budowlany zabezpieczył materiał bu
dowlany znajdujący się na budowie. W czasie przeszukania znaleziono 
list satyryczny na tow. Nikitę Chruszczowa, który dołączono do mate
riałów dowodowych. Zaskoczeni zakonnicy nie stawiali żadnego oporu. 
Wszystkie podpisy pod protokółami (z zastrzeżeniem, że wszystkie 
materiały budowlane w zgromadzeniu toruńskim zostały nabyte ze 
źródeł legalnych) złożył ksiądz Henryk Szulc -  jako pełniący obowiąz
ki proboszcza. Przeszukanie trwało cztery godziny51.

Służba Bezpieczeństwa usiłowała uniemożliwić dalszą budowę koś
cioła. W dniu 26 VII 1961 r. mjr Grochowski złożył wniosek do komi
tetu miejskiego PZPR w Toruniu, aby partia przedsięwzięła odpowiednie 
środki w celu niedopuszczenia do realizacji dalszych zamówień dla 
redemptorystów. W uzasadnieniu stwierdził, że „w związku z budową 
kościoła księża kontaktują się z pracownikami niektórych zakładów 
pracy i instytucji, które to wyświadczają im usługi przy zakupie pot
rzebnych im materiałów budowlanych i wykonywaniu elementów 
konstrukcji żeliwnych”. Fakty takie zanotowano w Toruńskiej Stoczni 
Rzecznej, Toruńskiej Fabryce Urządzeń Chemicznych i w Spółdzielni 
Pracy52.

Tymczasem w Komendzie Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy trwały 
przygotowania do rozprawy z niesfornymi zakonnikami.

50IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 53.
51 Tamże, k. 58.
52 IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 63.
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III. Wydarzenia w klasztorze w dniu 6 X 1961 r.

W połowie września 1961 r. decyzją Ministerstwa Oświaty zamk
nięto niższe seminarium duchowne ojców redemptorystów w Toruniu. 
Pomieszczenia seminarium władze przyznały Kuratorium Okręgu szkol
nego w Toruniu.

„W Toruniu zakon Redemptorystów posiada niższe seminarium 
duchowne, którego dyrektorem jest ojciec Jarosz. W seminarium jest 
około 80 chłopców we wszystkich klasach. W miesiącu sierpniu dy
rektor został powiadomiony przez władze oświatowe pismem, że semi
narium nie będzie istniało. Władze państwowe powiadomiły poszcze
gólnych słuchaczy tegoż seminarium pisemnie w miejscach zamiesz
kania, aby nie przyjeżdżali do Torunia, ponieważ nauki nie będzie. 
Ojciec Jarosz po uzgodnieniu ze swoją władzą zakonną czyli prowinc
jałem opracował odwołanie od tej decyzji do kuratorium, a niezależnie 
od tego wysłał pisma do wszystkich słuchaczy aby mimo wszystko 
przyjechali do Torunia na rozpoczęcie roku szkolnego” .

Małe seminarium zostało rozwiązane 1 IX 1961 r. Najbardziej 
oddanych i zaufanych kleryków zakonnicy podzielili na dwie grupy: 
jedną (ok. 15 kleryków) przenieśli do Braniewa, gdzie mieścił się 
nowicjat, a drugą (ok. 10 kleryków) posłali do Łomnicy Zdroju, gdzie 
został utworzony drugi nowicjat. Tak klerycy z pierwszej grupy, jak ci 
z drugiej otrzymali habity i mogli normalnie kończyć naukę z zakresu 
szkoły ogólnokształcącej. Pozostała część kleryków poszła do gimnaz
jum w Toruniu, a reszta do gimnazjum w Tłuchowie, gdzie przy pomo
cy zakonu miała ukończyć matury, a następnie po przyjęciu do nowic
jatu zakonu redemptorystów ukończyć studia54.

Przed przejęciem seminarium Wydziałowi Spraw Lokalowych 
polecono przeprowadzenie oględzin i dokonania pomiarów przejętych 
pomieszczeń. Zgodnie z danymi Wydziału Finansowego Prezydium 
MRN w Toruniu seminarium dysponowało 20 salami o łącznej po
wierzchni 1.250 m2. W tym celu w dniu 28 IX 1961 r. udali się do 
klasztoru: kierownik Wydziału Spraw Lokalowych PMRN Jerzy Sied

53 Wyciąg z doniesienia tajnego współpracownika „ TW ” [ps. Mak] z  dn. 22 VIII 
1961 r. [w:] IPN Bydgoszcz, Sygn. 069/1222 k. 170.
54 Wyciąg z doniesienia tajnego współpracownika „ TW" [ps. Mak] z  dn. 22 X  
1961 r., [w:] IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k.172.
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lecki oraz i inż. Łączny, którzy dokonali oględzin połowy pomieszczeń 
klasztoru tj. 660 m2. Przedstawiciele władz usiłowali dokonać prze
glądu wszystkich pomieszczeń, jednak do dalszej części klasztoru nie 
zostali wpuszczeni przez zakonników, którzy oświadczyli, że klasztor 
nie wchodził w skład pomieszczeń zajmowanych przez seminarium.

W dniu 4 X 1961 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w To
runiu przyznało Kuratorium Okręgu Szkolnego lokale po byłym niż
szym seminarium duchownym55. Decyzją objęto dwanaście sal wykła
dowych o powierzchni 384 m2, dwie kancelarie o powierzchni 36 m2 
każda i jedno pomieszczenie o pow. 144 m2. Orzeczenie o zamknięciu 
seminarium zostało zatwierdzone przez ministerstwo oświaty w dniu 5 
X 1961 r. W związku z tym 5 X 1961 r. na polecenie I sekretarza KW 
PZPR Mariana Miśkiewicza Prezydium MRN w Toruniu wysłało po
nownie kierownika Wydziału Spraw Lokalowych PMRN Jerzego 
Siedleckiego [lub Siedlewskiego] oraz kierownika Wydziału Spraw 
Wewnętrznych Stanisława Stelmaszyka do gmachu redemptorystów w 
celu dokończenia pomiarów i zabezpieczenia pomieszczeń56. Jednak 
na skutek energicznego sprzeciwu ks. E. Moczulskiego urzędnicy wy
cofali się z terenu klasztoru, ostrzegając zastępcę przeora o konsek
wencjach utrudniania wykonania poleceń władz oraz informując prze
wodniczącego MRN o zaistniałych faktach57.

5 X 1961 r. w godzinach południowych komendant wojewódzki 
MO w Bydgoszczy płk Kazimierz Chojnacki otrzymał telefoniczny 
meldunek od komendanta miejskiego MO w Toruniu płk Hillera, do 
którego zgłosili się pracownicy MRN z prośbą o asystę milicji, ponie
waż redemptoryści uniemożliwiają zabezpieczenie pomieszczeń po 
byłym niższym seminarium duchownym, przeznaczonych na przyszłą 
szkołę. Po konsultacjach z I sekretarzem KW PZPR Marianem Miś- 
kiewiczem Komendant wojewódzki MO udał się natychmiast wraz 
ppłk (...) Dąbrowskim zastępcą do spraw Służby Bezpieczeństwa do 
Torunia, w celu podjęcia decyzji po dokładnym rozpoznaniu sprawy. 
W gabinecie Przewodniczącego Prezydium MRN obradowali już: I 
sekretarz KM PZPR -  Bolesław Różycki, Przewodniczący Prezydium

55 AP w  Bydgoszczy, K W  PZPR Bydgoszcz, Sekretariat Meldunki i informacje na 
terenie województwa przesyłane do KC PZPR 1961, Sygn. 51/VI/79 k. 25.
56 IPN, By t. 11. Sygn. 069/1222 k. 141.
57 AP Bydgoszcz, KW PZPR Bydgoszcz -  Sekretariat KW. Meldunki..., Sygn. 
51/YI/79 k. 25.
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Wojewódzkiej Rady Narodowej -  Aleksander Schmidt [ZSL], proku
rator (...) Surowski, Komendant Miejski MO płk Hiller oraz pracow
nicy przygotowani do zajęcia i opieczętowania lokali., zaś w sekre
tariacie przewodniczącego oczekiwali robotnicy do ewentualnych prac 
fizycznych.

Całością akcji kierowali: Komendant wojewódzki MO Kazimierz 
Chojnacki, prokurator wojewódzki, przedstawiciele Prezydium WRN z 
Wydziału do spraw Wyznań i miejscowe władze z Torunia58.

Po przeanalizowaniu sprawy zebrani postanowili, że w dniu 5 X 
1961 r. nie będą dokonywane żadne czynności w klasztorze, a dopiero 
w dniu następnym, przy czym w pierwszej fazie nie będzie się prze
prowadzać żadnej eksmisji, a tylko zabezpieczy pomieszczenia po
przez naklejenie i ostemplowanie nalepek na drzwiach seminarium. 
Sztab wyłonił dwie grupy pracowników MRN, z których pierwsza miała 
za zadanie dokonać pomiarów obiektu (budynki i pomieszczenia) tzw. 
inwentaryzacji, a druga -  zabezpieczyć sporne wnętrza poprzez umiesz
czenie nalepek zabezpieczających. Kontrowersje wynikały stąd, iż za
konnicy wskazali pomieszczenia o rozmiarach 600 m2 i te chcieli prze
kazać, a według materiałów podatkowych znajdujących się w MRN 
wynikało, że seminarium zajmowało ok. 1.300 m2 pomieszczeń59. 
Uzgodniono również, że (aby nie wzbudzać niepotrzebnej sensacji) z 
rana 6 X 1961 r. do klasztoru uda się tylko kilku pracowników MRN, 
prokurator w asyście jednego oficera i dwóch podoficerów MO, 
zresztą klasztor znajdował się z dala od większych skupisk ludzkich i 
zakładów pracy, a czynności wstępne miały za zadanie tyko zabezpie
czyć pomieszczenia. Ponadto w odległości 2-3 minut drogi zamierzano 
skoncentrować siły milicyjne w ilości ok. 250 ludzi, a w samym budyn
ku ustalono zorganizowanie punktu łączności MO [telefon] natomiast 
obok budynku miał znajdować się radiowóz służby bezpieczeństwa.

W celu ubezpieczenia działania komisji inwentaryzacyjnej -  wie
czorem 5 X 1961 r. wydano następujące rozkazy: Zarządzono kon
centrację Zmotoryzowanych Odwodów MO [ZOMO] na dzień 6 X
1961 r. godzinę 800 w rejonie Torunia z następującą lokalizacją:

58 AP Bydgoszcz, KW PZPR Bydgoszcz -  Sekretariat KW. Meldunki..., Sygn. 
51/VI/79. k. 25.
59 IPN Bydgoszcz, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Dele
gatura w Bydgoszczy, Teczka By 069/1222 1. 11 k. 97.
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Lp. Jednostka Ilość
funkcjonariuszy

Dyslokacja Odległość 
od klasztoru

1. ZO KWMO 
Bydgoszcz

90 lotnisko
Toruń

3 km

2. ZO KMMO 
Grudziądz

44 las przy szosie 
grudziądzkiej

2 km

3. ZO KMMO 
Włocławek

38 las w miejscowości 
Czerniewice

6 km

4. ZO KMMO 
Toruń

66 Pomieszczenia 
KMMO w Toruniu

3 km

Razem
funkcjonariuszy: 238

Komendant Miejski MO w Toruniu został zobowiązany do wy
dania rozkazów podległym pracownikom (w tym Służbie Bezpieczeńs
twa) w celu wzmożenia czujności w dniu 6 X bm. [1961 r.] od godzin 
rannych oraz zbieranie informacji o ewentualnych wypowiedziach na 
temat wydarzeń w dn. 5 bm.

W dniu 6 X 6 1  r. o godz. 7°° Komendant Miejski MO zarządził 
koncentrację sił w komisariatach i poszczególnych służbach KM MO.
O godz. 8°° zakończono ześrodkowanie Zmotoryzowanych Odwodów 
MO [ZOMO] województwa bydgoskiego. Dysponowano w tym czasie 
poważnymi siłami liczącymi: 228 funkcjonariuszami ZOMO, 98 
funkcjonariuszami komisariatów MO oraz 99 funkcjonariuszami KM 
MO Toruń (w tym 41 funkcjonariuszy operacyjno-dochodzeniowych). 
Tak więc do dyspozycji kierownictwa akcji przydzielono 425 uzbrojo
nych po zęby funkcjonariuszy. Pododdziały ZOMO i funkcjonariusze 
KMMO posiadali do dyspozycji 13 samochodów ciężarowych, 8 oso
bowo-terenowych [typu Gaz], 6 samochodów osobowych, 10 radio
stacji przewoźnych UKF, 4 radiotelefony przenośne P -  12 i 2 radio
stacje F -  45. Ponadto do dyspozycji ZO KWMO oddano 10 psów 
obronnych.

Dowódcą całości akcji został Komendant Wojewódzki MO w Byd
goszczy płk Kazimierz Chojnacki, który do swojego sztabu powołał: 
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeńs
twa ppłk Dąbrowskiego, zastępcę ppłk Stanisława Czajora, zastępcę 
ds. Służby Bezpieczeństwa ppłk Stefana Modrzejewskiego, naczelnika
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wydziału „B” [obserwacja] mjr Góreckiego i ppor. inż. Olczaka -  kie
rownika sekcji radiowej KW MO (odpowiedzialnego za organizację 
obserwacji i łączności z komisją działającą wewnątrz zakonu oraz za 
sprawne działanie łączności radiowej)60. Decyzją przewodniczącego 
Prezydium MRN postanowiono powołać komisję która w dn. 6 X 1961 r. 
w asyście funkcjonariuszy MO i udziałem prokuratora miała defini
tywnie zakończyć czynności związane z pomiarami pomieszczeń i ich 
zabezpieczaniu. W skład komisji wchodzili: kierownik wydziału spraw 
lokalowych MRN, referent wydziału spraw lokalowych MRN, pra
cownik wydziału architektury MRN, kierownik referatu planowania 
MRN, st. instruktor wydziału zatrudnienia MRN, kierownik spraw 
wewnętrznych MRN, inspektor komisji miejskiej TOPL61, kierownik 
referatu nadzoru budowlanego MRN, kierowca mechanik KM Straży 
Pożarnej, a ponadto: prokurator Surowski i trzech milicjantów62.

6 X 1961 r. o godz. 7°° odbyła się odprawa zorganizowana przez 
komendanta wojewódzkiego MO, podczas której zapoznano dowód
ców poszczególnych Zmotoryzowanych Odwodów MO [ZOMO] z ce
lem przyjazdu do Torunia oraz sytuacją wynikłą w dniu 5 X 1961 r. i 
zadaniami jakie mają do wykonania, a mianowicie:
-  ZOMO Bydgoszcz i Grudziądz -  zabezpieczyć dzielnice, na skra

ju której położony jest klasztor,
-  ZOMO Włocławek przedyslokować się [przemieścić się] z miejs

cowości Czerniewice do KM MO w Toruniu i wspólnie z ZOMO 
Toruń być w gotowości do działań pomocniczych w zagrożonym 
rejonie i ewentualnie innych dzielnicach miasta.
Dowódcom przedstawiono także plan operacji, który przewidywał 

następujący sposób wykonania zadań:

60 6 X 1961 r. w godzinach popołudniowych skierowani zostali do Torunia: dwóch zas
tępców naczelnika Wydziału Służby Zewnętrznej: kpt. Nowicki i kpt. Walkowski, 
naczelnik Wydziału Służby Kryminalnej mjr Grupa, kwatermistrz kpt. Berduła oraz 
naczelnik Wydziału Łączności por. Lewandowski z KWMO w Bydgoszczy, [w:] IPN, 
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura w Bydgoszczy. 
Teczka: By 069/1222. t. 11. k. 99.
61 TOPL -  Terenowa Obrona Przeciwlotnicza.
62 IPN Bydgoszcz, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 
Delegatura w Bydgoszczy, Teczka By 069/1222 t.l 1 k. 14.
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a) o ile nastąpi zbiegowisko w rejonie klasztoru, ZOMO Grudziądz 
działaniami zaporowymi wzdłuż ulic Kaszubska, Nowickiego na 
odcinku Żwirki i Wigury do ul. Bema,

b) nie dopuszcza do gromadzenia się tłumu i ewentualnego posuwania 
się w stronę miasta63,

c) ZOMO Bydgoszcz działając wzdłuż ul. Grunwaldzkiej rozprasza 
zbiegowisko w kierunku skraju miasta, przy czym zabezpiecza re
jon bezpośrednio przyległy do klasztoru,

d) ZOMO Włocławek silnymi patrolami działa na rozkazy dodatkowe, 
a ZOMO Toruń stanowi odwód.

6 X 1961 r. o godzinie 810 komendant Miejski MO w Toruniu za
rządził odprawę kierowników komisariatów i naczelników wydziałów, 
których poinformował o sytuacji na terenie miasta i przekazał następna 
zadania do realizacji:
1) o godz. 930 -  25 dzielnicowym polecono udać się w rejon swych 

dzielnic w celu rozeznania sytuacji, stosowania obserwacji i na
tychmiastowego meldowania o zaistniałych wydarzeniach do szta
bu. W celu zapewnienia możliwości natychmiastowej koncentracji 
dzielnicowych (w razie potrzeby) polecono funkcjonariuszom 
zgłaszać się telefonicznie do komisariatu co 10 - 15  minut,

2) od godz. 93° -  polecono 10 pracownikom operacyjnym udać się w 
okolice klasztoru celem prowadzenia operacji w rejonie, w którym 
pracownicy PMRN mieli zabezpieczać pomieszczenia,

3) o godz. 10°° -  wysłano 5 radiowozów w poszczególne (ustalone) 
sektory miasta z zadaniem patrolowania i stosowania obserwacji 
zachowania się ludności,

4) około 103° -  dla pracowników MRN, którzy zostali wyznaczeni do 
wykonania czynności na terenie klasztoru przydzielono asystę 
milicyjną w składzie 1 oficer i 2 podoficerów.
Dowódcą asysty był por. Lucjan Matejko z KM MO w Toruniu. 

Zadanie asysty wyznaczył i odprawy dokonał zastępca komendanta 
wojewódzkiego MO ppłk Stanisław Czajor.

W KM MO Toruń wyznaczono spośród stanu ZOMO pluton 
interwencyjny w sile 20 funkcjonariuszy w pełnym uzbrojeniu, wraz z 
samochodem ciężarowym i jednym radiowozem w celu wsparcia asysty, 
(jeżeli ta napotkała by na trudności w wykonywaniu swoich zadań).

63IPN Bydgoszcz, Sygn. By 069/1222 t . l l .  k. 99.
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Między asystą, a sztabem zorganizowano łączność radiową za pośred
nictwem oficera łącznikowego. Głównym zadaniem asysty miała być 
ochrona komisji przy przejmowaniu pomieszczeń klasztoru przeznaczo
nych na szkołę i w zależności od zaistniałej sytuacji działać według 
własnej inicjatywy meldując o przedsięwzięciach i propozycjach przez 
oficera łącznikowego64.

IV. Przebieg akcji

6 X 1961 r. o godzinie 10°° komisja udała się do klasztoru w 
asyście prokuratora powiatowego oraz trzech funkcjonariuszy W od
wodzie czekały zgrupowane siły milicji. O godzinie 103° wytypowana 
grupa urzędników stanęła pod zamkniętą bramą klasztoru. Furtian 
klasztorny prawdopodobnie brat Łukasz [Stanisław Kurcab] względnie 
brat Tomasz [Edward Woźniak] czynił komisji trudności w wpuszczeniu 
do wnętrza klasztoru twierdząc, że nie posiada klucza od furty klasz
tornej, a następnie, że nie ma przełożonych klasztoru. W wyniku „zde
cydowanej postawy” prokuratora Surowskiego i por. Lucjana Matejki 
furtian wpuścił komisję do wnętrza klasztoru i zaprowadził ją  do pro
boszcza ojca Szulca. Po przedstawieniu celu swego przybycia komisja 
po kilkunastominutowej polemice z przełożonym zakonu, przystąpiła 
do dokonaniu pomiarów i zabezpieczenia pomieszczeń. Z zeznań człon
ków komisji jak również funkcjonariuszy MO stanowiących asystę 
wynikało, że z chwilą przystąpienia do pomiarów poszczególnych po
mieszczeń zaczęła chodzić grupa księży i zakonników, którzy utrudniali 
pracę komisji prowokacyjnymi wypowiedziami typu: „Księża w Pols
ce są prześladowani, poczynania rządu zmierzają do likwidacji zakonu
i kleru, to co robi komisja jest pogwałceniem konstytucji”. Przeds
tawicielom prawa nie podobały się stwierdzenia, że w Polsce istnieje 
gwałt i samowola, rządzi prawo pięści itp. Szczególnie aktywnie wys
tępowało dwóch zakonników rozpoznanych przez świadków jako brat 
Szczepan [Stefan Judka] i ks. Jan Siemiński. Wypowiedzi ich były 
„wybitnie wrogie” i podburzające innych księży do wystąpień. Ksiądz 
prefekt Jan Siemiński powiedział nawet, że „komisja może sprowadzić

64 IPN Bydgoszcz, Sygn. By 069/1222 t. 11. k. 100.
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nawet czołgi, a pomieszczeń klasztoru nie odda”65. Do godziny 1330 
komisja „zabezpieczyła” 1200 m2 (na 1500 m2) powierzchni budynku.

Zdesperowani zakonnicy zaczęli (na pierwszym piętrze klasztoru) 
wyjmować drzwi z zawiasów i stojąc w progach uniemożliwiali doko
nania pomiarów i opieczętowania sal. Funkcjonariusz MO Jan Bytner 
podczas zeznań stwierdził, że gdy postawa zakonników stawała się co
raz bardziej nieugięta zszedł do poczekalni biura parafialnego i stam
tąd widział jak zakonnik -  furtian, który uprzednio otwierał komisji 
drzwi -  pobiegł w kierunku budowanego kościoła do zatrudnionych tam 
robotników. Po chwili zaczęły bić dzwony i robotnicy zaczęli się gro
madzić przed klasztorem. Była godzina 13—ta.

Meldunki z miejsca działania do sztabu akcji przekazywano w 
odstępach 30 minutowych. Oficer łącznikowy zapytany przez płk Dąb
rowskiego jak długo jeszcze komisja pozostanie w klasztorze odpowie
dział, że pozostało im jeszcze pracy na około 20 minut. Chwilę później 
do sztabu wpłynął kolejny meldunek, z którego wynikało, że zakon
nicy nie dopuszczają do zakończenia akcji.

O godzinie 1330 na plac przed klasztorem przyjechał komendant 
miejski MO ppłk Hiller wraz z prokuratorem w celu nawiązania kon
taktu z kierownictwem zakonu. Do rozmów jednak nie doszło, ponie
waż tłum ludzi składający się z większości z kobiet i dzieci nie wpuścił 
„delegacji” do budynku. Fakt, że komisja przybyła dzień wcześniej do 
klasztoru stał się znany społeczeństwu Bielan, które podekscytowane 
czekało, kiedy komisja ponownie przyjdzie zabezpieczać pomieszczenia 
po seminarium zwłaszcza, że członkowie komisji [Siedlewski66 i Stel
maszyk67] odgrażali się, że za stawianie oporu siłą zmusi się redemp- 

f  68torystów do posłuszeństwa .
Na dźwięk uruchomionych przez robotników dzwonów, wokół 

klasztoru gromadziły się coraz większe tłumy oburzonych mieszkań
ców z okolicznych domów oraz powracający z pracy robotnicy (wed
ług danych operacyjnych około 3 tys. osób)69.

Dowódca akcji uznał sytuację za niebezpieczną i rozkazał znajdu
jącym się w klasztorze urzędnikom MRN oraz funkcjonariuszom MO

65 Tamże, k. 143.
66 Jerzy Siedlewski -  kierownik wydziału spraw lokalowych MRN w Toruniu.
67 Stanisław Stelmaszyk -  kierownik wydziału spraw wewnętrznych MRN w Toruniu.
68 Notatka informacyjna majora Grochowskiego do III Wydziału KW  MO w 
Bydgoszczy, IPN By 069/1222 t. 12 k. 221.
69 1PN By 069/1222 t. 12 k. 233.
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wycofać się z zagrożonego terenu, natomiast pracownikom operacyj
nym (w cywilu) prowadzić nadal inwigilację, ponieważ charakter zbie
gowiska (głównie kobiety i dzieci) „nie warunkował” do użycia Zmo
toryzowanych Oddziałów MO [ZOMO] do rozproszenia tłumu. Pro
wadzono więc rozpoznanie, wzmocnione o dalszych 10 (ubranych po 
cywilnemu) pracowników operacyjnych z sekcji wywiadowczej KM 
MO Toruń oraz wydziału „B” KW MO z Bydgoszczy. Z zadaniem 
agitacji skierowano do tłumu pracowników Komitetu Miejskiego 
PZPR oraz aktywistów partyjnych z zakładów pracy. Zbliżała się go
dzina 14°°.

Wobec narastania napięcia Komendant Wojewódzki MO płk Ka
zimierz Chojnacki przekazał telefoniczną informację o sytuacji I sekre
tarzowi KM PZPR w Toruniu Bolesławowi Różyckiemu oraz sekreta
rzowi KW PZPR w Bydgoszczy Józefowi Majchrzakowi, prosząc tego 
ostatniego o natychmiastowe przybycie do Torunia w celu uzgodnienia 
dalszych przedsięwzięć. Na rozkaz komendanta płk Chojnackiego zas
tępca dowódcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB ppłk Dąb
rowski przekazał meldunek Komendantowi Głównemu MO o zaistnia-

• 70łej sytuacji i dużym prawdopodobieństwie spacyfikowania zebranych . 
Odpowiedź z Warszawy nadeszła szybko. Komendant Główny MO 
podjął decyzję dodatkowego wzmocnienia sił i przydzielenia pod roz
kazy Komendanta Wojewódzkiego MO Zmotoryzowanych Odwodów 
Milicji Obywatelskiej Komendy Wojewódzkiej z Poznania, w sile 120 
funkcjonariuszy z dyslokacją w Inowrocławiu oraz Podoficerską Szko
łę MO w Pile w sile 200 funkcjonariuszy z dyslokacją w Bydgoszczy. 
Ponadto postawił w stan pogotowia jednostkę ZOMO z Gdańska, a w 
odwodzie 170 żołnierzy z jednostki KBW71.

Tymczasem napływające raporty z rejonu klasztoru i przyległych 
ulic wskazywały na gwałtowne powiększanie się liczby mieszkańców.
O godzinie 15°° dowódca akcji wyruszył samochodem na miejsce 
wydarzeń, aby osobiście rozeznać sytuację. Ponieważ tłum składał się 
przeważnie z kobiet i dzieci, uderzenie okazało się niemożliwe72. Po

70IPN Bydgoszcz, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Dele
gatura w Bydgoszczy, Teczka: By 069/1222 t. 11 k. 100.
71 KBW -  Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
72 Do głównych przyczyn, dla których nie wprowadzono wcześniej sił MO do bez
pośredniego rozproszenia zebranych komendant wojewódzki MO zaliczył: meldunek 
z grupy zabezpieczającej komisję, o zakończeniu prac w klasztorze za 15-20 minut, 
lokalizacja samego obiektu -  znajdującego się daleko od miasta, co nie groziło
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powrocie na miejsca dowodzenia płk Chojnacki wydał rozkaz kpt. Bo- 
chatowi73, aby ten wystawił 3 dwuosobowe patrole służby ruchu na 
ulicach wiodących do zakonu, z zadaniem odcięcia ruchu kołowego w 
kierunku klasztoru. Drogą tą przejeżdżały samochody odwożące robot
ników z zakładów pracy do domów. Patrole miały uniemożliwić wy
siadającym z samochodów robotnikom dołączenia do tłumu gromadzą
cego się wokół klasztoru. Pracownikom operacyjnym wydano polece
nie zwracania bacznej uwagi i natychmiastowego meldowania sztabu 
akcji w przypadku przemieszczenia się tłumu w kierunku śródmieścia.
0  godzinie 17°° zdjęto posterunki z ulic, ponieważ nie były już 
potrzebne. Jednak w dalszym ciągu na ulicach stała masa ludzi. W 
związku z tym, że zbliżała się pora nabożeństwa różańcowego nie 
podejmowano żadnej akcji. Na krótko przed nabożeństwem wezwano 
na rozmowę do gmachu PMRN ojca Szulca, którego usiłowano zobo
wiązać do wystąpienia z apelem do wiernych, aby rozeszli się nie
zwłocznie74. Zgromadzone siły milicyjne czekały na rozkaz...

Tłum znajdujący się obok klasztoru zmieniał się. W godzinach 
między 16—tą a 18—tą kobiety i dzieci rozchodziły się powoli do do
mów. Pojawiła się większa ilość mężczyzn. W tym czasie w okolicach 
klasztoru pobito rozpoznanego pracownika Komitetu Miejskiego PZPR 
oraz 6 osób spośród wysłanego tam aktywu partyjnego. Rozpoznano 
również kilku funkcjonariuszy z sekcji wywiadowczej, których pobito
1 zmuszono do ucieczki . Około godziny 1900 przemieszczono w rejon 
przylegający do zagrożonej dzielnicy ZOMO z Włocławka w sile 38 
funkcjonariuszy, którzy 10-cioma patrolami rozpoczęli pilnowanie 
ulic. Informacje, które napływały do dowództwa wskazywały, że przy 
bramie gromadzą się grupy „wiernych -  chuliganów”, którzy okupują 
klasztor i zaczepiają przechodniów [aktywistów partyjnych]. Około 
godz. 19'° do sztabu akcji wpłynął meldunek z II Komisariatu MO, że 
na rogu ul. Grunwaldzkiej i Juliana Nowickiego odległym od klasztoru 
posuwa się grupa licząca około 800 ludzi. Dla rozeznania sytuacji 
wysłano tam ZOMO KM MO Toruń pod dowództwem mjra Czajora,

zebraniem się wielkiego tłumu, obecność znacznej ilości kobiet i dzieci w pierwszej 
fazie zbiegowiska -  tak, że nie było z kim podejmować walki oraz bezpieczne wy
cofanie się pracowników MRN i funkcjonariuszy MO, [w:] IPN Bydgoszcz, Sygn. 
By 069/1222 t. 11 k.106.
73 Kpt. Bochat -  zastępca komendanta miejskiego MO w Toruniu.
74 IPN Bydgoszcz Teczka By 069/1222 t. 12. k. 214.
75 Tamże, k. 233.
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zarządzono również podniesienie gotowości pozostałych jednostek -
-  ZOMO KW MO Bydgoszcz zlokalizowane przy ul. Józefa Bema, (w 
miejscu odległym od klasztoru o 1200 m.) i ZOMO KM MO Gru
dziądz stacjonujące przy ul Żwirki i Wigury (w miejscu odległym od 
klasztoru o 300 m.).

W tym czasie zmotoryzowane Oddziały KM MO Toruń udały się 
na róg ulic Grunwaldzkiej i Nowickiego, jednak informacja o posuwa
niu się tłumu okazała się nieprawdziwa. Dlatego też oddziały toruńskie 
zostały szybko „przerzucone” na ulicę Wybickiego odległą około 500 
m. od klasztoru. Z uwagi na to, że mieszkańcy nadal okupowali rejon 
klasztoru, dowódca akcji wydał rozkaz koncentracji ZOMO KW MO 
Poznań z Inowrocławia do Torunia. W międzyczasie kierownictwo 
MO (wraz ze sztabowcami z KBW) opracowało plan ewentualnej 
obrony 16 obiektów znajdujących się w Toruniu, dla zabezpieczenia 
których wydzielono 170 żołnierzy KBW i 16 funkcjonariuszy KW MO 
Toruń. Ponadto zarządzono koncentrację jednostki KBW w sile 300 
ludzi w odległości 5 km od Torunia76. Tak więc w dyspozycji komen
danta wojewódzkiego MO znajdowały się:

Lp. Jednostka Ilość funcjonariuszy D yslokacja

planowana faktyczna

1 . ZO KW  MO  
B yd goszcz

90 lotnisko k oło  Torunia

2. ZO KW  MO 44 las przy szosie  
grudziądzkiej

3. ZO KM  MO  
W łocław ek

38 las w  m iejscow ości 
C zerniew ice

4. ZO KM MO Toruń 66 • ?

R a z e m : 238 228

5. M ilicja z toruńskich  
kom isariatów

98 ?

6 . M ilicja z KM MO  
Toruń

99 ?

7. ZO KW M O Poznań 120 Inowrocław

76 IPN Bydgoszcz, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Delegatura w Bydgoszczy. Teczka: By 069/1222 t. 11 k. 102

211



8. Podoficerska Szkoła  
M O z Piły

200 B yd goszcz

9. ZO KW  MO Gdańsk ~  120 - w  stanie p ogotow ia  
w  Gdańsku

10 . Jednostka KBW - 1 7 0 300 w  od leg łości 5 km  od  
Torunia (lasy)

O g ó ł e m : 1045 fu n k cjon ariu szy  M O  
i w ojsk a

O godzinie 2100 sztab akcji zdecydował się na działania zaczepne. 
Komendant wojewódzki MO wydał rozkaz jednostce ZOMO z Byd
goszczy rozproszenia grupy „chuliganów” [osób] znajdujących się w 
rejonie klasztoru. Obecny przy ZOMO KW Bydgoszcz ppłk Stanisław 
Czajor polecił działać w dwóch kierunkach siłami po dwa plutony. Po 
przybyciu na miejsce, dowódca ZOMO zatrzymał kolumnę w odleg
łości około 80 m przed zbiegowiskiem i po krótkim rozpoznaniu polecił 
tyralierą rozproszyć zebranych. Dowódca kompanii rozwinął tyralierę i 
wezwał zebranych do rozejścia się. Z gromady odezwały się wówczas 
głosy nawołujące do nie ruszania się z miejsca. W stronę funkcjonariu
szy ZOMO polecieć miały także pojedyncze kamienie. Po komendzie 
naprzód milicja ruszyła w kierunku zebranych i przy pomocy pałek sto
sunkowo łatwo rozbiła i rozproszyła grupę, która mogła liczyć około 
100 osób. Po przejściu około 40 kroków ZOMOwcy natknęli się na 
drugą, liczniejszą grupę (około 200-250 osób). Wówczas zasłaniając 
się tarczami (w stronę milicji posypały się kamienie) tyraliera uderzyła 
do przodu. Ostre starcie milicji z ludźmi trwało około 2-5 minut. Przy 
pomocy pałek ZOMOwcy rozgonili zebranych. Tłum zaczął uciekać 
do pobliskiego parku i w boczne drogi, część pobiegła do klasztoru. 
Pododdział, który działał w kierunku prostopadłym do działania pluto
nu 1 kompanii napotkał na swej drodze drobne grupki (do 5 osób), które 
uciekały przed tyralierą. W czasie przywracania porządku w kościele

77nieprzerwanie biły dzwony .
Z chwilą rozbicia zbiegowiska teren „zabezpieczono” siłami ZOMO 

z Torunia i Grudziądza. W likwidacji grupy mieszkańców wraz z ZOMO 
Bydgoszcz brali udział pracownicy operacyjni, którzy wcześniej prowa

77 IPN Bydgoszcz, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Delegatura w Bydgoszczy. Teczka: By 069/1222 t. 11 k. 104.
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dzili obserwację w tym rejonie. Po rozproszeniu zbiegowiska przy klasz
torze rejon został „zabezpieczony” siłami ZOMO Toruń do godz. 9°° 
następnego dnia tj. 7 X 1961 r. ZOMO Bydgoszcz zostało przedysloko- 
wane na ul. Bema. ZOMP Poznań, które przybyło w trakcie likwidacji 
zbiegowiska do Torunia zostało skoncentrowane na ul. Nowickiego i sta
nowiło odwody. Kierownikiem akcji rozpraszającej był zastępca komen
danta wojewódzkiego MO ppłk Stanisław Czajor przy udziale delegatów

78Komendy Głównej MO ppłk Kurpiasa i mjra [Jerzego] Kędziory .
Podczas porannej odprawy (7 X 1961 r.) komendant wojewódzki 

MO zlecił swojemu zastępcy (płk Czajorowi) zorganizowanie sztabu 
KW MO w celu dalszego prowadzenia akcji w składzie:

Lp. Funkcja 
w  sztabie

Stopień N azw isk o Funkcja służbow a

1 . K ierow nik
sztabu

ppłk Czajor St. Z -c a  kom endanta Woj. M O

2 . C złonek kpt. N ow ick i Z -c a  N aczeln ika W ydziału  Sił 
Zewnętrznych

3. C złonek kpt. W alkow ski Z -ca  N aczeln ika W ydziału  Sił 
Zewnętrznych

4. C złonek mjr Grupa N aczeln ik  W ydziału  S ił 
K rym inalnych K W M O

5. C złonek kpt. Berduła Kwatermistrz KW  MO

6 . C złonek por. Lew andow ski N aczeln ik  W ydziału  Ł ączności 
KW  MO

Członkowie sztabu opracowali plan profilaktycznego zabezpie
czenia miasta dla służby zewnętrznej oraz operacyjnej. 7 X 1961 r. od 
godz. 8°° do godz. 17°° ZOMOwcy z Bydgoszczy zabezpieczali patrolami 
(każdy w sile 1 drużyny) tereny „zagrożonej” dzielnicy mając w odwo
dzie jedną kompanię. Okres wzmożonego pogotowia zgodnie z nakreś
lonymi planami trwał do dn. 9 X 1961 r.

Ponieważ w akcji likwidacyjnej zatrzymano tylko 7 podejrzanych
-  uczestniczących w rozruchach, komendant wojewódzki polecił wytypo

78 M jr Jerzy Kędziora należał do najbardziej brutalnych oficerów śledczych MBP 
(przyrównywany do Anatola Fejgina czy Józefa Różańskiego), [w:] H. Dominiczak, 
Organy..., str. 61.
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wać osoby do aresztowania na podstawie posiadanych „kartotek łobu
zów”. W taki oto sposób wyciągnięto z domów bogu ducha winnych 
45 „chuliganów”, których następnie zatrzymano w areszcie KM MO 
Toruń i KW Bydgoszcz. Zatrzymanie miało na celu stwierdzenie czy 
przypadkiem chuligani nie brali udziału w zbiegowisku przy klasztorze 
w dn. 6 X 1961 r. Ułatwiło to również sformułowanie notatki praso
wej, że „w incydencie brała udział większa grupa chuliganów i trochę 
szumowin”79. W czasie rozpytywania zatrzymanych stwierdzono, że 
tylko dwóch [!] chuliganów brało czynny udział w zbiegowisku, dlate
go natychmiast wszczęto wobec nich śledztwo.

We wczesnych godzinach rannych w dniu 7 X 1961 r. przeprowa
dzono rozmowy profilaktyczne z proboszczami wszystkich parafii 
toruńskich, aby w przypadku ewentualnych zajść wpływali w sposób 
łagodzący na opinię publiczną. Kilka godzin później zgodnie z polece
niem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR80 odbyło się posie
dzenie egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR81 w Toruniu, podczas 
której oceniono sytuację po zajściach w czasie „zabezpieczania części 
klasztoru po redemptorystach”. Postanowiono także zwołać naradę 
Komitetu Miejskiego w trzech rzutach: dla dyrektorów, prezesów spół
dzielni, kierowników instytucji -  członków partii, sekretarzy POP i 
przewodniczących grup partyjnych terenowego działania. Podczas zebrań 
„we właściwy i prawidłowy sposób” naświetlano zaistniałe wydarze
nia, dementując różne „wrogie” pogłoski, polecając całemu aktywowi 
włączenie się do pracy uświadamiającej w swoich zakładach pracy. 
Każdy z wezwanych na naradę aktywistów miał obowiązek przedstawić 
w sposób prawidłowy sytuację na posiedzeniu aktywu i w grupach par
tyjnych. Zebrania odbyły się w 120 zakładach pracy na terenie Torunia. 
Podobne narady zorganizowano dla aktywu studenckiego UMK, komi

79 AP Bydgoszcz, KW PZPR Bydgoszcz Sekretariat KW, Meldunki i informacje na 
terenie województwa przesyłane do KC PZPR 1961, Sygn. 51/VI/79. k. 24.
80 W tym czasie w skład egzekutywy KW PZPR w Bydgoszczy wchodzili: Marian 
Miśkiewicz (I sekretarz KW), Józef Majchrzak (sekretarz KW), Tadeusz Ludwi
kowski (sekretarz KW), Wincenty Zdziarski (sekretarz KW), Jan Przytarski, Antoni 
Majdziński oraz Nowicki, Domiński, Szalach, Chojnacki, Szydłowski, Wiśniewski i 
Soporowski, [w:] AP Bydgoszcz, KW  PZPR Sekretariat KW, Sygn. 5 l/YI/79 k. 79.
81 Natomiast w skład ekzekutywy KM w Toruniu wchodzili: Bolesław Różycki, 
Albin Gałka, Teresa Zerżoń i Zygmunt Machowski, [w:] AP Bydgoszcz, KW  PZPR 
Sekretariat KW, Sygn. 5 l/YI/79 [k. nlb.].
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tetu uczelnianego PZPR z udziałem aktywu naukowego, młodzieży ze 
studium nauczycielskiego wraz dyrektorami i kierownikami szkół. We 
wszystkich szkołach zwołano rady pedagogiczne, na których dyrekto
rzy wyjaśniali „we właściwy sposób” przyczyny zajść.

W zakładach pracy ustalono dyżury milicji robotniczej, a do dys
pozycji Komitetu Miejskiego PZPR zabezpieczono 300 aktywistów i 
środki lokomocji.

Służba bezpieczeństwa notowała negatywne wypowiedzi ludności 
na ten temat. I tak: w parowozowni Kluczyki -  usłyszano kilka złoś
liwych wypowiedzi pod adresem władz, że władze naruszyły prawa 
konstytucyjne chcąc odebrać klasztor, że MO biła pałkami i masowo 
aresztowała ludzi spokojnych udających się do kościoła. Wypowiedzi 
zostały natychmiast ostro zdementowane na miejscu przez aktyw 
partyjny82. W Komitecie Wojewódzkim PZPR trwały intensywne nara
dy w jaki sposób przedstawić przebieg wydarzeń miejscowej prasie, 
aby informacje na ten temat były wiarygodne, a także nie narazić się 
Warszawie. Zredagowany projekt notatki dla lokalnych mediów wys
łano do Komitetu Centralnego PZPR na ręce sekretarza J. Strzeleckiego z

83prośbą o akceptację. Ocenzurowana informacja ukazała się w gazetach .
W związku z zaistniałą sytuacją powołano w Toruniu pod kierow

nictwem majora H. Dojewskiego grupę operacyjną w ilości 5 funkc
jonariuszy, której zadaniem było m.in.:
-  Zbieranie informacji o środowiskach interesujących operacyjnie 

SB w celu nie dopuszczenia do ewentualnych dalszych zajść,
-  Ustalenie inspiratorów i prowokatorów zajść oraz osób biorących 

udział w wystąpieniach -  ustalenie udziału kleru,
-  Pozyskanie nowych źródeł informacji mogących poszerzyć posia

dane materiały, lub wskazać osoby angażujące się w zajściach.
-  Zabezpieczenie dopływu informacji o zachowaniu się rodzin i 

blis-kich znajomych aresztowanych,
-  Umocnienie strony dowodowej wobec osób aresztowanych, a tak

że zbierania dowodów do dalszych aresztów,

82 AP Bydgoszcz, KW  PZPR Bydgoszcz Sekretariat KW, Meldunki i informacje 
przesyłane do K C  PZPR 1961, Sygn. 5 W I/7 9 . k. 20.
83 Patrz aneksy: Kilka słów praw dy o toruńskim incydencie.
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-  Ujawnienie dalszych ewentualnych osób, które brały udział w zajś
ciu, ze szczególnym uwzględnieniem roli i udziału księży zakonnych 
i alumnów84.
W dniach 7-9 X 1961 r. w godz. 7°° -  20°° dwuosobowe patrole 

mieszane (pracownik operacyjny + wywiadowca -  kobieta) brały udział 
w obserwacji ulic w obrębie klasztoru. Prowadzono również intensywną 
pracę wywiadowczą zbierając informację o wypowiedziach ludności 
na temat zaistniałych zajść. Zanotowano szereg wrogich, a niekiedy 
wręcz wulgarnych wypowiedzi pod adresem MO, wypowiedzi biorące w 
obronę zakonników oraz kilka [!] wypowiedzi pozytywnych pod 
adresem MO. Doniesienia „TW” były w podobnym tonie85. 9 X 1961 
r. w godzinach rannych ZOMO KW MO Poznań i PSMO86 Piła zosta
ły skierowane do jednostek macierzystych. Jednostki KB W nie brały 
udziału w przeprowadzonej pacyfikacji [stały w pogotowiu]. Akcję 
przy użyciu sił prewencji uznano za zakończoną. W dniu 10 X 1961 r. 
do klasztoru redemptorystów udali się kierownik wydziału spraw lokalo
wych PMRN z przedstawicielem Kuratorium Okręgu Szkolnego i 
nowym dyrektorem technikum samochodowego obejmującym pomiesz
czenia rozwiązanego seminarium. Do pracy przygotowywały się biura 
śledcze...

Finał wydarzeń według sprawozdania komendanta wojewódzkiego 
do MSW był następujący: w czasie zajść 2 osoby odniosły obrażenia 
ciała (w tym 1 funkcjonariusz operacyjny MO), 10 osób zostało pobi
tych (w tym 4 funkcjonariuszy operacyjnych MO) oraz 15 funkcjo
nariuszy ZOMO, którzy zostali trafieni kamieniami lecz większych 
obrażeń nie odnieśli. Jeden funkcjonariusz MO, który doznał obrażeń 
ciała został odesłany do szpitala MSW w Bydgoszczy87.

Dokończenie w następnym numerze

84IPN Bydgoszcz, Sygn. By 069/1222 t. 12. k. 216.
85 Więcej w  aneksach: Wyciąg z notatki służbowej Nr 76/61/5 ze spotkania z „TW”ps. 
[Kamiński] w dn. 18 X 1961 r.
86 PSMO -  Podoficerska Szkoła Milicji Obywatelskiej.
87 Z powyższego wyliczenia wynika, że największe obrażenia odnieśli funkcjonariusze 
milicji, co było oczywistą nieprawdą. Dzisiaj trudno jest ustalić liczbę rannych 
mieszkańców, ponieważ wielu z nich nie zgłosiło się do lekarza w obawie przed 
aresztowaniem. Było ich kilkudziesięciu (przypis autora).
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