
Juliusz Sikorski

Służba Bezpieczeństwa wobec
Kościoła rzymskokatolickiego na
terenie województwa
zielonogórskiego w latach 1956–1970
w świetle jej sprawozdań
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 11, 155-185

2004



NADWARCIAŃSKI ROCZNIK
HISTORYCZNO-ARCHIWALNY

NR 11/2004

Juliusz Sikorski
Gorzów 

Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła 
rzymskokatolickiego na terenie województwa 

zielonogórskiego w latach 1956–1970 
w świetle jej sprawozdań 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stan badań stosunków pań-
stwowo-kościelnych w PRL uległ dynamicznemu rozwojowi, a grono hi-
storyków i politologów zajmujących się tą problematyką z pewnością nie 
maleje. Z jednej strony jest to efektem atrakcyjności tematu. Z drugiej, zaś 
mnogość źródeł stwarza możliwości badawcze dla szerokiego grona zainte-
resowanych. Wśród archiwaliów szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
materiały wytworzone przez instytucje strzegące bezpieczeństwa państwa, 
w których kompetencjach leżały także sprawy zwalczania wpływów Ko-
ścioła rzymskokatolickiego. 

W niniejszym opracowaniu autor podejmuje próbę przedstawienia po-
szczególnych płaszczyzn działalności zielonogórskiego SB w okresie rządów 
Władysława Gomułki. Jego podstawę źródłową stanowią sprawozdania 
okresowe Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Zielonej Górze i 
działającego w jej ramach pionu Służby Bezpieczeństwa. Sporządzane były 
one przez zastępców do spraw bezpieczeństwa komendantów wojewódz-
kich MO w trzech egzemplarzach (przynajmniej w okresie późniejszym). 
Jeden był odkładany do akt własnych, zaś dwa egzemplarze przekazywano 
do gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. W tym miejscu chciałbym za-
sygnalizować, iż dokumenty, z których korzystałem w Instytucie Pamięci 
Narodowej w Warszawie, są w pewnym stopniu niekompletne. Dostrzeżone 
przeze mnie braki dotyczą przede wszystkim, co można było wywniosko-
wać z kontekstu pozostałych stron, spraw wyznaniowych1. W jakiejś mierze 
uzupełniają je informacje zawarte w opublikowanej przed czterema laty 

1  Odnotowane braki w sprawozdaniach zielonogórskiej SB: za pierwszy kwartał 1957 roku 
brak stron 7–9; za drugi kwartał 1957 brak stron 5–8; za trzeci kwartał 1958 brak stron 4–7; 
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książce Henryka Dominiczaka zatytułowanej Organy bezpieczeństwa PRL w 
walce z Kościołem katolickim 1944 – 1990. W świetle dokumentów MSW2. Au-
tor miał dostęp do interesujących nas materiałów już na początku lat 90.

Przebudowa i rozbudowa służby bezpieczeństwa po „Październiku”
Zmiany, jakie przyniósł „Polski Październik” w polityce wewnętrznej 

kraju, przyczyniły się do uspokojenia i poprawy nastrojów społecznych. 
Symbolem zachodzących w kraju przemian stało się uwolnienie prymasa 
Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednak poczynione wówczas ustęp-
stwa na rzecz liberalizacji życia społeczno-politycznego po stosunkowo 
krótkim okresie zaczęto niwelować. 

Tymczasem jednak powszechna krytyka stalinizmu, a w nim roli apa-
ratu represji, doprowadziła do paraliżu działalności struktur władz bezpie-
czeństwa. Nieuchronna stała się więc reorganizacja skompromitowanych 
służb. 

W tej sytuacji 28 listopada 1956 roku ustawą „o zmianie organizacji na-
czelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa pu-
blicznego” zlikwidowano funkcjonujący od grudnia 1954 roku przy Radzie 
Ministrów Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP)3. Kom-
petencje w zakresie ochrony ustroju i bezpieczeństwa państwa przydzielo-
no Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (MSW), zaś w terenie komendom 
wojewódzkim i powiatowym Milicji Obywatelskiej. Umieszczone w ich ra-
mach ograny bezpieczeństwa nazywane były odtąd służbą bezpieczeństwa. 
Kierowali nią zastępcy komendantów wojewódzkich bądź powiatowych do 
spraw bezpieczeństwa. W nowych strukturach, po reorganizacji, stan za-
trudnienia spadł w porównaniu z wrześniem 1956 roku do poziomu 62%. Z 
resortu wycofano także radzieckich doradców4.

za drugi kwartał 1959 roku brak stron 3–6; za trzeci brak stron 5–7; za pierwszy kwartał 
1960 brak stron 2–5; za rok 1963 brak stron 11–17; tutaj ponadto brakuje załącznika dot. 
represji stosowanych przez SB wobec kleru i aktywu katolickiego w roku 1963; w sprawoz-
daniu za rok 1964 brak czterech załączników (nr 3 – represje stosowane przez SB po linii 
kleru i aktywu katolickiego w 1964 roku; represje stosowane w stosunku do kleru przez 
WdsW; przekazanie informacji dotyczących kleru; „Stan kleru na dzień 31 XII 1964 r.”), 
duże braki są również w sprawozdaniu za rok 1966.

2  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. 
W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.

3  Dz. U. 1956 nr 54 poz. 241.
4  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 151.
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Na szczeblu ministerialnym SB, stanowiąca jedną ze służb MSW, po-
dzielona została na trzy departamenty: wywiadu, kontrwywiadu oraz walki 
z działalnością antypaństwową w kraju, który był najbardziej rozbudowa-
nym ogniwem SB. W jego ramach funkcjonowało siedem wydziałów, miesz-
cząc w sobie w zasadzie kompetencje aż 9 departamentów funkcjonujących 
w KdsBP do roku 1956. Sprawami Kościoła zajmował się teraz Wydział V, 
współpracujący w zwalczaniu Kościoła z Departamentem I odpowiedzial-
nym za rozpracowywanie Kurii Rzymskiej oraz ośrodków religijnych na 
zachodzie. Wspomnieć należy także, iż departamenty MSW wspierane były 
przez samodzielne jednostki usługowe, biura: „A” (łączność szyfrowa), „B” 
(obserwacja), „W” (inwigilacja korespondencji), „T” (technika operacyjna) 
oraz Biuro Ewidencji Operacyjnej (Centralna Kartoteka MSW) i Biuro 
Śledcze (prowadzące śledztwa w sprawach politycznych)5.

Wzrost zadań stawianych przed Wydziałem V SB na przełomie lat 50. 
i 60., a także traktowanie Kościoła jako najgroźniejszego wroga socjalizmu 
doprowadziło do ponownej rozbudowy struktur odpowiedzialnych za jego 
zwalczanie. 15 czerwca 1962 roku na bazie tegoż Wydziału utworzono De-
partament IV. Jego głównym zadaniem była inwigilacja, kontrola i organi-
zowanie prowokacji, mających na celu kompromitowanie Kościoła katolic-
kiego w Polsce. Składał się on ostatecznie z pięciu wydziałów. Pierwszy zaj-
mował się kierowniczymi ogniwami Kościoła, biskupami, świeckim klerem 
parafialnym oraz księżmi propaństwowymi. Wydział drugi rozpracowywał 
zakony, zaś trzeci ugrupowania katolików świeckich, duszpasterstwa stano-
we oraz organizacje kościelne. Wydział czwarty zajmował się wszystkimi 
pozostałymi sprawami wchodzącymi w zakres pracy Departamentu, zaś 
piąty – ogólny – miał za zadanie organizację pracy, jej dokumentowanie 
oraz koordynowanie współpracy międzywydziałowej. W terenie utworzono 
analogicznie IV wydziały SB komend wojewódzkich MO. Po reorganizacji 
liczba funkcjonariuszy zajmujących się sprawami Kościoła wzrosła o ponad 
100%. W centrali tym zagadnieniem zajmowało się teraz ponad 120 osób, 
zaś w poszczególnych jednostkach terenowych od 25 do 30 osób6. 

5  M. P i o t r o w s k i, Ludzie bezpieki w walce z narodem i Kościołem, Lublin 2000, s. 17–21; H. 
D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 149–152; 
B. F i j a ł k o w s k a, Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w PRL w okresie 
popaździernikowym, w: Społeczeństwo – Państwo – Kościół (1945–2000), pod red. A. Kawec-
kiego, K. Kowalczyka, i A. Kubaja, Szczecin 2000, s. 28.

6  M. P i o t r o w s k i, Ludzie bezpieki w walce z narodem i Kościołem, s. 21; H. D o m i n i-
c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 155–156; B. F i j a ł k o- 
w s k a, Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w PRL w okresie popaździerniko-
wym, s. 32–33.
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W lipcu 1963 roku minister spraw wewnętrznych Władysław Wicha 
wprowadził w życie tajną instrukcję o „zasadach i trybie prowadzenia ewi-
dencji i dokumentowania działalności kleru katolickiego”. Na jej podstawie 
rozpoczęto zakładanie teczek ewidencji operacyjnej na wszystkich polskich 
duchownych, niezależnie od ich pozycji w hierarchii oraz poglądów i posta-
wy wobec państwa. Prowadzenie tak tworzonej kartoteki oraz dokumenta-
cji byłych i obecnych tajnych współpracowników powierzono biurom „C” 
utworzonym w centrali i jednostkach wojewódzkich w 1964 roku7.

W 1965 roku w obliczu nadchodzącego apogeum związanego z kon-
fliktem wokół Milenium powołano w Gorzowie II zastępcę komendanta 
SB dla – jak czytamy w sprawozdaniu – lepszego wykonawstwa zadań po 
linii kleru i bardziej zsynchronizowania ich z Wydziałem IV8. Wzrost liczby 
przedsięwzięć operacyjnych związanych z tym etapem w dziejach stosun-
ków państwowo-kościelnych pociągnął za sobą również zwiększenie nakła-
dów finansowych. Ogółem koszty wynagrodzenia przypadające na jednego 
tajnego współpracownika wzrosły wówczas o 15,3%, zaś koszty związane 
z organizacją jednego spotkania średnio o 52%. Przeciętnie jeden tajny 
współpracownik Wydziału IV (rozpracowującego Kościół) otrzymywał 
1.699,50 zł, zaś na jedno spotkanie wydawano średnio kwotę 30 zł. W pozo-
stałych wydziałach nakłady te były dużo niższe i wynosiły odpowiednio: w 
II – 572,90 zł i 13,50 zł, zaś w III – 500 zł i 5,70 zł9.

Stagnacja
Odstąpienie od utworzenia w roku 1956 w ramach struktur SB spe-

cjalnego departamentu zajmującego się Kościołem było wyrazem kryzysu, 
jaki dotknął te służby w efekcie „odwilży”. W okresie po XX Zjeździe w 
województwie zielonogórskim wzrosły trudności w naborze nowych kadr10, 
zaś po objęciu władzy przez Władysława Gomułkę drastycznie spadła ilość 
zakładanych spraw. Bezwartościowa okazała się także dotychczas budowa-
na sieć agenturalna. Szef zielonogórskiej SB donosił wówczas, iż w wyniku 
prowadzenia „oszczerczej nagonki na aparat SB” praca agenturalna po VIII 
plenum Komitetu Centralnego PZPR została zahamowana11. Identyczne pro-

7  Tamże.
8  IPN, MSW II, sygn. 718, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1965.
9  Tamże, Ocena pracy operacyjnej SB w województwie zielonogórskim za rok 1966.
10  APW, KW PZPR w Zielonej Górze, Informacja o pracy Wojewódzkiego Urzędu do Spraw 

Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze, 7 V 1956. 
11  IPN, MSW II, sygn. 716, Informacje o pracy aparatu SB w województwie zielonogórskim za 

IV kwartał 1956.
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blemy istniały także w pozostałych regionach kraju, a w lutym 1957 roku SB 
posiadała do walki z Kościołem zaledwie 30 agentów i 357 informatorów. Z 
tego żaden nie był duchownym, a na terenie kraju były województwa, w któ-
rych nie posiadano żadnego agenta. Dotyczyło to także zielonogórskiego12. 

W tej sytuacji w pierwszych kilkunastu miesiącach po „Październi-
ku” koncentrowano się przede wszystkim na obserwacji. Wstępne analizy 
pozwalały na określenie liczby duchownych świeckich i zakonnych oraz 
działaczy mniejszości religijnych w województwie przejawiających wrogą 
postawę wobec socjalistycznej Polski. Zasadniczo utrzymywała się ona na 
zbliżonym poziomie i wahała się w granicach od 35 do 41 osób. W poszcze-
gólnych kwartałach wyglądało to następująco:

Liczba duchownych świeckich i zakonnych oraz przedstawicieli 
mniejszości wyznaniowych znanych z wrogiej postawy wobec PRL 

w poszczególnych kwartałach lat 1957 – 1958
I’57 II’57 III’57 IV’57 I’58 II’58
38 35 41 36 36 39

Źródło: IPN, MSW II, sygn. 716 i 717, sprawozdania kwartalne SB KW MO w Zie-
lonej Górze za lata 1957 i 1958.

Ogólny klimat nie sprzyjał jakimkolwiek działaniom represyjnym. Du-
chowieństwo miało silne oparcie w społeczeństwie, a przy dużym wzroście 
nastrojów religijnych czuło się pewnie. W takiej sytuacji zdecydowanie 
domagało się należnych sobie i Kościołowi praw13. Ponadto także sami 
pracownicy SB byli zdezorientowani i z niechęcią podchodzili do zadań 
wymierzonych przeciwko Kościołowi. Władze centralne partii oraz resortu 
spraw wewnętrznych na naradach z kierownictwem aparatu bezpieczeń-
stwa nie pozostawiały cienia wątpliwości, iż poczynione ustępstwa na rzecz 
Kościoła stanowią li tylko element politycznej rozgrywki. Już w lutym 
1957 roku na spotkaniu z kierownictwem SB sekretarz KC PZPR Jerzy Al-
brecht odpowiadając na zarzuty niektórych szefów struktur wojewódzkich, 
podkreślał, iż: taktyczne ustępstwa korzystne dla Kościoła były również dla 
nas i korzystne, i niezbędne14. Zasadnicze kierunki działalności nie miały 

12  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 192.
13  IPN, MSW II, sygn. 716, Sprawozdanie kwartalne od 1 kwietnia do 30 czerwca 1957.
14  Cyt. za: H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność 

w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 209. 
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więc ulec zmianie. Przypominając zdezorientowanym podwładnym na 
wspomnianym spotkaniu, minister spraw wewnętrznych Władysław Wi-
cha podkreślał: Nowa polityka w stosunkach między państwem i Kościołem 
nie zmienia ani zakresu, ani kierunku naszych zadań z wrogą działalnością 
reakcyjnego kleru. W dalszym ciągu, obok rozpracowywania agenturalnego 
określonej osoby ze stanu duchownego, zadaniem naszym jest zdobywanie 
źródeł informacji o zamierzeniach i planach hierarchii kościelnej wykorzy-
stywania praktyk religijnych i działalności społecznej do celów politycznych 
wrogich władzy ludowej, Zadaniem naszym jest wiedzieć, co zamierza kuria, 
prowincja zakonna, przełożony klasztoru czy pojedynczy ksiądz, a nawet kato-
licki działacz znany z wrogiej postawy15. Nastąpiła jednak zasadnicza zmiana 
w metodach działania aparatu represji. Po powszechnej krytyce łamania 
praworządności przez urzędy bezpieczeństwa zrezygnowano ze stosowania 
przemocy fizycznej wobec zatrzymanych i aresztowanych oraz zaprzestano 
jej stosowania przy werbunkach. Ponadto odstąpiono od aresztowań bez 
sankcji prokuratorskich, co przed rokiem 1956 zdarzało się nader często16.

Przełom
Przełom nastąpił w połowie 1958 roku po wystosowaniu przez Komitet 

Centralny PZPR listu do komitetów terenowych, w którym jasno określono 
cele polityki wyznaniowej, ostrzegając przed „ofensywą wojującego kleryka-
lizmu”17. W jego konsekwencji w MSW opracowano wytyczne skierowane 
do ogółu komórek organizacyjnych SB, w których szczegółowo określono 
szeroki zakres rozpracowywania i represjonowania działalności Kościoła. 
Miano ujawniać, obserwować, rozpracowywać, likwidować i przeciwdziałać 
wrogiej działalności duchowieństwa świeckiego, zakonnego oraz grup i or-
ganizacji katolickich. Dotyczyło to wszystkich przejawiających opozycyjne 
postawy bez względu na zajmowane stanowiska. Oczywiście szczególnie 
traktowano kierownictwo tych środowisk, w stosunku do których prowa-
dzone miały być obserwacje operacyjne. Ponadto nakazywano szczegółowe 
dokumentowanie faktów łamania lub obchodzenia przepisów prawnych. 
Wszystkie przypadki miały być konsekwentnie karane. 

Gradację sankcji rozpoczynały ostrzeżenia, a poprzez orzeczenia ko-
legiów i sądów, kończyło usunięcie ze stanowiska. W realizacji zamierzeń 

15  Cyt. za: tamże, s. 208.
16  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 181.
17  B. F i j a ł k o w s k a, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. II, cz. I, 1956–1963, Olsztyn 

2000, s. 70–74.
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wobec Kościoła zalecano powszechne stosowanie technik operacyjnych, 
zwłaszcza w odniesieniu do kurii, siedzib prowincji zakonnych, lokali 
organizacji kościelnych. Duży nacisk kładziono również na pozyskiwanie 
„źródeł informacji” (agenci) i rozbudowę sieci tajnych współpracowników. 
Agenci mieli za zadanie rozpracowywanie otoczenia hierarchów. Polecano 
im ustalać wielkość i źródła dochodów Kościoła oraz osoby niezadowolone 
z polityki Episkopatu i prymasa. Docierano do nich i korzyściami mate-
rialnym próbowano skłaniać do współpracy. Ich zadania polegać miały na 
działalności dywersyjnej wobec hierarchów przez pogłębianie tarć, rozsie-
wanie plotek, intryg i oczernianie, co w konsekwencji miało prowadzić do 
osłabienia zwartości Kościoła18. 

W konsekwencji zachodzących zmian rozpoczęto wnikliwe analizowa-
nie sytuacji wyznaniowej w terenie. SB posiadała już wówczas wstępne in-
formacje o zagrożeniu ze strony kleru i środowisk kościelnych. Obecny na 
posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze 
w dniu 20 sierpnia 1958 roku szef miejscowej SB podawał, iż na terenie 
województwa jest 34 duchownych występujących wrogo przeciw władzom 
PRL. Z kolei aktyw katolicki negatywnie ustosunkowany do ustroju skupiał 
się w 19 grupach. Ponadto około 40 parafii uznał za tzw. zagrożone, gdzie 
należy się liczyć i być przygotowanym na różne prowokacje ze strony kleru19.

W celu wnikliwego rozpoznania sytuacji wyznaniowej spośród pra-
cowników operacyjnych zajmujących się sprawami Kościoła powołano 
dwie grupy, w skład których weszli inspektorzy i starsi oficerowie Wydziału 
III. Dokonali oni analizy działalności duchowieństwa na terenie poszcze-
gólnych powiatów, sporządzając szczegółowe charakterystyki kontrwywia-
dowcze oraz plany dalszych przedsięwzięć operacyjnych. Na podstawie 
tych opracowań sporządzono ogólną ocenę sytuacji w województwie oraz 
plan działań.

W efekcie tych prac ustalono, iż wiele jednostek powiatowych wykazy-
wało stosunkowo małe zainteresowanie problematyką kościelną. Zwłaszcza 
w terenie wiejskim. W konsekwencji nie posiadano właściwego rozeznania 
na tym polu, co szczególnie widoczne było w odniesieniu do środowisk 
aktywu katolickiego. Z kolei w rozpoznaniu duchowieństwa w wielu przy-

18  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 166–
167.

19  APZG, KW PZPR w Zielonej Górze, sygn. 246, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW 
PZPR w Zielonej Górze, 20 VIII 1958.
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padkach bazowano na starych materiałach oraz tzw. zewnętrznej obser-
wacji, czego wynikiem był brak aktywnych spraw ewidencji operacyjnej. 
Jako jedną z przyczyn tego stanu rzeczy wskazywano brak odpowiedniej 
pod względem ilościowym i jakościowym sieci agenturalnej wywodzącej 
się bezpośrednio z łona duchowieństwa. Stwierdzone braki uwzględnione 
zostały w opracowanych planach przedsięwzięć operacyjnych na naj-
bliższe miesiące. Równocześnie wyniki analiz oraz planowane zadania w 
poszczególnych powiatach omówiono na dwóch naradach wojewódzkich 
komendantów powiatowych MO i ich zastępców do spraw bezpieczeństwa. 
Dodatkowo zagadnienia te były przedmiotem narad z komendantami po-
sterunków MO, w trakcie których wskazywano im konieczność bliższego 
zainteresowania się działalnością kleru20.

Trudno jednoznacznie określić na podstawie znanych mi materiałów 
zakres czy tempo realizacji planów walki z Kościołem. Skąpe w zasadzie in-
formacje zawarte w sprawozdaniach okresowych ilustrują w tym okresie ra-
czej bezradność SB. Przykładem może być sprawa zakonnika prowadzącego 
misję w Łagowie w powiecie świebodzińskim, który w trakcie kazania potę-
pił ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży, zaś partię i rząd oskarżył o 
wymordowanie 13 milionów dzieci. W swej krytyce stalinizmu posunął się 
dalej, niż mieściło się to w oficjalnym kanonie. Mówił o budowaniu gmachu 
na fałszu i kłamstwie, który runął w październiku. W związku z zaistniałym 
zdarzeniem zostało przeprowadzone wstępne dochodzenie, które potwier-
dziło posiadane materiały. Informatorów tych jednak nie zdecydowano 
się wykorzystać w charakterze świadków, gdyż byli oni członkami PZPR i 
pracownikami administracji państwowej. Zarzutów wobec zakonnika nie 
udało się potwierdzić z innych źródeł. W tej sytuacji zaniechano prowa-
dzenia śledztwa i ograniczono się jedynie do rozmów ostrzegawczych z 
zakonnikiem i proboszczem parafii w Łagowie przeprowadzonych przez 
kierownika Wydziału do Spraw Wyznań PWRN21. 

Odbudowa sieci agenturalnej
Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zarazem zadań, jakie stały 

przed SB w okresie „popaździernikowym”, była odbudowa sieci informa-
cyjno-agencyjnej. Proces ten był dość skomplikowany. Wymagał delikat-
ności i czasu. Dlatego też jeszcze w połowie 1959 roku agentura działająca 

20  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 VII–30 IX 1958.
21  Tamże, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 X–31 XII 1959.

Juliusz Sikorski



162 163

w łonie Kościoła miała zasadniczo niewielką wartość22. W województwie 
zielonogórskim na początku 1960 roku w rozpracowaniu znajdowało się 
12 osób, z tego 4 ze środowisk świeckiego aktywu katolickiego (pozostali 
to duchowni). W liczbie rozpracowywanych znajdowało się dwóch księży, 
którzy w najbliższym czasie mieli zostać zaangażowani na kierowniczych 
stanowiskach w Kurii. Również pozostali kandydaci cieszyć się mieli zaufa-
niem wyższej hierarchii kościelnej23. 

Typowaniu potencjalnych informatorów i agentów sprzyjało rozpra-
cowanie seminarium w Gościkowie. W jego wyniku 24 lutego 1960 roku 
aresztowano ks. prof. Jana Kusia pod zarzutem ukrywania kobiety ściganej 
przez prokuraturę. Fakt ten nagłośniono medialnie w prasie województw 
ordynariatu gorzowskiego, zmierzając do skompromitowania środowiska 
wykładowców. Przy tej okazji przeprowadzono także wiele przesłuchań 
profesorów i kleryków, co umożliwiło nie tylko rozpoznanie sytuacji w 
seminarium, lecz także wytypowanie 10 kandydatów do werbunku zapla-
nowanego na okres wakacyjny. W trakcie realizacji tych planów podjęto 
również próbę rozpracowania i skompromitowania trzech kleryków najbli-
żej związanych z władzami uczelni. W efekcie kombinacji operacyjnych dą-
żono do sprowokowania ich relegowania. Zapewne wzmożona inwigilacja 
seminarium umożliwiła oskarżenie w marcu tegoż roku ojca duchowego 
seminarium ks. Ludwika Chodzidłę o przestępstwa dewizowe24. 

W efekcie nasilonych prac nad tworzeniem agentury jeszcze w pierw-
szej połowie 1960 roku zielonogórskie SB zdołało pozyskać do współpracy 
dwóch duchownych (zakonnika i księdza diecezjalnego)25. Jednocześnie, 
korzystając z przerwy świątecznej, przeprowadzono szereg rozmów z 
alumnami, spośród których wytypowano dwóch potencjalnych tajnych 
współpracowników. 

Agentura była jednak w dalszym ciągu bardzo skąpa. Stąd jej rozwój 
był najważniejszym zadaniem, jakie postawiło przed sobą zielonogórskie 
SB w 1961 roku. W pierwszym rzędzie planowano zwerbować informato-
rów spośród pracowników Kurii – bliskich współpracowników biskupów. 
Do współpracy zamierzano pozyskać także kleryków oraz profesorów obu 

22  B. F i j a ł k o w s k a, Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w PRL w okresie 
popaździernikowym, s. 30.

23  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie kwartalne od 1 I do 31 III 1960.
24  APG, UWG, sygn. 1108 s. 25, Materiał do rozmowy z bp. Plutą (marzec 1960); H. D o m i-

n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 219. 
25  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 IV – 30 VI 1960.
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seminariów. Bliższej obserwacji mieli zostać poddani również nowo mia-
nowani dziekani i wicedziekani26. Efekty tych założeń, w świetle znanym 
mi materiałów, pojawiły się dopiero w trzecim kwartale 1961 roku. Zwer-
bowano wówczas trzech tajnych współpracowników27. Nie podano jednak, 
z jakich dokładnie wywodzili się środowisk. Prowadzone w dalszym ciągu 
prace nad pozyskaniem współpracowników nie przynosiły, w świetle zna-
nych mi sprawozdań, zamierzonych efektów. Oczywiście proces ten był 
długotrwały i ewentualne rezultaty mogłyby następować nawet po kilku 
latach. Z tego względu szczególną wagę przykładano do werbunków w łonie 
studentów seminarium duchownego. Działania te były ułatwione szczegól-
nie w stosunku do kleryków odbywających zasadniczą służbę wojskową, i 
jak odnotowano: W praktycznej realizacji tych przedsięwzięć uzyskano już 
pozytywne wyniki, które pogłębiane będą w dalszej naszej pracy po tym za-
gadnieniu28.

Przez kilka lat po „Październiku” liczba tajnych współpracowników SB 
systematycznie malała. Z liczby około 20 tysięcy w 1956 roku spadła ona do 
niespełna 9 tysięcy w roku 1960. I na takim poziomie z nieznacznymi zmia-
nami w obie strony utrzymywała się do połowy dziesięciolecia. Jednak już 
w 1962 roku zielonogórska SB zdołała, we własnej opinii, rozbudować sieć 
informacyjną do tego stopnia, że pozwalała ona na penetrację operacyjną 
ogółu duchowieństwa, a w ramach prowadzonych spraw obserwowano 
wszystkich księży znanych z wrogiej postawy i aktywnej działalności na 
rzecz Kościoła. Jak twierdzono, dysponowano takim potencjałem operacyj-
nym, który umożliwiał w zasadzie ustalenie zamiaru kleru29. W sprawoz-
daniu niestety nie padają konkretne liczby, więc weryfikacja tego sądu jest 
tymczasem niemożliwa.

W połowie 1962 roku pozyskano do współpracy 2 księży oraz jedną 
osobę spośród aktywu katolickiego. Dalszych 12 osób: alumnów, księży ku-
rialnych oraz aktywistów katolickich planowano rozpracowywać pod kątem 
werbunkowym30. W następnym roku zielonogórska SB założyła ogółem 345 
spraw operacyjnych. Z tej liczby 42 dotyczyły kleru, zaś 2 osób świeckich. 
W sumie jednak przedmiotem rozpracowania było 23 duchownych31. Nie 

26  Tamże, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 X – 31 XII 1960.
27  Tamże, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 VII – 30 IX 1961.
28  Tamże, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 X – 31 XII 1961.
29  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962.
30  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 196.
31  Tamże, Praca operacyjna (załącznik do sprawozdania za 1963).
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wszyscy z tej liczby byli potencjalnymi tajnymi współpracownikami. Proces 
rozpracowania prowadzić miał także do represjonowania duchownych. 

Do roku 1964 nie zdołano jednak mimo dużych nakładów pracy po-
zyskać tajnych współpracowników w Kurii. Zorganizowano natomiast kil-
kunastu informatorów spośród szeregowego duchowieństwa, którzy byli w 
stanie, według oceny Wydziału IV, realizować zadania wynikające z naszego 
zainteresowania32. Ogółem prowadzono 20 spraw dotyczących rozpraco-
wania kleru i 7 dotyczących aktywu świeckiego. Ponadto prowadzono w 
tym roku ogółem 138 obserwacji operacyjnych. Z tego 20 spraw prowadził 
Wydziału IV33. 

Jak się wydaje, w roku 1965 nie założono nowych spraw operacyjnych 
przeciwko duchowieństwu rzymskokatolickiemu. Z niekompletnych spra-
wozdań SB wynika, iż na ogólną liczbę prowadzonych 138 spraw 2 doty-
czyły aktywistów katolickich. Jedynym duchownym figurantem, czyli osobą 
w stosunku do której prowadzono postępowanie lub która występowała w 
sprawie w jakimś charakterze, był ksiądz prawosławny34.

W pierwszej połowie roku 1966 w rejestrach Departamentu IV odno-
towano 2894 tajnych współpracowników, co stanowiło 28% całego stanu 
agentury. W tym czasie SB dysponowała już także współpracownikami we 
wszystkich środowiskach kurialnych w liczbie 82, w środowiskach kleru 
parafialnego 1.177, w zakonach męskich 216, żeńskich 33, ze środowisk 
kadry KUL-u 7, ATK – 3, wyższych seminariów duchownych – 20, spośród 
studentów KUL-u – 17, ATK – 2, wyższych seminariów duchownych 53. 
Ponadto spośród środowisk świeckich mających związki z Kościołem SB 
posiadała 933 współpracowników. Pozostałą grupę stanowili współpracow-
nicy wywodzących się ze środowisk PAX (39), Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Społecznego (11), duszpasterstwa stanowo-zawodowego (39) oraz 
KiK-ów (30)35. 

W drugiej połowie lat 60. nastąpił dynamiczny rozwój sieci tajnych 
współpracowników SB. Z poziomu niepełna 11 tysięcy w 1966 roku do roku 
1970 osiągnięto pułap przeszło 15 tysięcy tajnych współpracowników36. 
Jeszcze w połowie 1966 roku w środowiskach kurialnych tajnych współ-

32  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1964.
33  IPN, MSW II, sygn. 718, Praca operacyjna (załącznik do sprawozdania za rok 1964).
34  Tamże, Sprawozdanie z pracy operacyjnej SB KW MO w Zielonej Górze za rok 1965.
35  J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 207–210.
36  P. M a c h c e w i c z, Zmiana czy kontynuacja? Polska przed i po Październiku ’56, w: PRL. 

Trwanie i zmiana, pod red. D. Stoli i M. Zaremby, Warszawa 2003, s. 130.

Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego ...



166 167

pracowników nie posiadała jedynie SB z Koszalina, leżącego na terenie roz-
ległego ordynariatu gorzowskiego. Mimo iż takiego współpracownika, lub 
współpracowników posiadała zielonogórska SB, to poziom całej sieci infor-
macyjnej w środowiskach kościelnych, w ocenie jej szefa, nie gwarantował 
wykonania zadań operacyjnych planowanych na rok 1967. Konieczne więc 
było organizowanie dalszych werbunków37. Jednak jednostki operacyjne 
zielonogórskiej SB prowadziły wobec duchowieństwa zaledwie 3 sprawy na 
ogólną liczbę 146. Z tej liczby 2 trwały już ponad cztery lata38.

W roku 1968 koszalińska SB posiadała już przynajmniej 7 agentów roz-
pracowujących gorzowskich biskupów i środowisko kurialne39. Z kolei szef 
zielonogórskiej SB napisał w sprawozdaniu za 1969 roku, iż nastąpiła jako-
ściowa poprawa poziomu inwigilacji, dotycząca rozpracowania zamierzeń 
i działalności kleru, co szczególne odbicie znalazło w pogłębianiu możliwości 
infiltracji w Kurii gorzowskiej i jej agendach40. Mimo to głównym kierunkiem 
działań zielonogórskiej SB pozostawało w dalszym ciągu pozyskiwanie no-
wych źródeł informacji mających za zadanie pogłębianie wewnętrznych 
tarć w łonie duchowieństwa.

Inwigilacja i „rozwarstwianie” duchowieństwa
Rozpracowanie środowisk kościelnych stanowiło podstawę dalszych 

działań SB oraz administracji partyjno-państwowej ograniczających swo-
bodę funkcjonowania Kościoła. Bodaj najistotniejszymi celami była dez-
organizacja jego aktywności oraz nasilanie tarć wewnętrznych. Stałym ele-
mentem pracy SB było więc prowokowanie sprzeczności i ich pogłębianie 
pomiędzy biskupami i pracownikami Kurii oraz klerem niższego szczebla. 

Znakomitą okazję do takich działań dawały zróżnicowane postawy 
samych duchownych. Za przykład posłużyć może niezadowolenie niektó-
rych księży wynikające z faktu, iż wszyscy biskupi ordynariatu pochodzili 
spoza kręgu gorzowskiego duchowieństwa. Wspomniał o tym po latach 
ówczesny sufragan gorzowski bp Ignacy Jeż41. Potwierdzenie jego słów sta-
nowi informacja SB o liście skierowanym do prymasa przez anonimowych 

37  IPN, MSW II, sygn. 718, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1966.
38  Tamże, sygn. 717, Sprawozdanie z pracy SB w woj. zielonogórskim za rok 1967.
39  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 198.
40  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie z pracy SB województwa zielonogórskiego za rok 

1969.
41  Bp I. J e ż, Moja gorzowska przygoda, w: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła 

katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym, pod red. bpa P. S o c h y, 
Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 1998, s. 555.
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księży, w którym wyrażano swe niezadowolenie z takiego stanu rzeczy. W 
sprawozdaniu z tego okresu podano także, iż podjęto i zrealizowano szereg 
przedsięwzięć operacyjnych, które znalazły podatny grunt w terenie, dając 
widoczne rezultaty42.

Od początku lat 60. zaczęto stosować nową metodę kompromitacji 
księży. Polegała ona na akceptacji Wydziału do Spraw Wyznań PWRN 
niektórych księży wrogich proponowanych przez Kurię na stanowisko 
proboszcza. Metoda ta okazywała się skuteczna na pewno w krótkiej 
perspektywie, ale chyba przesadnie uważano, iż utrata zaufania może być 
trwała. Niemniej jednak przykład byłego pracownika gorzowskiej Kurii ks. 
Jaśkiewicza, którego władze administracyjne bez problemów zatwierdziły 
na urząd w parafii w Szlichtyngowej w powiecie wschowskim, świadczy o 
wątpliwościach, jakie pojawiały się w kierownictwie ordynariatu odnośnie 
jego relacji z władzami państwowymi. Ks. Jaśkiewicz został po tym fakcie 
zaproszony do Kurii na rozmowę z biskupem Strobą. Zielonogórskie SB 
uważało, iż posunięcia operacyjne tego rodzaju wytworzyły atmosferę wza-
jemnej nieufności w środowisku duchownych wszystkich szczebli. Potwier-
dzeniem tej oceny miała być wypowiedź biskupa W. Pluty, który na jednej 
z konferencji rejonowych z księżmi miał mówić o strachu przed swoimi 
współbraćmi w kapłaństwie43.

SB brała także czynny udział w procesie aktywizacji księży prorządo-
wych. Gdy przystępowano pod koniec lat 50. do odbudowy tego ruchu, 
naturalnym jego zapleczem byli księża współpracujący z organizacjami 
propaństwowymi już w okresie wcześniejszym. Niektórzy z nich na powrót 
godzili się na współpracę z władzami. Biskupi starali się paraliżować te 
działania poprzez rozmowy z aktywizującymi się na tym polu duchowny-
mi. Za przykład niech posłuży postawa duchownego z Cigacic, którego bp 
W. Pluta namawiał do zaniechania działalności. Ks. Mokryński – pisano w 
sprawozdaniu SB – oświadczył jednak, że jego udział w pracy społecznej nie 
przeszkadza mu w działalności duszpasterskiej. Stanowisko, jakie zajął ks. Mo-
kryński, jest między innymi rezultatem naszej polityki stosowanej w stosunku 
do jego osoby, gdyż znając jego sytuację materialną, w jakiej się znalazł, na 
nasz wniosek spowodowano przyznanie mu stałego wynagrodzenia z funduszu 
kościelnego, będącego w dyspozycji Urzędu do Spraw Wyznań44. Nie wszyscy 
księża powiązani wcześniej z ruchem „patriotów” wyrażali zainteresowa-

42  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 IV – 30 VI 1960.
43  Tamże, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 IV – 30 VI 1962.
44  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 344.
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nie przystąpieniem do prorządowych organizacji. Na przykład ks. Kostka 
– proboszcz ze Wschowy – oparł się namowom funkcjonariuszy SB, co 
odebrano jako wynik pracy bpa W. Pluty.

W planach na rok 1963 zakładających dalszą penetrację duchowieństwa 
katolickiego wskazywano konieczność inspirowania i pogłębiania istniejących 
tarć pomiędzy hierarchią kościelną a klerem dołowym oraz neutralizację 
wpływów jego i aktywu katolickiego na społeczeństwo45. Dokonując oceny 
realizacji tego planu, szef zielonogórskiej SB ppłk Jerzy Potyra uznał, iż jego 
w zasadzie skuteczna realizacja miała poważny wpływ na realizację [w sensie 
uniemożliwienia – przyp. JS] ogólnych założeń hierarchii kościelnej. Między 
innymi przygotowana została sprzyjająca sytuacja do zorganizowania nieza-
leżnej parafii rzymskokatolickiej w Gądkowie Wielkim pow. Słubice46. Równie 
pozytywnie oceniono przeciwdziałanie aktywności i wpływowi kleru rok 
później47. 

Bodaj jednym z najważniejszych zadań stawianych przed administracją 
partyjno-państwową w roku 1966 było obniżenie frekwencji w uroczysto-
ściach milenijnych. Realizacja tego założenia była możliwa, jak czytamy w 
sprawozdaniu rocznym SB, dzięki pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w 
zakresie rozeznania i informowania o czynionych zamiarach organizacyjnych 
kleru48. Trudno to oczywiście jednoznacznie rozstrzygnąć, ale wydaje się, 
iż mimo faktycznie szerokiego zakresu działania te nie miały zasadniczego 
wpływu na frekwencję. Sam szef zielonogórskiego Wydziału do Spraw Wy-
znań przyznawał lakonicznie w przesłanej do Warszawy 8 listopada infor-
macji, iż: część imprez państwowych udała się, część nie49.

Opracowując plan na kolejny rok, zastępca komendanta wojewódzkie-
go MO do Spraw Bezpieczeństwa ppłk Henryk Wojciechowski uznał, iż na 
podstawie posiadanego rozeznania nastąpi: dalsze uaktywnienie działalności 
kleru w związku z realizacją uchwał posoborowych i 4-letniego planu chry-
stianizacji50. Potwierdzeniem tego miał być nacisk, jaki gorzowska Kuria 
położyła na aktywizację działalności duszpasterstwa stanowo-zawodowego. 
W związku z tym praca SB w województwie w 1967 roku miała być zorien-
towana głównie na: organizowanie i zabezpieczanie maksymalnego i szyb-

45  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962.
46  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1963.
47  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1964.
48  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 290.
49  AAN, UdSW, sygn. 78/93, telefonogram, 8 XI 1966.
50  IPN, MSM II, sygn. 718, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1966.
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kiego dopływu informacji z poszczególnych ogniw Kościoła; rozeznanie dzia-
łalności i przeciwdziałanie zamierzeniom biskupów gorzowskich; osłabienie i 
paraliżowanie oddziaływania kleru na społeczeństwo; rozpracowanie nowo 
utworzonego duszpasterstwa akademickiego, jego form i metod pracy w celu 
ograniczenia wpływu na środowisko studenckie; analizę stosowania środków 
represyjnych w stosunku do kleru naruszającego przepisy prawne51.

Podtrzymywane kontakty operacyjne z tajnymi współpracownikami 
wykorzystywano między innymi również do oddziaływania na kler w celu 
sabotowania zaleceń kurialnych, co miało przyczynić się do rozluźniania 
wewnętrznej dyscypliny. Równocześnie dążono do poprawy stosunków z 
klerem w terenie i – jak czytamy w sprawozdaniu za rok 1968 – osiągnięto 
dobre wyniki zwłaszcza 5 dekanatach. Ponadto: dobre, chociaż początkujące 
uzyskano wyniki w oddziaływaniu przez kler dołowy na postawę, zdecydowa-
nie i pewność Kurii przy zamierzonych działaniach sprzecznych z interesem 
polityki państwa. Istnieją warunki do dalszego rozwoju tej formy działania, 
zwłaszcza poprzez stworzenie pozycji operacyjnych w problemowych komi-
sjach kurialnych52. Zaobserwowano również zjawisko ugodowej, a wręcz 
pozytywnej postawy niektórych księży w terenie wobec władz, w tym 
także znanych dotychczas z negatywnego stosunku. W następnym roku 
proces neutralizacji duchowieństwa, zdaniem zielonogórskiej SB, miał po-
stępować w dalszym ciągu53. Dobitnym tego przejawem miał być spadek 
liczby wrogich wystąpień, co uzasadniano wzmożoną aktywnością rad 
narodowych organizujących spotkania z klerem, a także z działaniami 
operacyjnymi SB.

Wcześniej także notowano lata, w których spadała liczba wrogich wy-
stąpień. W roku 1962 było ich 42. Dotyczyły one w głównej mierze postępu-
jącej laicyzacji w wychowaniu młodzieży oraz problemów przy organizowa-
niu pielgrzymek na Jasną Górę. Wynikał on wówczas najprawdopodobniej z 
pewnego wrażenia poprawy relacji państwowo-kościelnych, jakie wywołało 
przyznanie paszportów gorzowskim i wrocławskim biskupom w związku z 
obradami II Soboru Watykańskiego. W trakcie ich pobytu w Watykanie nie 
odnotowano żadnego wrogiego wystąpienia. Mało tego, notowano nawet 
wypowiedzi pozytywne, wyrażające nadzieję na trwałą poprawę wzajem-
nych stosunków. Wyrazem zmiany postaw niektórych księży wobec władz 

51  Tamże.
52  Tamże, sygn. 720, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1968.
53  Tamże, sygn. 717, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1969.
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miały być także życzenia noworoczne przesłane przewodniczącemu PWRN 
przez 35 duchownych54. 

Faktyczne napięcie na linii państwo – Kościół wraz ze zbliżającymi się 
obchodami jednak rosło. Swoistym tego wyrazem mogą być zestawienia do-
tyczące liczby informacji, jakie przekazywała różnym organom władzy oraz 
jakie otrzymywała od MO zielonogórska SB w pierwszej połowie lat 60. Z 
posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż szczególnie dużo doniesień 
na temat działalności duchowieństwa przekazano w roku 1963 i 1966. Było 
ich odpowiednio 842 i 1.259. W okresie pomiędzy tymi latami liczba ta była 
mniejsza i wynosiła odpowiednio w 1964 – 665, i w 1965 – 602. W tym cza-
sie spadł także procentowy udział doniesień na ten temat w ogólnej masie 
informacji przekazywanych przez SB. W roku 1964 na ogółem 2.052 prze-
kazanych doniesień spraw kleru dotyczyło około 32,4%. Rok później ilość 
wszystkich informacji znacznie wzrosła, osiągając poziom 3.795. 

Szczególnie dużą liczbę informacji przekazanych w roku 1963, jak się 
wydaje, wytłumaczyć można konfliktem związanym z administracyjnym 
nakazem prowadzenia przez poszczególne parafie ksiąg inwentarzowych, 
które miały ułatwić ściąganie zaległości fiskalnych poprzez stworzenie sys-
temu ewidencji majątku kościelnego. Ta regulacja prawna wywołała perma-
nentny opór biskupów i pozostalego duchowieństwa. Nieprzestrzeganie jej 
pociągało za sobą represje finansowe. 

Wysokiej liczby przekazanych doniesień w roku 1966 nie trzeba spe-
cjalnie wyjaśniać. Omówione powyżej dane szczegółowo zilustrowano 
poniższymi tabelami:

54  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962.
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Informacje pisemne i ustne przekazane przez SB w latach 1966

PZPR Rady 
narodowe

Dyrekcje 
zakładów 
i instytucji

Proku-
ratury

Inne 
jednostki 

SB
Razem

763 343 21 1 131 1.259
Źródło: IPN, MSM II, sygn. 718, „Sprawozdanie SB KW MO za rok 1966”.

Po roku 1966 liczba doniesień SB stale malała i wyniosła w 1967 – 379, 
w 1968 – 28955, by w roku 1969 spaść do zaledwie 61 (na ogólną liczbę 
1049)56. W roku 1970 odnotowano niewielki wzrost sięgający 86 informacji 
(na ogólną liczbę 220)57.

Zawarte w tabelach dane nie uwzględniają współpracy pomiędzy 
mundurowymi i niemundurowymi pionami komend MO, która wraz z 
nasilającym się konfliktem wokół Milenium miała coraz większe znacze-
nie. Koordynacja pracy obu pionów uwidaczniała się przede wszystkim w 
rozpracowywaniu działalności kleru i zabezpieczeniu uroczystości kościel-
nych. Efektem tych prac były informacje, jakie przekazywano SB. W roku 
1962 na temat aktywności kleru i aktywu katolickiego z MO przekazano 
ogółem 148 doniesień58. Na co wpływ miała zapewne peregrynacja kopii 
częstochowskiego obrazu Matki Boskiej. 

Na podobnym poziomie utrzymywała się liczba przekazanych informa-
cji w roku następnym. Wyniosła 141, by w roku 1964 spaść o połowę – do 
72. Ogółem wówczas informacji przekazanych SB przez MO zarejestrowano 
282, zaś rok później już aż 729. Niestety nie wiemy, ile z tej liczby doniesień 
związanych było z działalnością Kościoła. Ogólnie podano jedynie, iż doty-
czyły one głównie niewłaściwego zachowania politycznego w okresie kam-
panii wyborczej do Sejmu i rad narodowych; wrogiej działalności kleru i 
osób z nim związanych oraz rewizjonizmu i nacjonalizmu; ruchu pojazdów 
należących do personelu dyplomatycznego państw kapitalistycznych59. 

W roku 1966 MO przekazało SB ogółem 852 informacje. Z kolei w 
odwrotnym kierunku uzyskano 300 doniesień60. Niestety trudno porównać 

55  Tamże, sygn. 720, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1968.
56  Tamże, sygn. 717, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1969.
57  Tamże, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1970.
58  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962.
59  Tamże, sygn. 718, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1965.
60  Tamże, Ocena pracy operacyjnej SB w woj. zielonogórskim za rok 1966.
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liczbę uzyskanych meldunków z tego źródła w roku następnym. Sprawy 
dotyczące Kościoła połączono z kategorią „cudzoziemcy”. Wyniosła ona 886 
informacji. 

Współpraca pomiędzy tymi komórkami komend wyrażała się również 
w zaangażowaniu funkcjonariuszy MO do operacyjnego zabezpieczenia 
kościołów w okresach czytania listów pasterskich i komunikatów Episko-
patu uznawanych za antypaństwowe. W roku 1967 miało to miejsce ogółem 
86 razy61. 

Posiadane w 1967 roku przez SB rozeznanie operacyjne skłoniło aparat 
bezpieczeństwa do konstatacji, iż faktyczne poparcie dla polityki hierarchii 
kościelnej oraz aktywny udział w realizacji wytyczonych przez nią zadań 
utrzymuje się na poziomie około 30% księży62. Prowadzona równocześnie 
obserwacja wykazała wzrost wrogich wystąpień duchowieństwa na terenie 
całego ordynariatu gorzowskiego. Szczegółowo przedstawia to poniższa 
tabela:

Treść wystąpieni
Biskupi Księża

1966 1967 1966 1967
Prześladowanie wiary i Kościoła 1 6 9 11
Ograniczanie młodzieży szkolnej 
w wykony-waniu praktyk religijnych - 4 1 3

Krytyka laickiego wychowania 
młodzieży 2 5 - 4

Krytyka ustawy o dopuszczalności 
przerywania ciąży 1 3 1 -

Obrona treści komunikatów 
Episkopatu i prymasa Wyszyńskiego 3 1 11 8

Uniemożliwienie budowy kościołów 
w Polsce - 2 - -

Prześladowania księży za nieprowa-
dzenie ksiąg inwentarzowych - 5 - -

Atakowanie działaczy społecznych 
za ich laicką postawę - - 4 6

Utrudnienia w organizowaniu 
uroczystości kościelnych 13 - 5 4

Inne występujące w roku 
sprawozdawczym 4 - - -

Razem: 24 26 31 36
Źródło: IPN, MSW II, sygn. 720.
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W następnym, 1968 roku, liczba wrogich wystąpień gorzowskich bisku-
pów wyraźnie spadła. Na ogólną liczbę 262 kazań wygłoszonych w całym 
ordynariacie zaledwie 8 zawierało akcenty wrogie lub aluzyjne. Przy czym 
wypadki te zanotowano wyłącznie na terenie województw koszalińskiego i 
szczecińskiego. Tutaj biskupi, wizytując parafie występowali 193 razy. Treść 
wrogich kazań dotyczyła głównie krytyki władz za ateizację i laicyzację ży-
cia społecznego oraz ograniczanie swobód religijnych. Z kolei w parafiach 
województwa zielonogórskiego nie stwierdzono żadnych wrogich wystą-
pień, choć jeszcze w roku 1967 połowa z takowych wygłoszonych na tere-
nie ordynariatu przypadała na jego południową część. Gorzowscy biskupi 
powściągliwie odnieśli się do wydarzeń marcowych i wstrzymali kolportaż 
listu Episkopatu na ten temat. W prywatnych rozmowach jednak o wystą-
pieniach młodzieży mówili z zadowoleniem. W roku 1968 spadła również 
liczba wrogich wystąpień kleru terenowego z 36 w 1967 do 2463. 

Oceniając całokształt działalności biskupów, Kurii i kleru województwa 
zielonogórskiego w roku 1968, stwierdzono, iż była ona w porównaniu z 
latami poprzednimi, tj. z okresem realizacji programu „Wielkiej nowenny”, pe-
regrynacji, obrony orędzia, obchodów milenijnych, w znacznym stopniu mniej 
aktywna, wyważona i bardziej umiarkowana64. 

W 1969 liczba odnotowanych wrogich wystąpień biskupów utrzymała 
się na tym samym poziomie (9), ale już rok później wyniosła ona 1565. Jak 
się wydaje, wpływu na to nie miały wypadki grudniowe, bowiem – jak od-
notowano w sprawozdaniu – duchowieństwo nie nawiązywało do nich na 
ambonach. W prywatnych rozmowach jednak komentowano złą sytuację 
materialną robotników, wyrażano nadzieję na jej poprawę po powołaniu no-
wego kierownictwa władz centralnych, a także żywiono nadzieję, iż zmiany 
te będą miały przełożenie na poprawę stosunków państwowo-kościelnych.

Tymczasem przygotowując się do działań wobec Kościoła w rozpoczę-
tym już roku 1971, nie zmieniano zakresu zadań. Zakładano, iż w dalszym 
ciągu należy: rozpoznać ma użytek właściwych władz zamierzenia hierarchii i 
kleru parafialnego w zakresie stawiania tych władz przed faktami dokonanymi 
lub naciskiem na odcinku poszerzania miejsc kultu religijnego, organizowania 
poparcia opinii publicznej wiernych, punktów katechetycznych itp.; [...] inspi-

61  Tamże, sygn. 717, Sprawozdanie z pracy SB w woj. zielonogórskim za rok 1967.
62  Tamże, sygn. 720, Sprawozdanie z pracy SB w woj. zielonogórskim za rok 1967.
63  Tamże, sygn. 717, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1968.
64  Tamże, sygn. 720, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za roku 1968.
65  Tamże, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za roku 1970.
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rować i sprzyjać rozluźnieniu podporządkowania kleru dołowego hierarchii, 
a także wpływać na kształtowanie lojalnych postaw księży do PRL i polityki 
państwa, zwłaszcza do realizacji zamierzeń wobec Kościoła; [...] rozszerzyć 
działania o charakterze profilaktycznym66.

Działania prewencyjno-represyjne
Wzrost efektów pracy SB na odcinku wyznaniowym był konsekwencją 

poczynionych nakładów. Z jednej strony kierowano do niej najbardziej do-
świadczonych pracowników operacyjnych, z drugiej strony w celu zdoby-
wania informacji uaktywniano cały aparat SB oraz służbę mundurową MO. 
Dokładniejsze ustalenia dotyczące zamierzeń oraz form działalności du-
chowieństwa dawały możliwość ich paraliżowania już na etapie wstępnym. 
W efekcie czego większą aktywność SB wykazywała w ramach tzw. pracy 
profilaktycznej, wyrażającej się w przeprowadzaniu rozmów ostrzegaw-
czych, przekazywaniu informacji o działalności kleru do komitetów PZPR, 
rad narodowych i prokuratur oraz kierowaniu spraw o ukaranie w trybie 
administracyjnym. Liczba ich jednak w tym okresie nie była znaczna w 
porównaniu z wielkościami podawanymi w sprawozdaniach późniejszych. 
Stanowiły one jednak już wówczas impuls do działań represyjnych. 

Najpowszechniejszą formą represji były rozmowy profilaktyczno-
ostrzegawcze. Przeprowadzali je przewodniczący prezydiów rad narodo-
wych, pracownicy Wydziału do Spraw Wyznań oraz funkcjonariusze SB. 
W czwartym kwartale roku 1960 w efekcie przekazanych informacji w 
prezydiach rad narodowych ich przewodniczący przeprowadzili 16 takich 
rozmów z księżmi oraz 7 z osobami świeckimi. Funkcjonariusze SB w tym 
czasie przeprowadzili 4 rozmowy z księżmi oraz z 8 osobami świeckimi. W 
tym okresie założono ponadto cztery sprawy ewidencji operacyjnej, z tego 
trzy na księży i jedną sprawę na aktywistę katolickiego za wrogie wystąpie-
nia67. W drugim kwartale 1961 roku na temat działalności duchowieństwa 
do KW PZPR przekazano 8 informacji, zaś do Wydziału do Spraw Wyznań 
PWRN 15. W konsekwencji Wydział przeprowadził 9 rozmów ostrzegaw-
czych z księżmi wrogo występującymi przeciwko zarządzeniom władz 
państwowych68. W drugim kwartale 1962 roku SB takich rozmów przepro-
wadziła dwie69.

66  Tamże.
67  Tamże, sygn. 717, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 X – 31 XII 1960.
68  Tamże, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 VII – 30 IX 1961.
69  Tamże, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 IV – 30 VI 1962.
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W roku 1962 na podstawie informacji SB Wydział do Spraw Wyznań 
PWRN przeprowadził 55 rozmów profilaktycznych z księżmi. W roku 
następnym tylko w konsekwencji „wrogich wystąpień duchowieństwa” 
SB przeprowadziła 27 rozmów profilaktycznych, 18 przesłuchań, oraz 2 
zatrzymania na 24-48 godzin. Z kolei w reakcji na organizację pielgrzymek, 
zbiórek i innych uroczystości kościelnych przeprowadzono 83 rozmowy 
profilaktyczne oraz 2 przesłuchania. Z tych powodów zatrzymano na 24 lub 
48 godzin 5 osób70. W roku 1964 SB przeprowadziła 63 rozmowy ostrze-
gawcze71. Rok później na ogólną liczbę 490 rozmów profilaktyczno-ostrze-
gawczych przeprowadzonych przez SB z duchowieństwem rozmawiano 37 
razy. Na spotkaniach poruszano przede wszystkim sprawy organizowania 
pielgrzymek, zbiórek i innych uroczystości kościelnych72.

W związku ze zwiększoną aktywnością Kościoła w roku milenijnym 
SB przeprowadziła 52 rozmowy z księżmi oraz 77 z aktywem katolickim 
(ogółem przeprowadzono w tym roku 384 rozmowy). Na spotkaniach po-
ruszano głównie problemy związane z kościelnymi obchodami Milenium 
(39). Wśród nich przede wszystkim akcje stawiania krzyży oraz organizację 
pielgrzymek. W 21 przypadkach omawiano nieprzestrzeganie przepisów 
administracyjnych oraz „próby zakłócania porządku publicznego”. Jede-
naście rozmów dotyczyło różnych form obrony „Orędzia”, zaś 6 – wrogich 
wypowiedzi w związku z zatrzymaniem obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej73. Rok później liczba rozmów ostrzegawczych w obu kategoriach 
zmalała. Rozmawiano z 41 księżmi oraz 50 osobami świeckimi związanymi 
z działalnością kleru74.

Trudno jednoznacznie ocenić efekty tych rozmów. Przynosiły one za-
pewne różne rezultaty. Niemniej jednak w sprawozdaniu z roku 1970 uzna-
no, iż wpływają one dodatnio na zwiększenie lojalności kleru parafialnego75.

Dotkliwszą formą represji były kary administracyjne oraz sankcje są-
dowe. Rola SB w tych sprawach sprowadzała się generalnie do gromadzenia 

70  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962; tamże, Działalność profilaktyczna i repre-
syjna wszystkich jednostek SB woj. zielonogórskiego w roku 1963.

71  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 327.
72  IPN, MSW II, sygn. 718, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1965; H. D o m i n i c z a k, Or-

gany bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 328.
73  W 1966 roku prowadzono także jedną sprawę przeciwko działaczowi PAX. Tamże, Ocena 

pracy operacyjnej SB w województwie zielonogórskim za rok 1966; H. D o m i n i c z a k, 
Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 290.

74  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie z pracy SB w woj. zielonogórskim za rok 1967.
75  Tamże, sygn. 720, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1970.
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dowodów winy. Dla przykładu w czwartym kwartale 1960 roku dotyczyły 
one 8 księży i 35 osób świeckich. Głównie za organizowanie zbiórek pienię-
dzy na budowy kościołów oraz procesje. Jedna ze spraw dotyczyła także po-
wielania materiałów bez zezwolenia Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Publi-
kacji Prasy i Widowisk. Materiały przekazane prokuraturze przez SB zostały 
ostatecznie przekazane Sądowi Powiatowemu w Drezdenku, który ukarał ks. 
Brodzika ze Strzelec Krajeńskich grzywną wysokości 1.000 złotych76. 

Podobnie pod kątem orzecznictwa karno-administracyjnego przedsta-
wiała się sytuacja kilkanaście miesięcy później. W drugim kwartale 1962 
roku do kolegiów skierowano ogółem 10 wniosków przeciwko duchownym 
i 34 przeciwko aktywistom kościelnym. Sprawy przeciwko księżom doty-
czyły: organizowania konnych banderii przy witaniu biskupów (4), niele-
galnego organizowania publicznych zbiórek pieniężnych (3), samowolnego 
przedłużenia trasy procesji Bożego Ciała (4), wywołania awantury na ulicy, 
niedopełnienia obowiązku meldunkowego i samowolnego rozpoczęcia re-
montu kościoła. Z kolei sprawy dotyczące aktywu katolickiego dotyczyły 
głównie organizowania nielegalnych zbiórek pieniężnych i stawiania bez 
zezwolenia krzyży przydrożnych77.

W roku 1963 nastąpił wzrost liczby spraw śledczych prowadzonych 
przeciwko duchownym. Ogółem prowadzono 6 spraw przeciwko 6 księ-
żom świeckim. W kategorii „przestępcza działalność kleru i osób świeckich” 
prowadzonych było 5 postępowań karnych78. Ponadto jednostki śledcze SB 
KW MO zarejestrowały 5 postępowań przygotowawczych w odniesieniu do 
wrogiej działalności kleru i osób świeckich. Dotyczyły one 5 osób. Żadnej z 
nich nie aresztowano79. 

W roku 1963 w sprawach związanych z działalnością kleru orzekano 
w zakresie karno-administracyjnym ogółem w 133 przypadkach. Z tego 41 
dotyczyło zbiórek publicznych, zaś 92 mieściły się w kategorii inne80. Wydaje 
się, iż w większości odnosiły się one do nieprowadzenia ksiąg inwentarzo-
wych w parafiach. Kolegia orzekające ukarały w sumie 21 księży i 92 akty-

76  Tamże, sygn. 717, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 X – 31 XII 1960.
77  Tamże, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 IV – 30 VI 1962.
78  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1963.
79  Ogółem w całym województwie w roku 1963 prowadzono 59 postępowań wobec 100 osób, 

z których 52 aresztowano. IPN, MSW II, sygn. 718, Postępowanie przygotowawcze zareje-
strowane przez jednostki śledcze służby bezpieczeństwa KW MO wg rodzajów przestępstw 
w latach 1964 i 1963.

80  Tamże, Orzecznictwo karno-administracyjne w sprawach związanych z działalnością kleru 
rzymsko-katolickiego w latach 1963–1964.
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wistów kościelnych (wroga propaganda, zbiórki pieniędzy, zebrania, wrogie 
wystąpienia, nieprzestrzeganie przepisów). Ponadto za utrzymywanie 
kontaktów z klerem zwolniono z zajmowanych stanowisk w administracji 
państwowej 3 osoby81.

Informacje dotyczące liczby prowadzonych postępowań przygotowaw-
czych z zakresu wrogiej działalności kleru i osób świeckich w roku 1964 nie 
są ścisłe. Według zestawienia obejmującego dane z lat 1964 i 1963 wynika, iż 
ogółem prowadzonych było 5 spraw tego typu. Miały one dotyczyć 8 osób, z 
których 4 aresztowano82. Z kolei w opracowaniu zatytułowanym Karalność 
podejrzanych i aresztowanych objętych postępowaniem przygotowawczym w 
1964 roku wg rodzaju przestępstw podano, iż postępowania przygotowawcze 
prowadzono wobec 12 osób: 8 księży i 4 świeckich83. Dwa z nich umorzono 
(rok wcześniej umorzono 3 postępowania)84.

W zakresie orzecznictwa karno-administracyjnego w związku z dzia-
łalnością duchowieństwa w tym roku wpłynęło zaledwie 15 wniosków o 
ukaranie (rok wcześniej 133), co – jak się wydaje – było efektem odstąpienia 
od realizacji przepisów dotyczących ksiąg inwentarzowych. Z ogólnej liczby 
orzeczeń 11 dotyczyło zbiórek publicznych, 1 zgromadzeń, 1 budownictwa 
sakralnego i 2 spraw innych85. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Orzecznictwo karno-administracyjne w województwie zielonogórskim w spra-
wach związanych z działalnością kleru rzymskokatolickiego w latach 1963-1964

81  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 326-
327.

82  Ogółem postępowań prowadzono 38 wobec 46 osób, z których 18 aresztowano. IPN, MWS 
II, sygn. 718, Postępowanie przygotowawcze zarejestrowane przez jednostki śledcze służby 
bezpieczeństwa KW MO wg rodzajów przestępstw w latach 1964 i 1963.

83  Tamże, Tabela nr 8, Karalność podejrzanych i aresztowanych objętych postępowaniem 
przygotowawczym w 1964 roku wg rodzaju przestępstw (1964).

84  Tamże, Tabela nr 9 Umorzenia spraw (1964).
85  Tamże, Orzecznictwo karno-administracyjne w sprawach związanych z działalnością kleru 

rzymsko-katolickiego w latach 1963–1964.

Ogółem

Wpłynęło wniosków o ukaranie
Zbiórki 

publiczne
Zgroma-
dzenia

Budownic-
two sakralne

Imprezy 
rozrywkowe Inne

1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963
15 133 11 41 1 - 1 - - - 2 92

Źródło: IPN, MSW II, sygn. 718.
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Z 15 wniosków o ukaranie złożonych w roku 1964 rozpatrzonych 
zostało 13. Siedem z nich dotyczyło księży. Najcięższą z wymierzonych 
kar był areszt zastępczy wobec duchownego. Grzywnami ukarano tylko 
2 osoby świeckie, zaś upomnieniami 5 świeckich oraz 2 księży. W toku 
postępowania umorzono ostatecznie 4 sprawy przeciwko duchownym. Z 
wszystkich wydanych w 1964 roku orzeczeń karno-administracyjnych wy-
konano zaledwie 7. Dotyczyły wyłącznie osób świeckich. W 2 przypadkach 
wymierzono kary grzywny, zaś w 5 nagany86. Szczegółowo przedstawia to 
poniższa tabela:

Przebieg orzecznictwa karno-administracyjnego w województwie zie-
lonogórskim w sprawach związanych z działalnością kleru rzymskokatolic-
kiego w 1964 roku
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15 8 13 7 - - 4 4 2 - 7 2 1 1 7 -
Źródło: IPN, MSW II, sygn. 718. 

 
W 1964 roku sądy ukarały ponadto ostatecznie dwóch księży i dwóch 

uwolniły od winy. Poza tym 3 księży ukarano w trybie administracyjnym za 
nieskładanie sprawozdań z punktów katechetycznych87. 

86  Tamże, Przebieg orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach związanych z działal-
nością kleru rzymskokatolickiego w 1964 roku.

87  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 327.
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W 1965 roku do kolegiów orzekających skierowano wnioski o ukaranie 
8 księży. Na 53 księży nałożono sankcje finansowe za nieprowadzenie ksiąg 
inwentarzowych88. Rok później nastąpił wzrost wszystkich form represjo-
nowania duchowieństwa i aktywu świeckiego. Do sądów skierowano spra-
wy przeciwko 7 księżom. Do kolegiów orzekających złożono 13 wniosków 
o ukaranie duchownych. W stosunku do 3 księży wszczęto postępowanie 
egzekucyjne89. 

W 1967 roku do kolegiów karno-administracyjnych skierowano 9 
wniosków przeciwko księżom i 8 przeciwko osobom świeckim90. Głów-
nie były one konsekwencją wrogich wypowiedzi, organizacji nielegalnych 
zbiórek i zgromadzeń oraz wywieszania flag papieskich. Ponadto wydziały 
finansowe rad narodowych ukarały w 1967 roku 45 księży grzywnami w 
wysokości od 500-3.000 zł. Głównie za nieprowadzenie ksiąg inwentarzo-
wych oraz za nieskładanie zeznań podatkowych. Władze administracyjne 
przejmowały ponadto w ramach eksmisji pomieszczenia zajmowane przez 
kler, a z uwagi na wrogie wypowiedzi z ambon, niestosowanie się do za-
rządzeń władz i aktywność w realizowaniu poleceń biskupów SB wniosła 
zastrzeżenia na wyjazdy księży za granicę w 51 przypadkach91.

W roku 1969 do kolegiów karno-administracyjnych skierowano ogó-
łem 7 wniosków o ukaranie księży. W tym 4 za organizowanie zbiórek 
pieniężnych bez zezwoleń i 3 za urządzanie innych imprez kościelnych. 
Osoby, przeciwko którym skierowano wnioski, zostały ukarane92. Rok 
później prowadzono sprawy karne przeciwko czterem księżom (na ogólną 
liczbę 53). Wśród ukaranych przez kolegia karno-administracyjne było 11 
duchownych. Z kolei za powiązania z klerem ukarano 9 świeckich (na ogół 
94 ukaranych)93. Jedną z form represji, jakimi karano pracowników admini-
stracji państwowej za utrzymywanie kontaktów z księżmi, były zwolnienia 
z pracy. W roku 1963 SB doprowadziła do zwolnienia z pracy 3, zaś w 1964 
– 6 urzędników94.

88  IPN, MSW II, sygn. 718, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1965; H. D o m i n i c z a k, Or-
gany bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 328.

89  W 1966 roku prowadzono także jedną sprawę przeciwko działaczowi PAX. Tamże, Ocena 
pracy operacyjnej SB w województwie zielonogórskim za rok 1966; H. D o m i n i c z a k, 
Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 290.

90  Wszystkich skierowanych do KKA było w roku 1967 – 37.
91  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie z pracy SB w woj. zielonogórskim za rok 1967.
92  Tamże, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1969.
93  Tamże, Sprawozdanie z pracy SB woj. zielonogórskiego za rok 1970.
94  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, 

s. 326–327.
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W dalszym ciągu jedną z form utrudniania działalności Kościoła było 
blokowanie mianowania administratorów parafii oraz żądanie usunięcia z 
zajmowanych stanowisk. Dla przykładu w roku 1962 odmówiono zgodny 
na mianowanie proboszczów w 11 parafiach95. 

Poszukując efektywniejszych form prewencji w roku 1962 z inicjatywy 
SB wprowadzono pisemne upomnienia wysyłane do księży przez Wydział 
do Spraw Wyznań. Jak stwierdzono w praktyce, ta forma ostrzeżeń jest najbar-
dziej skuteczna, gdyż następna kara zgodnie z dekretem o obsadzie stanowisk 
kościelnych stanowi podstawę władz żądania od Kurii usunięcia danego księ-
dza z administrowanej parafii96. W 1962 roku korespondencję taką wysłano 
do 7 duchownych97. Dwa lata później domagano się usunięcia z zajmowa-
nych funkcji 10 księży. 

Najbardziej spektakularnym przykładem usunięcia duchownego z pia-
stowanej funkcji jest casus ks. Kazimierza Michalskiego98 przejawiającego 
sztywne stanowisko w relacjach z władzami. Szczególnie brzemienna w 
skutki okazała się postawa proboszcza w związku z próbą odebrania parafii 
domu katolickiego w Zielonej Górze. Obiekt, który władze województwa 
zamierzały przejąć już od kilu lat, miał zostać przeznaczony na filharmo-
nię99. 

Proboszcz jednak konsekwentnie odmawiał dobrowolnego oddania 
budynku i nawet rozmowa ostrzegawcza szefa zielonogórskiej SB płka 
Bolesława Galczewskiego nie skłoniła go do zmiany stanowiska. W tej sy-
tuacji 11 maja tzw. „trójka do spraw kleru” podjęła decyzję o eksmisji, którą 
Wydział Spraw Lokalowych PMRN wyznaczył na 27 maja. Jej realizację 
odroczono jednak w czasie, bowiem inwigilacja środowiska mieszkań-
ców miasta dowodziła wzrostu nastrojów negatywnie odnoszących się do 
zamierzeń władz. Nie przewidziano jednak skali społecznego sprzeciwu, 

95  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962; tamże, Działalność profilaktyczna i repre-
syjna wszystkich jednostek SB województwa zielonogórskiego w roku 1963.

96  Tamże, sygn. 717, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962.
97  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962; tamże, Działalność profilaktyczna i repre-

syjna wszystkich jednostek SB województwa zielonogórskiego w roku 1963.
98  Ks. Kazimierz Michalski po raz pierwszy został pozbawiony probostwa w Zielonej Górze 

w sierpniu 1953 roku. Powrócił na to stanowisko po objęciu rządów w ordynariacie przez 
bpa Teodora Benscha w grudniu 1956 roku. 

99  Wspomniałem o tym w artykule pt. Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła rzymskokatolic-
kiego na Ziemi Lubuskiej w latach 1948–1956 w świetle sprawozdań wojewódzkich urzędów 
bezpieczeństwa publicznego w Poznaniu i Zielonej Górze, „NRHA” nr 10, Gorzów Wlkp. 2003, 
s. 180.
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który doprowadził w dniu 30 maja do wielogodzinnych walk ulicznych z 
oddziałami MO i ZOMO z Zielonej Góry, Gorzowa i Poznania. Ostatecznie 
budynek przejęto, zaś SB wszczęło sprawę karną przeciwko proboszczowi, 
którą ostatecznie umorzono z braku... świadków. Do ukarania księdza nie 
wystarczyły nagrania dokonane przez funkcjonariuszy z mszy, na których 
proboszcz informował wiernych o zamierzeniach władz100.

Ks. Kazimierz Michalski zaliczony przez SB do grona księży zdecy-
dowanie wrogich wobec władz państwa był permanentnie inwigilowany, 
a uzyskane tą drogą informacje przekazywano wojewódzkim władzom 
partyjnym. Po wydarzeniach zielonogórskich zastosowano wobec duchow-
nego kombinację operacyjną, której efektem miało być poderwanie jego 
autorytetu w Kurii oraz doprowadzenie do konfliktu pomiędzy nim a jego 
wikarymi. Zapewne jednym z elementów realizacji tego planu było zorga-
nizowanie delegacji, która na spotkaniu z bpem W. Plutą domagała się jego 
usunięcia. Biskup stanął w obronie proboszcza, jednak w obliczu szantażu 
ze strony władz wyrażającego się w kolejnych powołaniach alumnów do 
wojska został zmuszony do jego odwołania. 

Krytyczna postawa gorzowskich biskupów wobec władz państwowych 
prowadziła do wzrostu działań aparatu bezpieczeństwa o charakterze profi-
laktyczno-represyjnym uderzających w podstawy funkcjonowania ordyna-
riatu. Wyraziły się one najpierw likwidacją i przejęciem obiektów Niższego 
Seminarium Duchownego w Gorzowie w kilka tygodni po wydarzeniach 
zielonogórskich, a w dalszej kolejności serią restrykcji uderzających w byt 
Wyższego Seminarium posiadającego swe wydziały w Gorzowie i Gościko-
wie. Najpierw na jesieni 1960 roku do wojska powołano pierwszych pięciu 
alumnów. W czerwcu następnego roku wcielono kolejnych 28101, zaś na 
początku lipca wydano decyzję o odebraniu uczelni obiektów położonych 
w Gorzowie102. Przed przystąpieniem do przenoszenia WSD – odnotowano w 
sprawozdaniu za trzeci kwartał 1961 roku – służba bezpieczeństwa dokonała 
rozeznania sytuacji na tym obiekcie, zastosowując szereg czynności operacyjne-
go zabezpieczenia, co w konsekwencji pozwoliło władzom na szybkie i sprawne 
zajęcie pomieszczeń tego seminarium. Obok tego w miejscowej prasie zamiesz-
czono artykuł na temat niedostatecznego wykorzystania obiektów przez Kurię, 
informując jednocześnie społeczeństwo, że po dokonaniu remontu obiekt ten 

100  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, s. 304.
101  APZG, PWRN, WdsW, sygn. 114, wypis i zestawienia.
102  Tamże, Decyzja o opróżnieniu lokali, 6 VII 1961.
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przekazany zostanie na mieszkania dla ludzi pracy. Powyższe przyczyniło się 
do tego, ze Kuria Gorzowska nie mogła rozwinąć żadnego przeciwdziałania za 
wyjątkiem oficjalnych odwołań do władz państwowych, które oczywiście nie 
dały żadnego rezultatu103. 

Taki rozwój sytuacji oraz powołanie do wojska w październiku kolej-
nych 7 kleryków zagroziło istnieniu seminarium. W tej sytuacji bp W. Pluta 
na spotkaniu z przewodniczącym PWRN prosił o złagodzenie restrykcji. 
Uzależniono to od postawy biskupa. Wobec tego, że w rozmowie okazał 
on skłonność zmiany dotychczasowego postępowania, prośba jego miała 
zostać uwzględniona.

W przypadku biskupów podstawową formą nacisku były rozmowy 
ostrzegawcze. Niekiedy przynosiły one oczekiwane przez władze efekty. 
Na jednej z takich rozmów przeprowadzonych w roku 1962 przez SB z 
udziałem przewodniczącego PWRN i bpa W. Pluty poruszano kwestię zła-
godzenia kursu polityki Kurii wobec tzw. księży postępowych, a także zwra-
cano uwagę na naruszanie przez kler przepisów w trakcie organizowania 
uroczystości kościelnych związanych z peregrynacją obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Biskup po tym spotkaniu wydał okólnik, w którym dys-
cyplinował duchowieństwo104. 

W większości przypadków jednak porozumienie pomiędzy Kurią a 
kierownictwem województwa nie było możliwe, co doprowadzało władze 
do realizowania działań represyjnych uderzających w byt ordynariatu. 
Po likwidacji Niższego Seminarium oraz usunięciu z Gorzowa Wydziału 
Teologicznego WSD 27 sierpnia 1963 roku siłą dokonano zajęcia domu 
rekolekcyjnego w Rokitnie, który stanowił jedyne zaplecze szkoleniowe or-
dynariatu dla aktywu katolickiego105. Obiekt otoczono, a do wewnątrz wtar-
gnięto, wyważając drzwi. W odpowiedzi na protesty padły słowa: Czy siostra 
nie wie, że jest siła nad prawem106. Jedną z zakonnic, próbującą udać się do 
Kurii w Gorzowie, zatrzymano i siłą wepchnięto do samochodu. Przez 24 
godziny była przetrzymywana w areszcie w Międzyrzeczu.

W ramach pracy profilaktycznej do kompromitowania niektórych 
księży wykorzystywano miejscowe media. Dla przykładu w roku 1964 z 

103  IPN, MSW II, sygn. 717, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 VII – 30 IX 1961.
104  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1962.
105  H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim, 

s. 326–327.
106  ADZG, teczka: 1953 i dalsze lata – 1963, bez sygn., Przebieg wypadków przy zajęciu klasz-

toru w Rokitnie Wlkp., 29 VIII 1963 (relacja s. Marii Lipińskiej).
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inspiracji SB ukazało się 6 artykułów dotyczących wrogiej działalności 
kleru. Szczególnie nagłośniony został proces przeciwko byłemu wikaremu 
ze Świebodzina, którego oskarżono o współudział w wyłudzeniu ponad 200 
tys. złotych. W końcowym podsumowującym artykule podjęto również 
próbę skompromitowania gorzowskich biskupów, którzy w czasie pobytu 
księdza w więzieniu przesłali mu listy z wyrazami solidarności, współczucia 
i zachęcali do wytrwałości, czyniąc aluzję, jakoby cierpiał za swe przekonania 
religijne i posłannictwo – pisano na łamach „Gazety Gorzowskiej”107.

* * *
Na podstawie przedstawionych materiałów trudno pokusić się o osta-

teczne podsumowanie zakresu działalności SB wobec Kościoła rzymskoka-
tolickiego na terenie województwa zielonogórskiego. Ilustrują one jednak 
szeroki wachlarz form aktywności aparatu bezpieczeństwa w tym zakresie.

Na obecnym etapie badań nie ma możliwości określenia dokładnej 
liczby tajnych współpracowników rozpracowujących środowiska kościelne. 
Wiemy na pewno, że w latach 1960-1961 zwerbowano 5 współpracowni-
ków, zaś w roku 1962 potencjał agentury określano jako wystarczający. Rok 
1963 przyniósł kolejne 3 werbunki, a rok później poziom agentury w łonie 
Kościoła kształtował się na poziomie kilkunastu współpracowników. Kuria 
była od nich jednak tymczasem wolna. W roku 1966 agenci funkcjonowali 
już we wszystkich kuriach w kraju i liczba agentury działającej w instytu-
cjach kościelnych sięgała blisko 3.000 osób. Paradoksalnie w województwie 
zielonogórskim tajni współpracownicy nie gwarantowali realizacji zamie-
rzonych celów. Poprawę sytuacji odnotowano dopiero w roku 1969. 

W jakiejś mierze stopień inwigilacji środowisk kościelnych ilustruje 
liczba informacji przekazywanych na ich temat przez SB różnym organom 
lokalnych władz. Miała na nią z pewnością wpływ także wzmożona aktyw-

107  Tamże, Sprawozdanie SB KW MO za rok 1964. Fragmenty listów opublikowano wraz z 
opisem zarzutów. Konstatowano wówczas: trudno oprzeć się zdumieniu, że nie znalazły ani 
jednego słowa potępienia dla brudnej afery nieprzedstawiającej żadnych wątpliwości co do 
winy [...] księdza [...] władze gorzowskiej Kurii Biskupiej. Chociaż specjalni wysłannicy Kurii 
przysłuchiwali się rozprawie, wiedzą lepiej od sądu i opinii publicznej, kto jest winien. [...] 
Bowiem biskup Ignacy Jeż, pisząc w imieniu biskupa Pluty – ordynariusza diecezji – do [...] 
księdza [...] podziwia jego właściwą postawę, śle słowa i otuchy w ciężkiej próbie, posyła mu bi-
skupie błogosławieństwo jako gwarancję Bożej pomocy. Dalej czytamy: Obok cytowanego listu 
znalazły się w aktach sprawy – obowiązuje kontrola korespondencji więźniów – pozdrowienia 
dla [...] księdza [...] z konferencji księży w Słupsku, z podpisami, na czele których znajduje się 
nazwisko biskupa Pluty ordynariusza diecezji gorzowskiej. A. Z a t r y b ó w n a, Pieniądze za 
legendę. „Gazeta Gorzowska” nr 252, 22 X 1964 r., s. 3-4. 
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ność duchowieństwa w związku ze zbliżającymi się obchodami milenium. 
W poszczególnych latach 1963–1966 łączna liczba doniesień nie spadła po-
niżej 600 rocznie. W roku milenijnym osiągnęła nawet poziom dwukrotnie 
wyższy. Po tej dacie wyraźnie spadła. 

Trudno także ostatecznie określić liczbę aresztowań duchownych i osób 
świeckich. Na podstawie znanych mi materiałów wydaje się, iż kształtowała 
się ona na poziomie kilkunastu osób. W większości przypadków były to 
zatrzymania na 24 lub 48 godzin. Powszechniejszymi formami represji były 
rozmowy prowadzone z duchownymi oraz kary administracyjne wymie-
rzane przez kolegia i sądy. Tutaj aparat bezpieczeństwa spełniał głównie 
rolę inicjującą. 
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