
Witold Karpyza

Moje wspomnienia o Małym
Seminarium Duchownym w
Gorzowie
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 13, 183-184

2006



182

NADWARCIAŃSKI ROCZNIK
HISTORYCZNO-ARCHIWALNY

NR 13/2006

Witold Karpyza
Gorzów

Moje wspomnienia o Małym Seminarium Duchownym 
w Gorzowie

Były to lata 1946–1947. Szkoły powstawały jak grzyby po deszczu, ale nauczycieli, 
których wojna przetrzebiła, nie dostawało. Były to jeszcze czasy, gdy nauka religii znaj-
dowała się na równych prawach z innymi przedmiotami nauczania, a młodzież szkol-
na pod opieką dyżurnych nauczycieli, w zwartych szeregach udawała się do kościoła. W 
Gorzowie, gdzie mieściła się siedziba biskupa, było to przestrzegane. Biskup dr Edmund 
Nowicki1 powołał w tym czasie do życia Małe Seminarium Duchowne pod dyrekcją ks. 
Jana Wujdy2. Uczelnia mieściła się przy ulicy Łokietka 16/17. Ze zdobyciem sił nauczy-
cielskich były trudności. Udał się więc Administrator Apostolski z prośbą do dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego, Tadeusza Głogowskiego, aby użyczył swoich wykładowców 
do nauki w Seminarium. Dyrektor się zgodził.

Chcąc się odwdzięczyć grzecznością za grzeczność, biskup Nowicki z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego zwykł nas zapraszać do swojej rezydencji na podwieczorki. Po-
dobnie postępował z okazji wizyt biskupa Romualda Jałbrzykowskiego3 czy kardynała 
Augusta Hlonda4. Te dwa ostatnie spotkania odbyły się w salach seminarium. Były to 
spotkania nacechowane czołobitnością i pełne dystynkcji, chociaż dostojni goście starali 
się atmosferę uczynić nieco swobodniejszą.

Kardynał August Hlond opowiadał nam, jak to jego w jakiejś wsi pod Piłą witano. 
Z przemówieniem wystąpił dziadek kościelny, być może przewodniczący komitetu pa-
rafialnego, który dla dodania sobie odwagi, rozpoczął:

Jego ewidencjo...
Jego „ewidencja”, wysłuchawszy z należytą powagą tyrady, pobłogosławił zgroma-

dzonych i odjechał dalej, do Gorzowa.

1  Ks. dr Edmund Nowicki nie posiadał w tym czasie sakry biskupiej, którą otrzymał dopiero w 1954 roku. Po 
roku 1956 pełnił obowiązki biskupa w Gdańsku. Jako rządca Administratury Apostolskiej w Gorzowie po-
siadał godność infułata oraz prawa biskupa rezydencjalnego (wszystkie przypisy pochodzą do redakcji).

2  Pierwszym dyrektorem (tak przynajmniej wynika z  zachowanych akt przechowywanych w Kurii Biskupiej 
w Zielonej Górze) był ks. Michał Polulak. Ksiądz Jan Wujda był  współorganizatorem oraz jego zastępcą. 
Prawdopodobnie szkołą kierował wyłącznie ks. Wujda, a Michał Polulak był nominalnym dyrektorem.

3  Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski (1876–1955) od września 1926 do 1945 był metropolitą wileńskim. W 
skład prowincji utworzonej w 1925 na mocy konkordatu wchodziła diecezja wileńska, pińska i łomżyńska.

�  Prymas August Hlond (1881–1948) na mocy nadzwyczajnych pełnomocnictw otrzymanych od papieża Piu-
sa XII ustanowił w sierpniu 1945 polską administrację kościelną na  ziemiach zachodnich i północnych. Na 
rządcę administratury w Gorzowie powołał ks. dra Edmunda Nowickiego. Prymas August Hlond odwiedził 
Gorzów. w 1947 roku. Wizyta Prymasa związana była z inauguracją i poświęceniem Wyższego Seminarium 
Duchownego przy ul. Warszawskiej w Gorzowie. Przy okazji warto zwrócić uwagę, iż była to pierwsza wyż-
sza uczelnia w regionie.
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Z czasem seminarium się usamodzielniło i miało własne grono nauczycielskie, do 
którego, między innymi, należeli: Bolesław Kudelka – były wizytator Okręgu Szkolnego 
Brzeskiego, a ostatnio, po dyrektorze Głogowskim, dyrektor Kursów Maturalnych. An-
tonina Kudelkowa – żona jego, Helena Sawczyńska, Zofia Theinert, Dworski i inni. Były 
to już osoby w wieku starszym, zasłużone i nietroszczące się o awans ani o odznaczenia, 
których pracując w tym zakładzie, spodziewać się nie mogły. Profesor Dworski słynął z 
brody, która wówczas nie była modna, ale i z tego, że całe wolne popołudnia spędzał na 
żwirowni, skąd przynosił najrozmaitszego kształtu krzemienie z rudymi naleciałościami 
mającymi być chemicznymi związkami i prymitywnymi narzędziami pierwotnego czło-
wieka. Wszystko to zdawało się być oczywiste, gdyby Dworski nie zaprosił do siebie i 
skarbów swoich nie pokazał. Cała podłoga pod łóżkiem była kamieniami zawalona. To 
już jak na cenne znaleziska zbyt wiele i poderwało moje zaufanie.

Wracając do prałata Nowickiego, pragnę nadmienić, że była to postać ludzka i przy-
stępna. Dał nam kiedyś po podwieczorku u niego po pół kilograma niepalonej kawy z 
darów UNRY. Lubił żartować, zachęcał mnie do ożenku a nawet obiecał dać ślub.

Ksiądz Jan Wujda założył przy Seminarium i prowadził prężną, dobrze umunduro-
waną, 40-osobową drużynę harcerską. Ksiądz Jan był wysokim, przystojnym, wyspor-
towanym, aktywnym człowiekiem. Był także członkiem Komendy Hufca ZHP w Go-
rzowie. Znano Go jako osobę nadzwyczaj uczynną i pełną pomysłów. Zaprosił mnie kie-
dyś na wycieczkę swojej drużyny do Szczecina, gdzie w tym czasie remontowano, a ra-
czej odbudowywano zamek książęcy, a trumny z podziemi wywleczono na dziedziniec. 
W tej fantastycznej scenerii przyjąłem od jego 40 harcerzy przyrzeczenie organizacyjne. 
Później spotykaliśmy się na obozach i na radach Komendy Hufca. Drużyna z Semina-
rium brała udział w zgrupowaniu gorzowskich obozów w Paczkowie na Dolnym Śląsku. 
Ksiądz Wujda, aby uchronić swoich wychowanków od zeświecczenia, zorganizował po 
powrocie z tego zgrupowania rekolekcje, dając w ten sposób zajęcie ks. Wiktorowi Pa-
neckiemu, również gorliwemu harcerzowi. Natomiast członkowie komend pozostałych 
drużyn zorganizowali obóz wędrowny w Tatry. Pieniądze na ten cel postanowiono zdo-
być, organizując zabawę taneczną. Każdy uczestnik tego obozu musiał się podjąć jakiejś 
pracy. Żadna funkcja w obsłudze zabawy nie nadawała się dla księdza Wujdy. Przydzie-
lono mu modlitwę za powodzenie potańcówki. Prawdopodobnie odbył ją żarliwie i gor-
liwie, ponieważ zabawa wypadła wspaniale.
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