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Tyś jest kapłanem na wzór… Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., red. andrzej 
sznajder, instytut Pamięci narodowej – komisja Ścigania zbrodni przeciwko narodowi 
Polskiemu, katowice 2010, 138 s. 

historia ks. Jerzego Popiełuszki stała mi się bliższa po lekturze książki Kto naprawdę 
Go zabił? Wojciecha sumlińskiego (Warszawa 2005, 272 s.) oraz po rozmowie na temat po-
bytu ks. Popiełuszki w Bojszowach nowych, miejscowości położonej w północno-wschod-
niej części historycznej ziemi pszczyńskiej. Po wizycie w gliwicach duchowny nocował  
u swojego przyjaciela, nieżyjącego już ks. gerarda gnidy (1941–1988), ówczesnego pro-
boszcza parafii najświętszej Maryi Panny uzdrowienia chorych. obecny zaś proboszcz, 
ks. leon loska również znał ks. Popiełuszkę, ponieważ razem służyli w jednostce woj-
skowej w Bartoszycach. Jak mi opowiadał: „Byłem w pierwszej kompanii, a on w drugiej. 
Wszyscy go zapamiętali. Był taki wątły fizycznie, ale zawsze stanowczy i opanowany. 
nigdy nie dał się sprowokować. Jurek nie pozwolił sobie ściągnąć medalika oraz obrącz-
ki-różańca. dostaliśmy je od Prymasa stefana Wyszyńskiego podczas rekolekcji w czę-
stochowie. za to kadra oficerska gnębiła go, co przypłacił pogorszeniem i tak słabego 
zdrowia. Byli tacy, którzy się złamali. W takich momentach Jurek Popiełuszko namawiał 
nas do modlitwy. to również za jego sprawą, w piątek, w jadłospisie nie było mięsa. 
ks. Jerzy przyjechał do Bojszów 8 października 1984 roku w momencie, gdy ks. gnida 
prowadził lekcję religii. zaproponował więc ks. Jerzemu, aby udał się na spacer z jego 
psem. to był bokser o imieniu cezar. Proboszcz zapewniał ks. Popiełuszkę, że to szkolony 
pies. ks. Jerzy przechadzał się z nim ścieżką biegnącą pod lasem, obok kościoła i pola 
dochodzącego do cmentarza parafialnego [obecnie aleja ks. Jerzego Popiełuszki]. gdy 
weszli parę metrów w las, cezar zaczął szczekać i stawiał opór. ks. Jerzy chciał iść dalej, 
a pies – wręcz przeciwnie. ludzie mówili potem, że widzieli, jak z lasu wyjeżdżał samo-
chód na obcych rejestracjach. Po przechadzce ks. Jerzy, nieco poirytowany zachowaniem 
cezara, powiedział proboszczowi, że wątpi w to, iż jest to pies szkolony. tymczasem 
niewykluczone, że pokrzyżował on wtedy plany esbeków, którzy śledzili Błogosławione-
go. kapelan solidarności zwierzał się ks. gnidzie, iż liczy się z tym, że mogą go zabić. 
W momencie pożegnania ks. Jerzy Popiełuszko powiedział: «gerard, jestem gotów na 
wszystko, ale do końca będę bronił prawdy». skąd czerpał do tego siły? skąd brał odwagę 
i moc ducha? co stanowiło o formacie duchowym kapłana, który na co dzień był zwyczaj-
nym, życzliwym ludziom człowiekiem, a poniósł męczeńską śmierć w opinii świętości? 
to, czego nie potrafi uchwycić historia i socjologia, stosunkowo łatwo pojąć z perspekty-
wy wiary”. 

ksiądz Jerzy Popiełuszko przez osiem lat kapłaństwa mógł być zwyczajnym księdzem, 
takim „zwykłym chłopcem z Podlasia” – jak to określił Paweł Łączkowski. za to przez 
ostatnie cztery lata życia działał jak charyzmatyk. Wielkość postaci w całej pełni ujawnia 
się dopiero po śmierci. Wówczas bowiem następuje najtrudniejszy egzamin, przed którym 
staje każdy z kandydatów na ołtarze oraz każdy z przyszłych bohaterów podręczników 
historii. a jest to egzamin ludzkiej pamięci. ksiądz Jerzy Popiełuszko z pewnością go 
zdał, wbrew oczekiwaniom tych, którzy chcieli go skazać na zapomnienie. 

z perspektywy dwudziestu sześciu lat, które dzielą nas od jego pobytu w Bytomiu, 
nietrudno zauważyć, jak wielkim był człowiekiem, tym wypatrywanym od zawsze  
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kapłanem. kapłanem przedziwnego świadectwa. Był przez wiernych umiłowany za ja-
sność, życzliwość, bezinteresowność i prostotę. Pozostawił po sobie pamięć wielkiego 
patrioty, niezłomnego obrońcy praw człowieka i wzorowego duszpasterza, kierownika 
ludzkich sumień, przyjaciela robotników, zatroskanego zarówno o sprawy ducha i ciała. 
książka, pod redakcją andrzeja sznajdera – pracownika katowickiego oddziału iPn – 
stanowiąca pokłosie konferencji popularnonaukowej w Muzeum górnośląskim w Bytomiu 
(8 X 2009), jest tego kolejnym dowodem i zarazem próbą udokumentowania wizyty Błogo-
sławionego w bytomskim kościele pw. Podwyższenia krzyża Świętego, administrowanym 
przez zakon Mniejszy ojców kapucynów.

redaktor książki zgromadził niezwykle ciekawy materiał dotyczący praktycznie jed-
nego dnia z życia ks. Jerzego Popiełuszki. tego dnia – 8 października 1984 roku – a więc 
11 dni przed śmiercią, duchowny był w Bytomiu, dokąd został zaproszony przez organi-
zatorów pierwszego tygodnia kultury chrześcijańskiej. ten wątek znalazł się również 
w filmie z gatunku dramatu historycznego pod tytułem Popiełuszko. Wolność jest w nas 
(2009), w reżyserii rafała Wieczyńskiego. W części drugiej recenzowanej książki została 
zamieszczona homilia Błogosławionego, wygłoszona podczas Mszy świętej o 18.30. zna-
lazła się tam również zawierająca siedem wezwań modlitwa wiernych przez niego ułożona 
i wygłoszona. Ponadto w tej części publikacji umieszczono odpowiedzi na osiem pytań, 
które padły z ust świadków tego niezwykłego wydarzenia. Bytomskie kazanie błogosła-
wionego ks. Jerzego, wysłuchane przez około tysiąc osób, dotyczyło jego przesłania, które 
konsekwentnie głosił: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. kapłan, 
przebywając w Bytomiu, akcentował „nie pozwól się zwyciężyć złu”, dodając, iż każdy 
człowiek ma własną wolę i to od niego zależy, czy będzie działał zgodnie z tą zasadą i nie 
dopuści do tego, aby zło zatriumfowało w jego życiu. ks. Jerzy wygłaszał te słowa świa-
dom konsekwencji, jakie z tego mogły wynikać. nie było w tym przemówieniu błysko-
tliwości i grania na uczuciach, ani tym bardziej szukania popularności i sławy. ale była 
głęboka dojrzałość tego duchownego. W czasie nieformalnego spotkania z uczestnikami 
zakończonej eucharystii potrafił żartować, mówiąc, iż słyszał opinie, że ks. Popiełuszko 
nie powinien przyjeżdżać na Śląsk i mącić tam wody. „tymczasem widzę – stwierdził 
kapłan – że woda tutaj jest już dobrze zmącona”.

człowieka, który był „inny niż wszyscy, choć taki swój”, fenomenu Mszy świętych 
za ojczyznę z udziałem ks. Jerzego, „przestępczego” – w opinii oficjalnej propagandy 
– charakteru jego homilii, a także organizatora bytomskiego spotkania z kapelanem „so-
lidarności” o. ryszarda Ślebody oFMcon, w trzeciej części książki dotyczą artykuły in-
nych historyków i pisarzy. spośród nich dr Łucja Marek jest pracownikiem katowickiego 
oddziału iPn, Janusz kotański to poeta i biograf Błogosławionego, a ks. prof. dr hab. Jó-
zef Marecki jest związany z uniwersytetem Papieskim Jana Pawła ii w krakowie i kra-
kowskim oddziałem iPn. Przypisy do wypowiedzi Ł. Marek (Msze święte w intencji Oj-
czyzny z udziałem ks. Jerzego Popiełuszki) oraz J. Mareckiego (Kochał Boga, Ojczyznę 
i ludzi. O. Ryszard Śleboda – bytomski proboszcz i duszpasterz środowisk robotniczych) 
zostały rzetelnie udokumentowane. J. kotański zaś, który pisze z pasją, wykorzystał  
w swoim artykule (Język miłości, język nienawiści. Język homilii księdza Jerzego Popie-
łuszki, a język komunistycznej nowomowy) Kazania 1982–1984 ks. Jerzego Popiełuszki 
(Warszawa 1992, 2004, 176 s.) oraz fragmenty tekstu zawarte w wydanej przez siebie 
książce pod tytułem Nagroda dla księdza. Ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984) (lublin 
2004, 203 s.). 

niezwykle ciekawe – z punktu widzenia świadectwa – są wspomnienia i opowieści  
o. henryka Pawła Masnego oFMcap, a także relacje śląskich działaczy opozycji – 
krzysztofa Przybylskiego, Piotra Boruszewskiego i iwony Świętochowskiej – które uzu-
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pełniają spojrzenie historyków na bytomskie spotkanie z ks. Jerzym. całość opracowania  
dopełnia wybór 10 dokumentów zdeponowanych w archiwum iPn w katowicach i za-
mieszczonych w prezentowanej książce w układzie chronologicznym. stanowią one zapis 
meldunków sytuacyjnych (dokumenty nr 1–8) z pierwszego tygodnia kultury chrze-
ścijańskiej w Bytomiu (4–11 X 1984) przekazywanych jako „tajne” przez płk. Jana ny-
cha do dalszej obróbki przez zespół analityczno-informacyjny Wojewódzkiego urzędu 
spraw Wewnętrznych w katowicach oraz Wydział do spraw Wyznań przy urzędzie Wo-
jewódzkim w katowicach. Prezentację źródeł archiwalnych uzupełniają: pismo biskupa 
antoniego adamiuka z 9 listopada 1984 r. na temat szkalowania osoby ks. Popiełusz-
ki (dokument nr 9) oraz poufna notatka służbowa, sporządzona 25 marca 1985 r. przez 
dyrektora Wydziału do spraw Wyznań przy urzędzie Wojewódzkim w katowicach, 
w sprawie ukarania przez kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Byto-
mia o. henryka Pawła Masnego oFMcon, proboszcza miejscowej parafii Podwyższenia 
krzyża Świętego (dokument nr 10). Wymowa każdego z dokumentów – jak zauważa an-
drzej sznajder we wstępie – „nie pozostawia wątpliwości, co do orwellowskiego sposobu 
pojmowania wolności religijnej i wolności słowa w czasach Prl”. nie bez znaczenia są 
również zamieszczone w książce fotografie z archiwum Parafii Podwyższenia krzyża 
Świętego w Bytomiu, przekazane do wykorzystania w publikacji przez o. stanisława 
szloska oFMcon.

książka pod redakcją andrzeja sznajdera zawiera element badawczy. spełnia przy 
tym kryterium oryginalności, w przekonywujący sposób ukazując „białą plamę” w do-
tychczasowym stanie wiedzy na temat działań ks. Popiełuszki na Śląsku. Ponadto wy-
czerpuje istotne aspekty przedstawionego tematu.

uważam, że ta rzetelna, mądra i wyważona publikacja jest zarazem wkładem do pa-
sjonującej kroniki wielkiej wojny ideologicznej, prowadzonej z kościołem przez cały 
czas istnienia Polski ludowej, której Błogosławiony kapłan stał się ofiarą. oprócz oso-
by ks. Jerzego, autorzy przedstawiają też ciekawe tło społeczno-polityczne, zwracając 
uwagę czytelnika na fakt, iż duchowny nie był bynajmniej jedyną ofiarą represji władz 
wobec ludzi kościoła. do takich osób należał też o. ryszard Śleboda oFMcon, zaprzy-
jaźniony z Błogosławionym bytomski proboszcz i duszpasterz środowisk robotniczych, 
który zachęcił go, aby przyjechał do Bytomia „umocnić ducha” wśród ludzi tamtejszej 
„solidarności”. Ponadto autorzy w analizowaniu materiałów źródłowych wykazali się 
daleko posuniętym obiektywizmem, co tylko zwiększa wartość merytoryczną książki. 
Myślę, że sięgając po to opracowanie nawet osoby znające już historię ks. Jerzego Popie-
łuszki, będą w stanie znaleźć tu dla siebie jakieś nowe, interesujące wiadomości. Ponadto 
książka wpisuje się znakomicie w zbiór opracowań, dotyczących patriotycznej działalno-
ści Błogosławionego poza Warszawą – w gdańsku (Wąsowicz J., Gdańskie ślady księdza 
Jerzego, gdańsk 2010, 92 s.) i Bydgoszczy (Bniak r., Jedynemu Bogu i Ojczyźnie, Byd-
goszcz 1994, 150 s.).

Ks. Henryk Olszar


