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DoM KSięży EMErytóW W ciEchocinKu 
za czaSóW BiSKuPa antoniEGo PaWłoWSKiEGo 

(1951–1968)

Początkowo nieliczni księża, którzy doczekali starości, zazwyczaj spę-
dzali ostatnia lata życia na swoich parafiach, jako że funkcja proboszcza była 
dożywotnia. księży emerytów z punktu widzenia prawnego nie było, a fak-
tycznie księżmi nie mogącymi pracować nikt się nie zajmował. na początku 
XVii w. przy kościele św. stanisława we włocławku był jakiś dom dla księży 
emerytów, ale potem podupadł i faktycznie przestał funkcjonować.

Formalnie dom dla księży emerytów powstał w diecezji kujawsko-
kaliskiej (włocławskiej) dopiero w 1921 r. jako Dom księży emerytów 
w dworku „Pod orłem” w ciechocinku. Po ii wojnie światowej wyma-
gał on gruntownego remontu, dlatego należało na ten cel przeznaczyć 
odpowiednie fundusze. wobec tego na pierwszym powojennym walnym 
zebraniu Bratniej Pomocy Duchowieństwa rzymsko-katolickiego Die-
cezji włocławskiej 16 grudnia 1947 r. zdecydowano – według projektu 
ks. Tadeusza matuszewskiego – obciążyć kosztami remontu domu także 
związek Diecezjalny caritas1. opiekę nad księżmi powierzono siostrom 
ze zgromadzenia wspólnej Pracy od niepokalanej maryi, natomiast 
kierownictwo nad Domem – ks. serafinowi opałce2, proboszczowi cie-
chocińskiemu w latach 1948–19603. 

Poświęcenia i otwarcia odbudowanego Domu księży emerytów Die-
cezji włocławskiej dokonał bp karol radoński 9 listopada 1948 r.4 zarząd 
nad Domem księży emerytów sprawowała Bratnia Pomoc, i na ręce jej 
prezesa, ks. jana P. grajnerta, spływały wnioski o przydzielenie miejsca 
w Domu. ona także ze składek wpłacanych przez swych członków utrzymy-
wała Dom, a ponadto wypłacała ze swej kasy zasiłki dla księży emerytów5. 
wszystkie te sprawy regulował przedwojenny statut z 1938 r.6

Biskup antoni Pawłowski sprawę Domu księży emerytów uwa-
żał, jak sam pisał, za bardzo ważną: „myśl o starości każdego kapłana 
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w Diecezji, czy też o przedwczesnej utracie sił i niezdolności do ciężkiej 
i bardzo odpowiedzialnej – szczególnie w obecnych warunkach – pracy 
duszpasterskiej w terenie, oraz inne jeszcze, bardzo aktualne obecnie, 
okoliczności wymagają od nas większej troski o Dom księży emerytów 
w ciechocinku”7.

w niecały rok po przyjściu do diecezji do jego rąk trafił list od ośmiu 
kapłanów, wyrażających swe zaniepokojenie słabym zainteresowaniem 
wśród samych księży emerytów możliwością zamieszkania w ciechocin-
ku. według nich było to spowodowane nieprzygotowaniem budynku do 
zamierzonego celu (zajmowany przez kuracjuszy świeckich, w tym i dzieci, 
nie mógł dać odpowiedniego klimatu starszym kapłanom) oraz brakiem 
adekwatnej opieki higienicznej8. Taka sytuacja wynikła prawdopodobnie 
z powodu kłopotów finansowych Domu: dla podreperowania jego budżetu 
przyjmowano w nim i ludzi świeckich. chyba dlatego w roku następnym 
Diecezjalna komisja gospodarcza wydała zarządzenie, by w Domu księży 
emerytów byli przyjmowani tylko kapłani – w miarę wolnych miejsc również 
i pozadiecezjalni9, a pod koniec roku biskup ordynariusz powołał komisję 
do zbadania spraw gospodarczo-finansowych Domu w ciechocinku10.

Prace powyższej komisji weszły w zakres corocznych zabiegów, by 
Dom księży emerytów funkcjonował prawidłowo: miała zbierać się pod 
koniec każdego roku, by na bieżąco rozliczyć okres kuracyjny. w 1955 r. 
komisja pod przewodnictwem ks. zygmunta Przyjemskiego dostrzegła 
złą gospodarkę finansową Domu (zwiększony obrót w okresie kuracyjnym 
nie przynosił wzrostu dochodów) i nieprawidłowości w prowadzeniu księ-
gowości, którą zajmowały się siostry wspólnej Pracy11. aby zapobiec na 
przyszłość takim nieprawidłowościom, referat Finansowy kurii 24 lutego 
1956 r. nakazał księdzu proboszczowi comiesięczne przedstawianie odpo-
wiednich zestawień przychodów i rozchodów w kurii12. komisja rewizyjna 
Domu księży emerytów pod przewodnictwem ks. grajnerta przeniosła 
termin swych obrad na początek roku, by móc przygotować budynek 
do użytkowania przed okresem kuracyjnym. na posiedzeniu 3 kwietnia 
1956 r., oprócz dostrzeżenia niezbędnych prac remontowych, jej człon-
kowie zauważyli konieczność reorganizacji personalnej w administracji 
Domu13. już po roku od wprowadzonych zmian komisja stwierdziła, że 
„kierownictwo Domu wywiązuje się należycie ze swego zadania”14. opi-
nia ta nie dziwi, zważywszy na fakt szybkiej realizacji przez ks. s. opałkę 
postulatów zawartych w omawianych protokołach z posiedzeń komisji. 
wśród wniosków z 5 lutego 1957 r. znajduje się dezyderat, aby „stopniowo 
uzupełniać umeblowanie Domu oraz sprawić do kaplicy ołtarz” – na co 
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ksiądz dyrektor natychmiast odpowiedział erygowaniem drogi krzyżowej 
i sprawieniem ołtarza do kaplicy15.

w 1956 r. bp a. Pawłowski powołał także inną komisję: dla zbadania 
stanu technicznego Domu księży emerytów. wynikiem jej oględzin było 
zatwierdzenie wielu prac remontowych eksploatowanego od ośmiu lat 
budynku16.

opieka nad kapłanami schorowanymi i w podeszłym wieku nie należała 
nigdy do łatwych obowiązków. wywiązywania się z tego zadania nie uła-
twiał fakt, iż Domem księży emerytów zarządzał każdorazowo proboszcz 
parafii w ciechocinku, często pełniący także funkcję dziekana dekanatu 
nieszawskiego, co musiało prowadzić do zaniedbań w administracji Domu, 
na które niejednokrotnie wskazywali pensjonariusze17. 

niełatwą sprawą był przydział miejsc w placówce. z powodu strat 
wojennych w całej Polsce brakowało mieszkań dla kapłanów seniorów; do 
kurii włocławskiej spływały podania o miejsce w Domu księży emerytów 
z różnych diecezji18. Dla wielu kapłanów – nie tylko z diecezji włocławskiej 
– Dom w ciechocinku był miejscem wakacyjnego odpoczynku19. na pod-
kreślenie zasługuje w tym miejscu ofiarna praca sióstr wspólnej Pracy od 
niepokalanej maryi na rzecz księży emerytów. Przez długi czas była ona 
słabo wynagradzana; nie było również opłacane ich ubezpieczenie20.

z powodu licznego przepływu przez kurort w ciechocinku duchowień-
stwa spoza diecezji włocławskiej, a także dla podniesienia rangi Domu 
księży emerytów i polepszenia jego statusu społecznego bp a. Pawłowski 
w 1958 r. zabiegał w ministerstwie gospodarki komunalnej, aby Domowi 
wraz z plebanią nadać charakter ogólnopolski. Państwowe uzdrowisko 
w ciechocinku nie chciało bowiem świadczyć usług kuracyjnych chorym 
księżom z terenu całej Polski21. w obliczu przymiarek upaństwowienia 
Domu przez władze komunistyczne Diecezjalna rada gospodarcza skie-
rowała do emerytów przebywających na parafiach propozycję zamieszka-
nia w ciechocinku, aby zapełnić puste pokoje, które służyły do tej pory 
tylko w sezonie kuracyjnym22. żeby zachęcić emerytowanych kapłanów 
do zajmowania mieszkań w pierwszej kolejności w willi „Pod orłem”, 
bp a. Pawłowski powołał komisję pod przewodnictwem ks. Franciszka 
cieślaka, mającą na celu uatrakcyjnienie Domu emerytów w ciechocinku. 
wśród projektów znalazł się i argument finansowy: podwoić świadczenie 
wypłacane księżom emerytom ciechocińskim, w porównaniu do pensji 
kapłanów rezydujących przy parafiach w diecezji23.

ciągłość finansowa była zawsze wielkim problemem, z którym radzono 
sobie w różny sposób. gdy na początku 1959 r. zabrakło bieżących fundu-
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szy na ulepszenie Domu i przygotowanie go do przyjęcia większej liczby 
podopiecznych, kuria zarządziła, aby zaległe składki wikariuszy zostały 
zapłacone przez ich proboszczów z wikariuszowskich dochodów24. Do 
takiego sposobu załatwienia sprawy zaległości wikariuszy w kurialnych 
opłatach często się odwoływano za czasów bp. a. Pawłowskiego25.

w celu usprawnienia działalności Bratniej Pomocy kapłańskiej Diecezji 
włocławskiej, której administracyjnie podlegał Dom księży emerytów 
w ciechocinku, w 1960 r. przystąpiono do ułożenia nowego statutu tej 
organizacji, ponieważ wciąż opierała ona swoje funkcjonowanie na statucie 
przedwojennym. nowe projekty oparto na wzorcu zaczerpniętym z nowo 
utworzonego i – co ważniejsze – zatwierdzonego przez władze państwowe-
regulaminu wzajemnej Pomocy kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej26. 
liczne projekty i uwagi oraz poprawki do tychże projektów świadczą 
o wadze, jaką kurialiści przykładali do powstającego statutu27. 

Tworzeniu nowego statutu towarzyszyły zawirowania związane z probo-
stwem w ciechocinku. Dotychczasowy proboszcz ks. s. opałko ze względu 
na szeroko zakrojone zaangażowanie duszpasterskie w parafię i obronę 
Domu księży emerytów przed ograniczeniami ze strony administracji 
państwowej ściągnął na siebie nieprzychylność pracowników tej ostatniej 
i dla dobra omawianej placówki musiał przejść na inne probostwo (choć 
i to nie obyło się bez komplikacji: nie chciano zatwierdzić jego kandyda-
tury na trzech proponowanych przez kurię placówkach)28. Dnia 7 czerwca 
1960 r. nowym proboszczem parafii w ciechocinku i dyrektorem Domu 
księży emerytów został mianowany ks. Franciszek cieślak29.

nowy rządca Domu księży emerytów w ciechocinku z zapałem pod-
jął się opieki nad podległymi mu kapłanami seniorami oraz willą „Pod 
orłem”. a oprócz tej pracy pełnił obowiązki proboszcza ciechocińskiej 
parafii i dziekana dekanatu nieszawskiego. o ogromie tych zadań świad-
czy fakt, iż w samym tylko sezonie letnim w 1960 r. przez ciechocinek 
przewinęło się 148 kapłanów (w dwóch domach kuracyjnych przebywało 
112 kapłanów z 20 diecezji30 i 7 braci zakonnych, w trzech domach sióstr 
– 24 kapłanów, w kwaterach prywatnych – 11, a w sanatorium – 1 kapelan 
wojskowy). Doszło nawet do tego, że wobec braku wolnych miejsc kilku 
księży wyjechało z kurortu, a niektórzy mieszkali na korytarzu31.

Po objęciu zarządzania Domem w ciechocinku przez nowego admini-
stratora, sprawy kapłanów przechodzących na emeryturę obrały w diecezji 
nowy kierunek. Dnia 12 września 1960 r. bp a. Pawłowski zatwierdził nowy 
statut Funduszu wzajemnej Pomocy kapłańskiej Diecezji włocławskiej, 
a na początku następnego miesiąca powołał pięcioosobową komisję dla 
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kierowania sprawami emerytalnymi i zasiłkowymi duchowieństwa, której 
przewodniczył ks. F. cieślak32.

aby uatrakcyjnić willę „Pod orłem” dla księży seniorów, we wrześniu 
1960 r. dyrektor przystąpił do przygotowania trzech nowych mieszkań33. 
urządzenie nowych mieszkań miało doprowadzić do zapełnienia całej 
dostępnej w domu przestrzeni kapłanami emerytami, aby przeciwstawić 
się zakusom władz administracyjnych chcących przejąć Dom księży eme-
rytów wraz z plebanią w ciechocinku na własność państwa34. obawiano 
się bowiem powtórki sytuacji sprzed dziesięciu lat, kiedy to po remoncie 
willi „Pod orłem” – zagrażało jej zagarnięcie przez państwo35.

skoro nie udało się władzom zająć Domu wraz z plebanią jako pusto-
stanów, obrano inny sposób przejęcia władzy nad Domem księży eme-
rytów. Prezydium miejskiej rady narodowej w ciechocinku od 1961 r. 
zaszeregowało placówkę do kategorii prywatnego zbiorowego zakwate-
rowania i dzięki temu nałożyło na nią zwiększony podatek komunalny36. 
chodziło o to, aby wymusić zarejestrowanie Domu, co zmniejszyłoby 
podatek, ale władze zyskałyby wgląd w zarządzanie placówką i mogłyby 
wpływać na skład osobowy Domu księży emerytów37. innym przejawem 
utrudnień w funkcjonowaniu Domu stało się wstrzymanie przydziału opału 
w 1963 r. znów warunkiem uzyskania przydziału było zarejestrowanie 
Domu u władz administracyjnych, aby mogły zweryfikować zapotrzebo-
wanie38. Takie postępowanie nie dziwi, gdyż szeroki wgląd w wewnętrzne 
sprawy kościoła władze Prl chciały osiągnąć w podobny sposób także 
w dziedzinie nauczania przez rejestrowanie punktów katechetycznych 
czy wizytacje, przeprowadzane w seminariach39. administrator Domu 
księży emerytów w ciechocinku musiał składać wiele odwołań i zażaleń 
w związku z wygórowanym podatkiem40, a nawet osobiście interwenio-
wał w odpowiednich ministerstwach w warszawie41. na rezultaty tych 
zabiegów trzeba było czekać dwa lata: oczywiście, żadnych odwołań nie 
uwzględniono42.

oprócz tych zewnętrznych trudności, stale narastającym problemem 
były zaniedbania duchowieństwa w dokonywaniu wpłat na utrzymanie 
Domu księży emerytów. w obliczu braku pieniędzy na zakupy związane 
z przygotowaniami do zimy, w milenijnym 1966 r. ks. F. cieślak skierował 
do władz diecezji specjalny apel w tej sprawie43. jesienią 1966 r. z bieżącymi 
składkami zalegało 233 księży, w tym 21 kapłanów nie zapłaciło składek 
za lata wcześniejsze44. ksiądz dyrektor donosił, że w październiku musi 
wstrzymać wysyłanie zasiłków emerytalnych, aby z nich pokryć bieżące 
wydatki Domu w ciechocinku45.
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Dotychczasowy system finansowania Domu w takich okolicznościach 
okazał się niewydolny. samo podniesienie wysokości składki, płaconej 
przez każdego czynnego kapłana, nie rozwiązywało wszystkich problemów. 
ks. F. cieślak dostrzegł, iż zwiększenie liczby księży emerytów w Domu 
w ciechocinku spowodowało wzrost kosztów ich utrzymania, przy jed-
noczesnym spadku dochodów, gdyż mieszkań zajętych przez seniorów 
nie wynajmowano latem kuracjuszom, co znacznie zmniejszało wpływy 
w Domu. Pojawił się także problem zbytniej centralizacji systemu eme-
rytalnego. aby dokładnie rozliczyć z wpłat każdego księdza, musiałaby 
być zaprowadzona księga kasowa z imiennymi wykazami składek, co było 
niebezpieczne ze względu na kontrole państwowych urzędów finansowych. 
ksiądz dyrektor zaproponował więc, by księża emeryci przebywający na 
parafiach byli utrzymywani z parafialnych składek przez poszczególne 
dekanaty – bez pośredniczenia Funduszu emerytalnego. natomiast księża 
pracujący w diecezji mieliby składać świadczenia osobiste na ręce dziekana, 
który przekazywałby je ratami proboszczowi utrzymującemu konkretnego 
emeryta lub do Domu księży emerytów46.

sprawą, która nie cierpiała zwłoki przy zwiększeniu liczby podopiecz-
nych, było ułożenie regulaminu Domu księży emerytów, który wyraźnie 
wyznaczałby obowiązki wszystkich jego mieszkańców: od dyrektora po-
cząwszy, poprzez personel, aż po każdego kapłana znajdującego się na 
emeryturze w ciechocinku. należało odgórnie określić kompetencje ad-
ministratora dla uniknięcia niepotrzebnych spięć. chodziło na przykład o 
zobowiązanie każdego podopiecznego do informowania zarządu o swoich 
wyjazdach, podania miejsca i czasu pobytu poza domem. Było to często 
powodami niesnasek między emerytami a księdzem dyrektorem47.

Podczas gdy nad projektami ks. F. cieślaka toczyła się dyskusja48, 
odbyła się ostatnia w 1966 r. konferencja księży dziekanów, na której 
nie dokonano żadnych rozwiązań w związku z usprawnieniem Funduszu 
emerytalnego postulowanym przez administratora Domu księży emery-
tów w ciechocinku49. Dom zatem wszedł w nowy rok 1967 z niedoborem 
w preliminarzu budżetowym50.

Przewidywania ks. F. cieślaka sprawdziły się jesienią 1967 r., kiedy 
wyczerpały się fundusze pochodzące z opłat kuracjuszy. ostatniego dnia 
wakacji ksiądz dyrektor zaalarmował kurię, iż zabrakło pieniędzy na wy-
płacenie zasiłków emerytalnych za wrzesień i na bieżące wydatki, związane 
z funkcjonowaniem Domu51. Do pisma dołączył listę dłużników, zawie-
rającą nazwiska 243 kapłanów; niektórzy z nich zalegali ze składkami za 
trzy lata52. musiało dojść do aż do tak krytycznej sytuacji, by kuria podjęła 
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wreszcie odpowiednie kroki, zgodnie z postulowanymi od dawna przez 
ks. F. cieślaka zmianami w sposobie funkcjonowania Funduszu emery-
talnego53. oprócz podwyższenia i ujednolicenia stawek płaconych przez 
czynnych księży, 15 kapłanów pracujących na najmniejszych parafiach 
w diecezji zostało całkowicie zwolnionych z opłat na księży emerytów54. 
miała to być odpowiedź na postulowane od dawna w diecezji dezyderaty 
pomocy tymże proboszczom.

na początku 1968 r. ks. F. cieślak przedstawił kurii dwie wersje bilansu 
rocznego za 1967 r.: wersję oficjalną (na podstawie księgi rachunkowej) 
i faktyczną (w której przychody i rozchody były około dwa razy większe 
w relacji do oficjalnych, a saldo kasowe – prawie trzy razy większe)55. 
w roku 1968 r. faktyczne przychody i rozchody utrzymały się na podobnym 
poziomie, jak w roku ubiegłym, przy kilkudziesięciokrotnym zmniejszeniu 
się salda końcowego56.

Po dziewięciu latach proboszczowania w ciechocinku i administrowa-
nia Domem księży emerytów Diecezji włocławskiej spełniło się marzenie 
ks. F. cieślaka o tym, by zapełnić placówkę większą liczbą podopiecznych: 
ich liczba podwoiła się w stosunku do roku 1959, a w stosunku do początku 
1958 r. – potroiła57. 

Pozytywnym akcentem omówienia kilkunastu lat funkcjonowania Domu 
księży emerytów w ciechocinku za czasów bp. a. Pawłowskiego niech będzie 
informacja o tym, że z rozwiązania kwestii opieki nad emerytami wypraco-
wanego w diecezji włocławskiej skorzystały później inne diecezje, próbujące 
– w dobie wielu ograniczeń ze strony władz administracji państwowej – unor-
mować tę sprawę58. 
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