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KoÊció∏ katolicki w województwie
bia∏ostockim wobec podziemia
antykomunistycznego
w latach 1945–1953
Czasy stalinowskie (1945–1956) to okres w dziejach Polski, w którym w∏adze
komunistyczne dopuÊci∏y si´ masowych zbrodni wobec cz∏onków podziemia niepodleg∏oÊciowego oraz osób nieakceptujàcych narzuconej przez ZSRR w∏adzy.
W gronie tym znaleêli si´ równie˝ ksi´˝a. Nasilenie represji wobec KoÊcio∏a katolickiego przypada na lata 1949–1953, kiedy to odby∏a si´ wi´kszoÊç procesów
osób duchownych zakoƒczonych wyrokami d∏ugoletniego wi´zienia. Cezurà zamykajàcà ten etap by∏ odbywajàcy si´ w 1953 r. na Bia∏ostocczyênie proces Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara”, podczas którego sàdzeni byli tak˝e duchowni.
Nie oznacza to jednak, ˝e skoƒczy∏y si´ wówczas represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na tym terenie – stopniowo zmianie ulega∏a jedynie ich forma i nasilenie.
Od pierwszych miesi´cy swego istnienia rzàd komunistyczny w Polsce traktowa∏ KoÊció∏ katolicki jako takiego samego przeciwnika jak organizacje podziemne. Chocia˝ w latach 1944–1947 nie prowadzono bezpoÊrednich dzia∏aƒ przeciwko KoÊcio∏owi katolickiemu, to i tak w tym okresie ksi´˝a znajdowali si´
w polu zainteresowaƒ aparatu bezpieczeƒstwa. Do Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Publicznego dociera∏y informacje, ˝e na Bia∏ostocczyênie podziemie i duchowieƒstwo darzà si´ wzajemnà sympatià1. Po 1945 r. cz´Êç ksi´˝y nadal utrzymywa∏a duszpasterskie kontakty z podziemiem, czasem te˝ za wiedzà proboszczów
przechowywa∏a sprz´t bojowy lub archiwa. Przede wszystkim jednak ksi´˝a
udzielali partyzantom wsparcia, Êwiadczàc im pos∏ugi religijne: udzielali komunii Êwi´tej, Êlubów, uczestniczyli w pogrzebach.
Przyk∏adem mo˝e byç pogrzeb cz∏onka Armii Krajowej Jana KoÊcielewskiego,
który odby∏ si´ w Jedwabnem 27 maja 1945 r. Wed∏ug funkcjonariuszy UB bra∏y w nim udzia∏ tysiàce osób, jak równie˝ oddzia∏ Armii Krajowej Obywatelskiej2.
Ksiàdz z Jedwabnego wyg∏osi∏ kazanie, a partyzanci oddali salw´ honorowà.
W zwiàzku z tym w raporcie pojawi∏ si´ zarzut, i˝ wczeÊniej podczas pogrzebu
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milicjantów z grupy szturmowej Komendy G∏ównej Milicji Obywatelskiej oraz
referenta Urz´du Bezpieczeƒstwa Micha∏a Wyrwasa zabitych przez podziemie
ksiàdz odmówi∏ udzia∏u w pogrzebie, motywujàc to tym, ˝e jego w∏adze zwierzchnie nie zezwalajà, aby podczas pogrzebu oddawano wystrza∏y z karabinów.
W czerwcu 1945 r. 5. Brygada Wileƒska AK kilkakrotnie bra∏a udzia∏ w uroczystoÊciach koÊcielnych w województwie bia∏ostockim. By∏a to doskona∏a okazja
do zaprezentowania ludnoÊci dobrze uzbrojonych oddzia∏ów. W jednà z czerwcowych niedziel w Wyszkach ˝o∏nierze 5. Brygady za zgodà miejscowego proboszcza
uczestniczyli w nabo˝eƒstwie3. Po mszy Êwi´tej mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka” oraz dowódcy szwadronów z∏o˝yli krótkà wizyt´ na plebanii, a nast´pnie
w miasteczku odby∏a si´ zabawa ludowa, na którà zostali zaproszeni ˝o∏nierze
brygady4. W nast´pnà niedziel´ ponownie wzi´li oni udzia∏ w uroczystoÊciach koÊcielnych, tym razem w sàsiednim Topczewie. Powiadomiono o tym miejscowego
proboszcza, proszàc jednoczeÊnie o dostosowanie kazania do obecnoÊci wojska
w koÊciele. Przed opuszczeniem miejscowoÊci, wczesnym wieczorem, dowódcy
szwadronów udali si´ na plebani´ i po˝egnali ksi´dza.
Na Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia 1945 r. 3. Brygada Wileƒska Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego zatrzyma∏a si´ na kwaterach we wsi Chlebiotki, le˝àcej kilka kilometrów na po∏udniowy zachód od wsi Targonie. Korzystajàc z okazji, ˝e by∏a to wieÊ koÊcielna, Kazimierz Chmielowski „Rekin” poprowadzi∏ oddzia∏ do Êwiàtyni, gdzie ksiàdz wyspowiada∏ wszystkich ch´tnych5. Natomiast
31 grudnia 1945 r. celem by∏ koÊció∏ w Trzciannem. Drogi wylotowe obstawi∏y
posterunki, a reszta ˝o∏nierzy w dwuszeregu wesz∏a do koÊcio∏a. Zebrani wewnàtrz wierni i ksiàdz byli bardzo zaskoczeni, gdy˝ do koƒca nie mieli pewnoÊci, czy to wojsko ludowe, czy partyzanci. Dalej wszystko przebiega∏o ju˝ bez
zak∏óceƒ6. Po wys∏uchaniu mszy oddzia∏ Êciàgnà∏ ubezpieczenia i uda∏ si´ w kierunku lasu na wschód od Trzciannego.
Wed∏ug informacji zebranych przez podziemie równie˝ w powiatach suwalskim
i augustowskim KoÊció∏ katolicki ostro pot´pia∏ nowy ustrój. Ksi´˝a otwarcie nawo∏ywali z ambon do wspierania podziemia w ka˝dy mo˝liwy sposób, bo tylko
ono, ich zdaniem, dawa∏o nadziej´ na sprawiedliwà przysz∏oÊç. Ksiàdz w ˚ylinach
powiedzia∏ nawet: „Bijcie pepeerowców, a grzechu mieç nie b´dziecie”7.
W takiej sytuacji aparat bezpieczeƒstwa przez ca∏y czas przygotowywa∏ si´ do
walki z duchowieƒstwem. 11 stycznia 1946 r. w Wojewódzkim Urz´dzie Bezpieczeƒstwa Publicznego w Bia∏ymstoku utworzono Wydzia∏ V z Sekcjà V, której celem by∏o m.in. obsadzenie agenturà i os∏abienie wp∏ywów KoÊcio∏a katolickiego8. Realizacja tego zadania ju˝ na poczàtku napotka∏a jednak du˝e trudnoÊci ze
wzgl´du na wspomniany wczeÊniej wrogi stosunek ksi´˝y do nowego ustroju.
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KoÊció∏ katolicki w województwie bia∏ostockim wobec podziemia antykomunistycznego
W listopadzie 1946 r. Sekcja V prowadzi∏a ju˝ trzynaÊcie spraw obiektowych
przeciwko duchowieƒstwu, a wÊród nich na: Kuri´ Diecezjalnà w ¸om˝y kryptonim „¸om˝a”, Sodalicj´ Mariaƒskà kryptonim „Chwasty”, Kuri´ Archidiecezjalnà Wileƒskà w Bia∏ymstoku kryptonim „Centrum”, Diecezj´ Piƒskà – wówczas
Pra∏atur´ w Bielsku Podlaskim kryptonim „Poleszuk”, parafie Bia∏egostoku – „KoÊcio∏y” i Diecezjalny Zarzàd „Caritasu” – „Caritas”9. W toku by∏y sprawy Êledcze
przeciwko ksi´˝om Zygmuntowi Poniatowskiemu i Longinowi Maculewiczowi.
Za∏o˝ono te˝ 43 sprawy ewidencyjne oraz dysponowano trzynastoma teczkami
z materia∏ami poczàtkowymi dotyczàcymi ksi´˝y z województwa bia∏ostockiego.
W pierwszych latach istnienia PRL oskar˝enia wysuwane pod adresem duchowieƒstwa dotyczy∏y g∏ównie zwiàzków z nielegalnymi organizacjami. I tak, wed∏ug pracowników UB, na zdecydowanie wrogi stosunek ksi´˝y kurialistów archidiecezji wileƒskiej i arcybiskupa Romualda Ja∏brzykowskiego wobec ustroju
komunistycznego wskazywaç mia∏a ich Êcis∏a wspó∏praca w okresie II wojny
Êwiatowej z AK na Wileƒszczyênie10. Duchowni pozostali wierni swym przekonaniom równie˝ po przeniesieniu kurii do Bia∏egostoku, chocia˝ funkcjonariusze WUBP prowadzili przeciwko nim intensywne dzia∏ania. Próbowano nawet
oczerniç arcybiskupa Ja∏brzykowskiego, oskar˝ajàc go o kontakty i inspirowanie
poczynaƒ oddzia∏u NZW pod dowództwem Romualda Rajsa „Burego”. Nie do
koƒca to si´ jednak w tamtym okresie uda∏o, gdy˝ arcybiskup Ja∏brzykowski
wszed∏ m.in. z przewodniczàcym Wojewódzkiej Rady Narodowej W´clikiem,
wojewodà Dybowskim i gen. Paszkiewiczem w sk∏ad Wojewódzkiego Komitetu
Pomocy, powsta∏ego w zwiàzku z pacyfikacjà wiosek bia∏oruskich spalonych
przez 3. Brygad´ Wileƒskà NZW w gminie Kleszczele11.
Natomiast w sporzàdzonej na poczàtku lat pi´çdziesiàtych analizie dzia∏alnoÊci kurii ∏om˝yƒskiej stwierdzono, ˝e przed wojnà prowadzi∏a ona dzia∏alnoÊç
wybitnie endeckà12. W okresie okupacji niemieckiej wielu ksi´˝y z tej diecezji
udziela∏o pomocy Narodowym Si∏om Zbrojnym. Wed∏ug tych informacji po
„wyzwoleniu” kuria wraz z cz´Êcià ksi´˝y rozpocz´∏a walk´ z w∏adzà ludowà,
wspó∏pracowa∏a z partyzantkà niepodleg∏oÊciowà i pomaga∏a jej oraz nawo∏ywa∏a ludnoÊç do czynnego popierania podziemia. Zdaniem autora analizy zarzàdzenia wydawane przez biskupa by∏y „nasiàkni´te nienawiÊcià i wrogoÊcià do w∏adzy ludowej”, co zwi´ksza∏o mo˝liwoÊç dzia∏ania „band” na tym terenie.
Zarzuty te oparto prawdopodobnie równie˝ na informacjach uzyskanych od
agenta „¸om˝yƒskiego”. W styczniu 1946 r. donosi∏ on, ˝e biskup ¸ukomski ÊciÊle wspó∏pracuje z NZW; bra∏ nawet udzia∏ w przeglàdzie oddzia∏ów leÊnych
z komendantem powiatu ∏om˝yƒskiego Boles∏awem Koz∏owskim „Grotem”13.
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Biskup mia∏ ponadto zabroniç ksi´˝om wzi´cia udzia∏u w pogrzebie siedmiu milicjantów zastrzelonych przez NSZ, nie pozwoli∏ te˝ pochowaç ich na cmentarzu.
O tym i innych faktach powiadomiono MBP w specjalnych raportach. „Reakcyjne poglàdy” reprezentowa∏ równie˝ ks. Józef Janucik, wicedziekan dekanatu Wàsosz, który w po∏owie lat czterdziestych udziela∏ sakramentów i pomocy cz∏onkom zbrojnego podziemia. Podobno nawet przez pewien czas goÊci∏ u siebie na
plebanii dowódc´ VI kompanii NZW Antoniego Krasnoborskiego ps. „Kawo”14.
Wed∏ug materia∏ów opracowywanych przez WiN w powiecie bielskim na poczàtku 1946 r. duchowieƒstwo katolickie w 100 proc. by∏o wrogo nastawione do
rzàdu. Jednak˝e w obawie przed szykanami kazania patriotyczne wyg∏aszano
niezbyt cz´sto, a i czynny udzia∏ duchowieƒstwa w pracach konspiracyjnych by∏
znikomy15.
Pracownicy Wydzia∏u V interesowali si´ ks. W∏adys∏awem Saracenem, który
wed∏ug posiadanych przez UB danych nale˝a∏ do AK i pe∏ni∏ w niej funkcj´ kapelana16. 26 listopada 1946 r. na wniosek prokuratora Wojskowego Sàdu Rejonowego w Bia∏ymstoku ks. Saracen zosta∏ aresztowany za szerzenie z ambony antyrzàdowej propagandy i ∏àcznoÊç z podziemiem. Odnotowano tak˝e, ˝e na jego
plebanii cz´sto przebywa∏ sztab Okr´gu Bia∏ystok WiN z zast´pcà komendanta
obwodu mjr. Aleksandrem Rybnikiem „Jerzym” na czele17. Wed∏ug agenturalnych doniesieƒ i zeznaƒ zatrzymanych ks. Saracen niejednokrotnie odprawia∏ nabo˝eƒstwa oraz Êwiadczy∏ pos∏ugi religijne cz∏onkom podziemia. Prowadzono
równie˝ spraw´ przeciwko ks. Janowi Siemaszkiewiczowi, proboszczowi parafii
Bombla w powiecie sokólskim. Zatrzymany organista tej parafii zezna∏, ˝e przed
referendum ludowym na plebanii pisano antypaƒstwowe ulotki. W tym wypadku jednak prokurator nie udzieli∏ sankcji na areszt z powodu jednostronnoÊci
materia∏ów. Jako cel wyznaczono pozyskanie innych materia∏ów pokrywajàcych
si´ z dotychczas uzyskanymi.
Podobnà dzia∏alnoÊç mia∏ prowadziç tak˝e ks. Stanis∏aw Mikulski z Trzciannego w powiecie bia∏ostockim. Wed∏ug zeznaƒ aresztowanego cz∏onka AK Zdzis∏awa Pezowicza przekaza∏ on podziemiu informacj´ o przybyciu do tej miejscowoÊci funkcjonariusza UB Mariana Szataniaka, którego 15 paêdziernika 1945 r.
uprowadzono i zabito18. To, ˝e ksiàdz nale˝a∏ do AK, potwierdzi∏ inny cz∏onek
tej organizacji Konstanty ¸azowski.
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KoÊció∏ katolicki w województwie bia∏ostockim wobec podziemia antykomunistycznego
W pierwszej po∏owie 1946 r. Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
w ¸om˝y zintensyfikowa∏ swoje dzia∏ania majàce na celu przygotowanie materia∏ów przeciwko biskupowi ¸ukomskiemu. Podstawà sta∏y si´ informacje uzyskane od zatrzymanego cz∏onka NZW Czes∏awa Wondo∏owskiego. Zezna∏ on, ˝e
w 1945 r. do organizacji wciàgnà∏ go ks. Stanis∏aw Chudziak zamieszka∏y
w Szczepankowie, który mia∏ równie˝ organizowaç NZW w ¸om˝y i okolicznych wioskach19. Funkcjonariuszy UB szczególnie zainteresowa∏ fragment dotyczàcy zebrania cz∏onków NZW zorganizowanego 20 marca 1946 r. w remizie
stra˝ackiej w Szczepankowie z udzia∏em biskupa ¸ukomskiego, ks. Chudziaka
oraz ksi´˝y z Miastkowa, Âniadowa i Nowogrodu. Na spotkaniu biskup zapewnia∏ zebranych o modlitwie i pomocy dla NZW ze strony osób duchownych;
przekonywa∏ te˝, ˝e komuniÊci zostanà „rozgonieni”. W zwiàzku z tymi informacjami wys∏ano do PUBP w ¸om˝y kierownika Sekcji V Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku w celu zatrzymania ∏àczników biskupa. Ewentualnych aresztowanych
zalecano natychmiast przes∏uchaç pod kàtem dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa katolickiego i przebiegu spotkania z 20 marca. W dalszej kolejnoÊci, po zdobyciu materia∏ów i sankcji MBP, planowano aresztowaç ks. Chudziaka oraz wszczàç sàdowà spraw´ grupowà kompromitujàcà dzia∏alnoÊç ksi´˝y diecezji ∏om˝yƒskiej
w stosunku do Rzàdu JednoÊci Narodowej.
W maju 1946 r. do Wydzia∏u V wp∏yn´∏o doniesienie z wi´zienia karno-Êledczego w Bia∏ymstoku, ˝e zdaniem wi´ênia Stanis∏awa Cimoszyƒskiego biskup ¸ukomski kieruje dzia∏alnoÊcià podziemia w powiecie ∏om˝yƒskim20. Wed∏ug tych informacji mia∏ on posiadaç broƒ, radio nadawcze i maszyn´ do pisania ukryte w lochach
pod koÊcio∏em w Ostrówku-Komorowie. Wi´zieƒ wÊród cz∏onków sztabu tajnej organizacji wymieni∏ te˝ Jana Tomaszewskiego, Stanis∏awa Lichot´ i Bronis∏awa Boguckiego. Dane te nie zosta∏y jednak potwierdzone przez innych aresztowanych,
a podtrzymywa∏ je tylko Cimoszyƒski. Chocia˝ byç mo˝e planowano wykorzystanie jego zeznaƒ w pracy operacyjnej, to chyba ju˝ wówczas nie traktowano ich powa˝nie. W sprawozdaniu zaznaczono nawet, ˝e jest on wyznania narodowokatolickiego i z tego powodu móg∏ sk∏adaç zeznania obcià˝ajàce biskupa.
W sporzàdzanych wówczas charakterystykach funkcjonariusze UB oceniali
tak˝e stosunek ksi´˝y do podziemia. I tak w powiecie sokólskim jako pozytywnie nastawionych do w∏adzy komunistycznej oceniono ks. Aleksandra Bebko
i ks. Stanis∏awa Fiedorczuka. Natomiast o zwiàzki z podziemiem podejrzewano
proboszcza w Rozedrance ks. Ignacego Trosk´21. Wed∏ug materia∏ów WiN duchowieƒstwo w Bia∏ymstoku w du˝ej mierze przyczynia∏o si´ do podniesienia
w spo∏eczeƒstwie wiary w zmian´ sytuacji22. Wspominano przy tej okazji m.in.
ks. Antoniego Zalewskiego z koÊcio∏a Êw. Wojciecha. Stwierdzano te˝, ˝e ksi´˝a
byli przychylnie ustosunkowani do ruchu podziemnego.
Ibidem, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V za okres
10–20 IV 1946 r., k. 31 i n.
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Zdarza∏y si´ jednak równie˝ przypadki krytykowania dzia∏alnoÊci organizacji
podziemnych przez ksi´˝y. W Sokó∏ce 23 kwietnia 1946 r., po zabiciu dwóch milicjantów i ranieniu dwu kobiet przy wejÊciu na cmentarz koÊcielny23, ks. Stanis∏aw Fiedorczuk zdecydowanie pot´pi∏ ten fakt z ambony, a tych, co strzelali, nazwa∏ bandytami. Nawo∏ywa∏ przy tym równie˝ do zaprzestania bratobójczej
walki. By∏o to zdaniem UB pierwsze publiczne wystàpienie duchownego katolickiego w województwie, w którym „pot´piono bandytów i morderców spod znaku NSZ-u”. Podobnie postàpi∏ proboszcz parafii w Trzciannem ks. Stanis∏aw
Szczemirski24. Mówiàc o zabitym studencie, który by∏ cz∏onkiem podziemia, powiedzia∏: „Ja dla nich nie mam Êwi´conej wody i nigdy nie pozwol´, a˝eby bandyci byli pochowani na cmentarzu. Oni z granatami i bronià chodzili rabowaç
ludnoÊç, która po ca∏odziennej pracy chce mieç wytchnienie, za to im Bóg zap∏aci∏”. Takie wystàpienia, bez wzgl´du na pobudki, jakimi by∏y powodowane,
z pewnoÊcià spotyka∏y si´ z poparciem i akceptacjà w∏adz.
Wi´kszoÊç duchowieƒstwa by∏a jednak pozytywnie ustosunkowana do podziemia, co potwierdzajà m.in. wystàpienia ks. Jana Lewkowicza oraz ks. Jana Perkowskiego chwalàcego ˝o∏nierza, który „zginà∏ [...] z ràk czerwonych komunistycznych oprawców”25. W spisie Polaków – dobrych patriotów, sporzàdzonym
przez WiN dla obwodu „Lilia II”, czyli miasta Bia∏ystok, zostali wymienieni m.in.
ksi´˝a: Adam Abramowicz, Piotr Maziewski i Józef Czerniawski z parafii Êw. Rocha, ks. Stanis∏aw Urban, proboszcz parafii farnej, arcybiskup Romuald Ja∏brzykowski i profesor seminarium duchownego ks. dr Micha∏ Klepacz26.
Dobrym stosunkom z w∏adzami komunistycznymi nie sprzyja∏y te˝ sytuacje,
jak ta z 10 maja 1946 r., gdy grupa operacyjna Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego z Bia∏egostoku pod dowództwem mjr. Bondarenki w trakcie przeprowadzania operacji w rejonie Âniadowa w poÊcigu za cz∏onkami podziemia
wesz∏a do miasta. Partyzanci schronili si´ w koÊciele, a ks. Antoni Puchalski nie
wpuÊci∏ do niego wojska27. Ostatecznie po jego otwarciu okaza∏o si´, ˝e w Êrodku jest oko∏o czterdziestu m´˝czyzn, których wi´kszoÊç wraz z rodzinami uczestniczy∏a w nabo˝eƒstwie. Dodatkowo zdenerwowany duchowny nazwa∏ ˝o∏nierzy
i oficerów WP komunistami.
Do kolejnego spi´cia dosz∏o 21 maja 1946 r. na pogrzebie zabitego przez podziemie funkcjonariusza PUBP w Wysokiem Mazowieckiem Teofila Piegzy. Przemawiajàcy nad jego grobem ks. Lewczuk powiedzia∏: „Win´ za pope∏nione
zbrodnie ponoszà obie strony, które mordujà si´ wzajemnie [...] ja tu widz´ trumn´ zamordowanego, ale nie widz´ tamtych, których si´ tu nie przywioz∏o, któ23

AIPN Bi, 045/1101, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V za
okres 20 IV–1 V 1946 r., k. 36. O odmowie pochowania komendanta MO z Kuênicy i jego kochanki oraz opisanym powy˝ej wydarzeniu wspomina w swoich wspomnieniach sam ks. Stanis∏aw Fiedorczuk, pomija on jednak ca∏kowicie spraw´ wyg∏oszonego wówczas kazania (S. Fiedorczuk, Kartki z mojego ˝ycia. Wspomnienia z lat 1918–1976, Bia∏ystok 2001, s. 94 i n.).
24
AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 15–31 X 1947 r., k. 113.
25
AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Kler katolicki, 1948 r., k. 38.
26
AIPN Bi, 045/5, Wykaz imienny Polaków – dobrych patriotów, sporzàdzony przez WiN w Bia∏ymstoku, 22 V 1946 r., k. 41.
27
AIPN Bi, 045/1101, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyjnej Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 20–30 V 1946 r., k. 47.

KoÊció∏ katolicki w województwie bia∏ostockim wobec podziemia antykomunistycznego
rzy sà pomordowani [w] jeszcze gorszy sposób lub wi´zieni niewinnie”28. Natomiast w czasie mszy Êwi´tej, która odby∏a si´ w tej miejscowoÊci w trzecià rocznic´ bitwy pod Lenino, miejscowy ksiàdz zakoƒczy∏ swoje kazanie s∏owami „zabrali nam ziemie wschodnie, boli nas to wszystkich Polaków”29.
Duchowieƒstwo pomaga∏o równie˝ podziemiu w okresie przed referendum
w 1946 r. Jak donosi∏o êród∏o „Czarny Orze∏”, biskup ¸ukomski mia∏ wydzieliç
dla NSZ 1,5 mln z∏ na akcj´ wyborczà. W zwiàzku z tym informatorowi polecono uzyskaç konkretne dane w tej sprawie30. Relacji pomi´dzy KoÊcio∏em katolickim i w∏adzami przed g∏osowaniem nie poprawi∏a te˝ odmowa ks. Olendzkiego
z ¸om˝y uczestniczenia w pogrzebie zabitego przez podziemie referenta PUBP Sikorskiego31. Uzasadniajàc swojà decyzj´, stwierdzi∏ on, i˝ zakaz taki wyda∏ ordynariusz ∏om˝yƒski. Ksiàdz mia∏ ponadto dodaç, ˝e na konferencji biskupów
w Cz´stochowie uchwalono, i˝ ksi´˝a nie powinni braç udzia∏u w pogrzebach
funkcjonariuszy MO i UB.
KoÊció∏ katolicki atakowano te˝ pod pozorem jego obrony. I tak w artykule
Bandyci profanujà koÊció∏ NajÊwi´tszej Marii Panny. Magazyn Kainowej broni
pod organami opisano aresztowanie cz∏onków podziemia w Drohiczynie przeprowadzone najprawdopodobniej 15 paêdziernika 1946 r. W czasie Êledztwa
przyznali si´ oni do przechowywania broni w miejscowym koÊciele. Grupa operacyjna znalaz∏a tam m.in. trzy cekaemy, pi´ç automatów, dziesi´ç mauzerów,
dziewi´ç karabinków, pi´tnaÊcie granatów, 4 tys. sztuk amunicji i jeden panzerfaust. Aresztowani zeznali, ˝e cz´sto przychodzili do koÊcio∏a w celu czyszczenia
broni. Niemal˝e broniàc Êwi´tego miejsca, jakim jest koÊció∏, stwierdzano, ˝e
„bandyci, z których ka˝dy nosi na piersiach wizerunek Matki Boskiej, nie zawahali si´ sprofanowaç koÊcio∏a i u˝yli go na magazyn broni przeznaczonej do mordowania rodaków”32.
Aby uniknàç pope∏nionych podczas referendum b∏´dów, przed wyborami do
Sejmu Ustawodawczego proponowano wzmocniç referaty piàte w powiatowych
urz´dach bezpieczeƒstwa publicznego33. Duchowieƒstwo katolickie planowano
dok∏adniej obstawiç agenturà i daç mu sta∏y oficjalny nadzór uniemo˝liwiajàcy
prowadzenie propagandy politycznej. W tym wypadku nie osiàgni´to jednak pe∏nego sukcesu, gdy˝, jak stwierdzono w sprawozdaniu z przebiegu g∏osowania,
28

AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Raport do KW PPR w Bia∏ymstoku, 21 V
1946 r., k. 5.
29
Ibidem, Wyciàg ze sprawozdania Powiatowego Oddzia∏u Informacji i Propagandy w Wysokiem
Mazowieckiem w sprawie obchodu trzeciej rocznicy bitwy pod Lenino, k. 9; S. O˝laƒski, Stosunki
paƒstwo–KoÊció∏ w latach 1944–1950 w Êwietle materia∏ów êród∏owych przechowywanych w zasobie Archiwum Paƒstwowego w Bia∏ymstoku [w:] 50 lat Archiwum Paƒstwowego w Bia∏ymstoku.
Ksi´ga pamiàtkowa, Bia∏ystok 2003, s. 112 (autor b∏´dnie podaje nazw´ miejscowoÊci, twierdzàc,
˝e oba wystàpienia mia∏y miejsce w Miƒsku Mazowieckim).
30
AIPN Bi, 045/1101, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji Wydzia∏u V za
okres 20 II–1 III 1946 r., k. 8.
31
Ibidem, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 20–30 VI 1946 r., k. 57.
32
AIPN Bi, 045/46, Artyku∏ Bandyci profanujà koÊció∏ NajÊwi´tszej Marii Panny. Magazyn Kainowej broni pod organami, wycinek bez tytu∏u gazety i daty, fot. 18.
33
AIPN Bi, 045/1096, Raport o spostrze˝eniach i wnioskach z okresu pracy nad g∏osowaniem ludowym do naczelnika Wydzia∏u V WUBP, b.d., k. 25.
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podczas wyborów 19 stycznia 1947 r. ksi´˝a na Bia∏ostocczyênie, tak jak przy referendum, byli wrogo ustosunkowani do ca∏ej akcji; pomagali nawet w rozprowadzaniu wÊród ludnoÊci ulotek i numerków PSL34.
Sfa∏szowane referendum i wybory os∏abi∏y w spo∏eczeƒstwie, tak˝e i u niektórych ksi´˝y, wiar´ w rych∏à zmian´ sytuacji. Z og∏oszonej 22 lutego 1947 r.
amnestii skorzystali równie˝ niektórzy duchowni. 16 kwietnia w komisji przy
PUBP w Grajewie ujawni∏ si´ ks. mjr Aleksander Bieƒkowski „Skarga” z miejscowoÊci Rydzewo w powiecie grajewskim, w okresie okupacji kapelan Obwodu AK
Grajewo35.
O tym, ˝e duchowni zdawali sobie spraw´ z dokonania przez w∏adze nast´pnego fa∏szerstwa, najlepiej Êwiadczy odpowiedê biskupa ∏om˝yƒskiego Stanis∏awa
¸ukomskiego na proÊb´ przewodniczàcego Powiatowej Rady Narodowej o bicie
w dzwony w koÊcio∏ach diecezji z okazji wyboru prezydenta Rzeczypospolitej
5 lutego 1947 r. Stwierdzi∏ on mianowicie, ˝e KoÊció∏, tak jak i naród, pragnie pokoju i pojednania, „ale KoÊció∏ katolicki, b´dàc nauczycielem prawdy, sprawiedliwoÊci i uczciwoÊci, nie mo˝e pochwalaç aktów niesprawiedliwoÊci, jakich wyrazem by∏y wybory 19 stycznia br., czym ludnoÊç jest g∏´boko rozgoryczona”36.
W pierwszej po∏owie lipca 1947 r. zgromadzono materia∏ obcià˝ajàcy ks. Edwarda Godlewskiego, proboszcza parafii Krypno, którego oskar˝ano o wspó∏prac´ z grupà „P-8”37. Dwaj ujawnieni cz∏onkowie tego oddzia∏u zeznali, ˝e
ksiàdz przekaza∏ im informacje o ruchach wojsk. Zebrane materia∏y zosta∏y przekazane do Departamentu V w celu uzyskania pozwolenia na aresztowanie38. Pomocy cz∏onkom podziemia udzielili tak˝e: zamieszka∏y w Choroszczy dziekan
bia∏ostocki ks. Franciszek PieÊciuk, proboszcz parafii Pogorza∏ki ks. Jan Perkowski i proboszcz parafii Âliwno ks. Pawe∏ Bartoszewicz39.
Do jednego z najpowa˝niejszych zatargów dosz∏o 10 sierpnia 1947 r. przy
okazji pogrzebu starosty ∏om˝yƒskiego Tadeusza ˚eglickiego, przewodniczàcego
Powiatowej Rady Narodowej w ¸om˝y Stanis∏awa Toƒskiego i ich szofera, którzy trzy dni wczeÊniej zgin´li z ràk cz∏onków oddzia∏u NZW Tadeusza Narkiewicza „Ciemnego” i Henryka Gawkowskiego „Roli”. W manifestacji na rynku
duchowieƒstwo w ogóle nie wzi´∏o udzia∏u, zgodzi∏o si´ jedynie przewodniczyç
obrz´dowi religijnemu na cmentarzu40. Poniewa˝ Toƒski nale˝a∏ do KoÊcio∏a
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AIPN Bi, 045/1104, Sprawozdanie z przebiegu g∏osowania do Sejmu Ustawodawczego w województwie bia∏ostockim, 27 I 1947 r., k. 58.
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AIPN Bi, 045/1121, Telefonogram do naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku, 16 IV
1947 r., k. 11.
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AP Bia∏ystok, UWB, 96, Sprawozdanie Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego za styczeƒ 1947 r., k. 3.
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Chodzi o oddzia∏ partyzancki Leona Suszyƒskiego „P-8” z sokólsko-bia∏ostockiego obwodu WiN.
Grupa ujawni∏a si´ 15 IV 1947 r. w PUBP w Sokó∏ce (K. Litwiejko, Sokólsko-bia∏ostocki obwód
Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” [w:] Dzieje polskiego podziemia na Bia∏ostocczyênie 1939–1956,
red. M. Gi˝ejewska, Toruƒ 1992, s. 74 i n.).
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AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 1–15 VII 1947 r., k. 58.
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AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Kler katolicki, 1948 r., k. 40; AIPN Bi,
045/1112, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 26 XII 1948–26 I
1949 r., k. 9.
40
AIPN Bi, 045/1103, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 10–20 VIII 1947 r.,
k. 113; AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 1–15 VIII 1947 r.,
k. 77; S. O˝laƒski, Stosunki paƒstwo–KoÊció∏..., s. 111 i n.

KoÊció∏ katolicki w województwie bia∏ostockim wobec podziemia antykomunistycznego
narodowego, ksi´˝a zaprotestowali przeciwko niesieniu jego zw∏ok na cmentarz
katolicki razem z innymi. W efekcie pogrzeb odby∏ si´, gdy jednak mimo protestów wniesiono na cmentarz trumn´ Toƒskiego, siedmiu ksi´˝y zrzuci∏o z siebie
szaty liturgiczne. Ca∏a trójka zmar∏ych zosta∏a pochowana we wspólnej mogile,
nad którà wyg∏oszono przemówienia i odÊpiewano hymn PPS Czerwony Sztandar. W∏adze obawia∏y si´ prawdopodobnie reakcji ludnoÊci w zwiàzku z tym zajÊciem, ale, jak podkreÊli∏ na posiedzeniu KW PPR w Bia∏ymstoku jeden z mówców, by∏a ona mniej groêna, ni˝ si´ spodziewano.
W zwiàzku z tymi wydarzeniami biskup ∏om˝yƒski wniós∏ skarg´ do wojewody bia∏ostockiego o ukaranie winnych profanacji cmentarza i wyda∏ list pasterski do ludnoÊci, wyjaÊniajàcy ostatnie wydarzenia. Stwierdzi∏ w nim, i˝ w∏adze
Êwieckie poczàtkowo zrezygnowa∏y z udzia∏u duchowieƒstwa katolickiego w pogrzebie, a dopiero w ostatniej chwili zawarto porozumienie o zasadach jego
uczestnictwa. Niestety, nie zosta∏o ono dotrzymane, gdy˝ do pochodu religijnego w∏àczono oddzia∏ z karabinami i Êwieckie sztandary. Dodatkowo wbrew prawu koÊcielnemu i zg∏aszanym zastrze˝eniom wprowadzono zw∏oki innowiercy
na poÊwi´cony cmentarz katolicki i je tam pochowano41. Z tego powodu duchowni zaniechali dalszych czynnoÊci religijnych. Na zakoƒczenie stwierdzi∏: „Nie
przypuszczaliÊmy, abyÊmy w wolnej i katolickiej Polsce ˝aliç si´ musieli na takowe krzywdy KoÊcio∏owi Chrystusowemu wyrzàdzane przez ludzi o zaÊlepieniu
politycznym. Dla tego rodzaju ludzi partyjniactwem politycznym zaÊlepionych
nic ju˝ nie jest Êwi´tym, ani wspólne modlitwy wiernych, ani obrzàdki koÊcio∏a,
ani powaga Êmierci i pogrzebów, ani miejsca s∏u˝bie bo˝ej poÊwi´cone”. OczywiÊcie prasa szeroko opisywa∏a ca∏e to zdarzenie.
Pomimo poczàtkowego niepowodzenia nadal zbierano informacje dotyczàce
sprawy biskupa ¸ukomskiego. I tak aresztowany cz∏onek NZW Micha∏ Bierzyƒski „S´p”42 zezna∏, ˝e chcàc zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski z Halinà Obryckà, uda∏
si´ do ks. Apoloniusza Gliƒskiego z parafii Bronowo. Tam po krótkiej rozmowie
oÊwiadczy∏, ˝e jest cz∏onkiem NZW i w zwiàzku z tym chce zawrzeç zwiàzek
ma∏˝eƒski bez zapowiedzi43. Uzyskawszy zgod´ biskupa, ksiàdz udzieli∏ Êlubu
17 lutego 1947 r. W tym dniu pan m∏ody i dwaj Êwiadkowie przyszli do koÊcio∏a z bronià, którà na polecenie ksi´dza zostawili w zakrystii. W rozpracowaniu
znajdowa∏y si´ te˝ materia∏y dotyczàce ks. Lepeckiego, aktywnego cz∏onka WiN,
na którego sankcj´ wyda∏ prokurator wojskowy (uda∏o mu si´ zbiec), oraz
ks. K∏oskowskiego z Wizny, kapelana NZW44.
41

AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Biskup ∏om˝yƒski Stanis∏aw ¸ukomski do
wojewody bia∏ostockiego, 18 VIII 1947 r., k. 15 i n.; S. O˝laƒski, Stosunki paƒstwo–KoÊció∏...,
s. 111 i n.
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Micha∏ Bierzyƒski „S´p” (1924–2002), od jesieni 1945 r. do marca 1947 r. szef PAS batalionu V
„Niemen”, dowódca kilkudziesi´cioosobowego oddzia∏u PAS. Od 19 III 1947 r. szef PAS w Komendzie Powiatu „¸aba Pó∏nocna”, ujawni∏ si´. W lipcu 1947 r. powróci∏ do konspiracji, szef wywiadu
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AIPN Bi, 045/1103, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V za okres 31 X–26 XI 1947 r., k. 151;
AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 31 X–15 XI 1947 r.,
k. 120.
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AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 30 IX–15 X 1947 r.,
k. 105.
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W dniach od 13 do 15 paêdziernika 1947 r. w MBP odby∏a si´ narada poÊwi´cona ograniczaniu wp∏ywów KoÊcio∏a45. Referat programowy „Ofensywa kleru
a nasze zadania” wyg∏osi∏a Julia Brystygierowa – dyrektor V Departamentu MBP,
która wówczas zajmowa∏a si´ duchowieƒstwem i zwiàzkami wyznaniowymi. Referat wyznaczy∏ g∏ówne kierunki zwalczania KoÊcio∏a na nast´pne osiem lat. Autorka zaleca∏a w nim m.in. wyeliminowanie wp∏ywów ksi´˝y na masowe organizacje m∏odzie˝owe, systematyczne rozpracowywanie prefektów szkolnych oraz
kurii biskupich, dekanatów, rad dekanackich i „Caritasu”. Dok∏adnie zbadany
mia∏ zostaç udzia∏ ksi´˝y w podziemiu i baza materialna duchowieƒstwa. Wed∏ug
Julii Brystygier w latach 1945–1947 ujawniono kilkadziesiàt wypadków udzia∏u
ksi´˝y w nielegalnych organizacjach, a wielu z nich udziela∏o moralnego i materialnego poparcia „bandom terrorystycznym”46. Pomimo tego w czasie akcji amnestyjnej ujawni∏o si´ zaledwie 23 ksi´˝y, gdy˝ tak sugerowa∏y im zarówno w∏adze
podziemnych ugrupowaƒ, jak i episkopat. Do obszarów, na których duchowni byli zwiàzani z podziemiem typu endeckiego, Brystygier zaliczy∏a województwa: rzeszowskie, bia∏ostockie, warszawskie i krakowskie. Stwierdzi∏a te˝, ˝e nierzadko
kurie biskupie stanowi∏y tam baz´ finansowà i organizacyjnà podziemia.
Wed∏ug innego materia∏u w sierpniu 1948 r. w powiecie ∏om˝yƒskim ks. Antoni Kin poÊwi´ci∏ ryngrafy dla oddzia∏u Stanis∏awa Grabowskiego „Wiarusa”
(NZW) i obdarowa∏ jego cz∏onków ˝ywnoÊcià. Sprawa ta równie˝ zosta∏a przekazana do MBP47. Jak donosi∏o êród∏o „Burza”, kontakty z „Wiarusem” mieli te˝
utrzymywaç ks. Czes∏aw Dziondziak, proboszcz parafii Rutki, oraz ks. Franciszek
¸apiƒski, proboszcz parafii Zambrów w powiecie ∏om˝yƒskim48. Pierwszy po rozebraniu domu „Wiarusa” nazwa∏ ponadto przedstawicieli rzàdu bandytami demolujàcymi zabudowania ludzi walczàcych za Polsk´49. W okresie tym uzyskano
równie˝ materia∏y Êwiadczàce o wspomaganiu cz∏onków NZW przez ks. Franciszka PieÊciuka, proboszcza parafii Choroszcz. Jerzy Nita „Cygan” i Marian
Maliszewski „Wyrwa” zeznali, ˝e w po∏owie grudnia zostali przez niego pocz´stowani kolacjà i dostali 2000 z∏50. 20 maja 1949 r. Wojskowy Sàd Rejonowy
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2001, s. VII.
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27 VIII–27 IX 1948 r., k. 46; AIPN Bi, 045/1108, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP
za okres 31 VIII–30 IX 1948 r., k. 62; AIPN Bi, 045/1109, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 27 VII–28 VIII 1948 r., k. 40.
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AIPN Bi, 045/1112, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres
26 II–26 III 1949 r., k. 25.
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AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Kler katolicki, 1948 r., k. 40.
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KoÊció∏ katolicki w województwie bia∏ostockim wobec podziemia antykomunistycznego
w Bia∏ymstoku skaza∏ na 5 lat wi´zienia za pomoc cz∏onkom WIN ks. Zygmunta Poniatowskiego, wikarego parafii Barg∏ów w powiecie augustowskim, aresztowanego 19 stycznia 1949 r.51 Takich przypadków by∏o znacznie wi´cej.
W Êwietle tych wszystkich wydarzeƒ mo˝na stwierdziç, ˝e najprawdopodobniej
z ulgà odnotowano w WUBP w Bia∏ymstoku Êmierç biskupa diecezji ∏om˝yƒskiej
Stanis∏awa Kostki ¸ukomskiego. Zmar∏ on 28 paêdziernika 1948 r. po niewyjaÊnionej do dziÊ katastrofie samochodowej na trasie Ostrów Mazowiecka–¸om˝a52.
W sporzàdzonym sprawozdaniu zapisano, ˝e przywiezienie zw∏ok i pogrzeb odby∏y si´ bez jakichkolwiek zak∏óceƒ. 3 listopada przy udziale pocztów sztandarowych cechów rzemieÊlniczych, harcerstwa, Sodalicji Mariaƒskiej oraz przedstawicieli „Caritasu” zw∏oki biskupa przeniesiono do katedry53.
Jeszcze na poczàtku 1949 r. do UB dociera∏y informacje o wspó∏pracy duchownych z podziemiem. Kontakt taki mia∏ nadal utrzymywaç m.in. ks. Pawe∏
Bartoszewicz, proboszcz parafii Âliwno w powiecie bia∏ostockim. Przyjà∏ on mianowicie u siebie cz∏onków WiN, pocz´stowa∏ ich kolacjà oraz wr´czy∏ 1500 z∏54.
WczeÊniej na proÊb´ ˝ony jednego z partyzantów odprawi∏ te˝ nabo˝eƒstwo
w intencji ochrony jej m´˝a przed przeÊladowaniem w∏adz. Fakty te byç mo˝e UB
wykorzysta∏o w póêniejszym okresie, sk∏aniajàc tego duchownego do zaanga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç „ksi´˝y patriotów”.
W∏adze centralne zacieÊnia∏y swój nadzór nad dzia∏alnoÊcià KoÊcio∏a katolickiego. 7 stycznia 1949 r. wydano polecenie zebrania w terenie materia∏ów dotyczàcych wszystkich przejawów dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa, szczególnie jego
stosunku do polityki rzàdu i ewentualnych kontaktów z podziemiem55. Odpowiedzià na te wytyczne by∏o sprawozdanie z dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a katolickiego w województwie bia∏ostockim wys∏ane do KC PZPR 24 stycznia 1949 r.56 Jako obszary najwi´kszego wp∏ywu ksi´˝y wymieniono powiaty: ∏om˝yƒski, augustowski,
wysokomazowiecki, cz´Êciowo grajewski i bielski. T∏umaczono to dzia∏alnoÊcià
resztek podziemia i niedostatecznymi wp∏ywami partii w spo∏eczeƒstwie.
Do akcji tej w∏àczy∏ si´ te˝ premier Józef Cyrankiewicz, który w exposé sejmowym z 10 stycznia 1949 r. stwierdzi∏, ˝e wykorzystywanie ambony i szat kap∏aƒskich do szerzenia propagandy antypaƒstwowej oraz do popierania podziemia b´dà karane z ca∏à surowoÊcià prawa. Zapowiedzia∏ te˝ jednoczeÊnie
otoczenie opiekà kap∏anów dajàcych dowody swego patriotyzmu57. Natomiast
Ibidem, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 26 IV–26 V 1949 r.,
k. 36v.
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AIPN Bi, 045/1108, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP za okres 1 X–1 XI 1948 r.,
k. 70.
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AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), I sekretarz Komitetu Powiatowego PPR
w ¸om˝y do Komitetu Wojewódzkiego PPR w Bia∏ymstoku, b.d., k. 42.
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Ibidem, Kler katolicki, 1948 r., k. 40.
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AP Bia∏ystok, KW PZPR w Bia∏ymstoku, 33/V/10, Notatka w sprawie dzia∏alnoÊci kleru, 7 I
1949 r., k. 17.
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Ibidem, Dzia∏alnoÊç kleru w województwie bia∏ostockim, 24 I 1949 r., k. 18 i n.
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J. Stefaniak, Duchowieƒstwo katolickie wobec w∏adz paƒstwowych w woj. bia∏ostockim w latach
1945–1956, „Studia Podlaskie” 2000, t. 10, s. 151. Nie mo˝na jednak zgodziç si´ ze stwierdzeniem
wysuni´tym przez autora, ˝e wtedy nastàpi∏y pierwsze aresztowania wÊród ksi´˝y, gdy˝, jak podaje
literatura, do po∏owy 1947 r. aresztowanych by∏o oko∏o szeÊçdziesi´ciu duchownych (J. ˚aryn,
„Ksi´˝a patrioci”..., s. 125 i n.; Stefan Kardyna∏ Wyszyƒski..., s. VII).
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w marcu 1949 r. rzàd wyda∏ oÊwiadczenie dotyczàce aktualnych stosunków mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em58. Stwierdzono w nim, ˝e cz´Êç kleru prowadzi dzia∏alnoÊç nieprzyjaznà wobec rzàdu i paƒstwa. Wspomniano tutaj m.in. o tym, ˝e
KoÊció∏ nie walczy z przenikaniem podziemia do stowarzyszeƒ katolickich. Przygotowany zosta∏ wzór rezolucji, która mia∏a byç „spontanicznie” uchwalana na
specjalnie organizowanych wiecach59. Zebrani wyra˝ali w niej ca∏kowità aprobat´ dla stanowiska rzàdu wobec KoÊcio∏a, przeciwstawiali si´ agitacji politycznej prowadzonej przez duchowieƒstwo oraz jego „fanatyzmowi” i wspó∏pracy
z podziemiem.
W tym okresie rozpoczyna si´ te˝ seria aresztowaƒ ksi´˝y podejrzanych
o wspó∏prac´ z partyzantami. Jako jeden z pierwszych 19 stycznia 1949 r., za
zgodà wicedyrektora Departamentu V MBP, na mocy sankcji WSR w Bia∏ymstoku, zosta∏ zatrzymany wikary parafii Barg∏ów w powiecie augustowskim ks. Zygmunt Poniatowski60. Oskar˝ono go o to, ˝e jako wikary parafii Szumowo w powiecie ∏om˝yƒskim utrzymywa∏ kontakty z cz∏onkiem NZW Bronis∏awem
Karwowskim i po amnestii w 1947 r. przyjà∏ od niego 200 tys. z∏ na wykupienie
z wi´zienia by∏ego komendanta Okr´gu Olsztyn NZW in˝. Romualda Koz∏a.
Wystawi∏ on dwa pokwitowania na 30 i 170 tys. z∏, znalezione podczas rewizji
u matki Karwowskiego. W trakcie Êledztwa ksiàdz przyzna∏ si´ do wszystkich stawianych mu zarzutów.
O kontakty z podziemiem antykomunistycznym oskar˝ano tak˝e ks. Bronis∏awa Zarzeckiego z Ró˝anegostoku, który udziela∏ komunii cz∏onkom „bandy”
i spowiada∏ ich61. W gronie podejrzanych znalaz∏ si´ tak˝e ks. Stanis∏aw ˚ochowski, proboszcz parafii Zawady w powiecie ∏om˝yƒskim, którego obcià˝y∏ Lucjan
Sikorski, cz∏onek NZW. Zezna∏ on, ˝e w 1949 r. na plebanii mieÊci∏ si´ sztab tej
organizacji, a ksiàdz wspiera∏ jà pieni´dzmi oraz duchowo, udzielajàc spowiedzi
i komunii, a tak˝e chwali∏ jej dzia∏alnoÊç. On sam mia∏ te˝ nale˝eç do NZW62.
Duchowni nie zapominali te˝ o cz∏onkach podziemia poleg∏ych w walce
z funkcjonariuszami UB i MO oraz wojskami KBW. Jak odnotowano w sprawozdaniu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bia∏ymstoku, 30 paêdziernika 1949 r.
biskup Czes∏aw Falkowski, b´dàc w Zambrowie, wyda∏ rozporzàdzenie, aby na
cmentarzach przybrano groby cz∏onków NZW i modlono si´ za zabitych przez
aparat bezpieczeƒstwa63.
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24 I 1949 r., k. 21.
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KoÊció∏ katolicki w województwie bia∏ostockim wobec podziemia antykomunistycznego
3 listopada w Gdaƒsku aresztowano duchownego diecezji ∏om˝yƒskiej ks. W∏adys∏awa ˚ebrackiego64, a 12 listopada w miejscowoÊci ˚arów w powiecie Êwidnickim ks. Tomasza Lipeckiego65, by∏ego proboszcza parafii Tokary w powiecie
bielskim. Ksiàdz Lipecki w czasie wojny udziela∏ pomocy ˝ywnoÊciowej cz∏onkom
AK oraz pe∏ni∏ funkcj´ kapelana, a po jej zakoƒczeniu by∏ czynnym cz∏onkiem organizacji WiN66. Zarzucano mu ponadto zwerbowanie do tej organizacji dwóch
oficerów Wojsk Ochrony Pogranicza i dwóch funkcjonariuszy MO w Klukowiczach, z komendantem na czele. Nak∏oni∏ on tak˝e do dezercji chorà˝ego WP
Henryka Mieczkowskiego, którego nast´pnie skontaktowa∏ z podziemiem.
W 1950 r. nasilono m.in. dzia∏ania przeciwko ks. Janowi Trochimowi, który
6 stycznia 1950 r. w koÊciele Êw. Rocha w Bia∏ymstoku wyg∏osi∏ antypaƒstwowe
kazanie. Wed∏ug planu opracowanego przez UB informatorzy: „Piotr”, „Feliks”,
„Benzyna”, „Rolski”, „Zaufany” i „Dy˝urny” mieli odszukaç Êwiadków gotowych potwierdziç to wydarzenie. Ponadto planowano zgromadzenie materia∏u
dotyczàcego wspó∏pracy ksi´dza z podziemiem winowskim. Przede wszystkim
nale˝a∏o wi´c ustaliç miejsce przebywania cz∏onków podziemia, którym duchowny udziela∏ pos∏ugi religijnej67.
O tym, jak bardzo zale˝a∏o UB na sk∏onieniu ksi´˝y do oficjalnego wystàpienia przeciwko podziemiu niepodleg∏oÊciowemu, najlepiej Êwiadczà rozmowy
przeprowadzone w dniach 28 i 29 kwietnia 1950 r. z 49 z nich, pracujàcymi na
terenach okreÊlanych jako zagro˝one przez „bandytyzm”. Liczba przeprowadzonych rozmów w poszczególnych powiatach przedstawia∏a si´ nast´pujàco: w bia∏ostockim – dwanaÊcie, bielskim – szesnaÊcie, augustowskim – trzy, kolneƒskim
– trzy, ∏om˝yƒskim – dziesi´ç, wysokomazowieckim – pi´ç68. Od duchownych za˝àdano, aby 30 kwietnia podczas kazaƒ pot´pili podziemie. Ostatecznie uczyni∏o
tak 25 z nich, m.in. Józef ˚ó∏tkowski z Sejn, Kazimierz Hryniewicz z Jeleniewa,
Józef Jaronicki z Becej∏, Kazimierz Równy z Wi˝ajn, Czes∏aw ¸upiƒski z Pod˝ylin, Kazimierz ¸omacki z Braƒska, Wiktor Borysiewicz z Pobikier, Wincenty
Fràckiewicz z Milejczyc i ks. W∏adys∏aw Wierzbicki z Dziadkowic. Z powiatu
∏om˝yƒskiego do grona tego do∏àczyli ksi´˝a: Stanis∏aw ˚ochowski z Zawad,
Franciszek ¸apiƒski z Zambrowa, Stanis∏aw Skrodzki z Przytu∏, Stanis∏aw Dàbkowski z Roman, Czes∏aw Dziondziak z Rutek, Antoni Roszkowski z Jedwabnego
64

WSR w Gdaƒsku zarzuci∏ mu kontakty z podziemiem i posiadanie broni. Zosta∏ skazany na 5 lat
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zmar∏ 14 IV 1987 r. w Lachowie (W. Jemielity, Ks. W∏adys∏aw ˚ebracki [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, oprac. J. Myszor, t. 1, Warszawa 2002, s. 333).
65
Przebywa∏ w areszcie we Wroc∏awiu, skàd przewieziono go do wi´zienia Êledczego w Bia∏ymstoku. Zosta∏ skazany na 9 lat wi´zienia, ale na wolnoÊç wyszed∏ po 4 latach, w 1953 r. w wyniku u∏askawienia przez Rad´ Paƒstwa. Powróci∏ do archidiecezji wroc∏awskiej, zmar∏ 5 V 1964 r. (E. Borowski, Ks. Tomasz Lipecki [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowanego w PRL..., s. 151).
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oraz z powiatu augustowskiego ks. Józef K´bliƒski z Lipska, z powiatu bia∏ostockiego ks. Stanis∏aw Fiedorczuk z Trzciannego. W komentarzu do tej listy stwierdzono jednak, ˝e z grona tego wczeÊniej wspó∏pracowali z podziemiem m.in.
duchowni: K´bliƒski, Wierzbicki, ˚ochowski, Dziondziak, wobec czego to zachowanie mo˝e byç jedynie „pozorowane”.
W lutym 1951 r. uzyskano natomiast materia∏ obcià˝ajàcy proboszcza parafii
Bronowo w powiecie ∏om˝yƒskim, ks. Stanis∏awa Chudzika, który podczas kazania wspomnia∏ o aresztowaniu w XVI w. dwu osób o podobnych nazwiskach
i skazaniu tej, która by∏a niewinna. Na zakoƒczenie swego wystàpienia doda∏, ˝e
i teraz tak si´ zdarza. W podsumowaniu do tej wiadomoÊci stwierdzono, ˝e jest
on podejrzewany równie˝ o wspó∏prac´ z podziemiem69. Jak widaç, gdy pojawia∏
si´ jakiÊ zarzut wobec osoby duchownej, to wkrótce do∏àczano do niego tak˝e
oskar˝enie o kontakty z nielegalnymi organizacjami.
W marcu 1952 r. za rzekomy wspó∏udzia∏ w „zbrodniach” pope∏nionych
przez podziemie zostali zatrzymani ksi´˝a: Aleksander Drozd i Józef K´bliƒski70.
Pierwszemu z nich zarzucano przynale˝noÊç do nielegalnej organizacji AK-WiN
i pod˝eganie do zabójstwa Anny Witek. W latach 1945–1947 mia∏ te˝ utrzymywaç kontakt z „bojówkà” Czes∏awa Rychorowicza „Groma”. Do 1947 r. dostarcza∏ dla podziemia ˝ywnoÊç oraz pozytywnie nastawia∏ do niego ludzi. 21 lipca
1952 r. ks. Drozd zosta∏ skazany na 12 lat pozbawienia wolnoÊci, a po zastosowaniu przepisów o amnestii kar´ t´ zmniejszono do 8 lat.
W okresie tym Sekcja V Wydzia∏u V przeprowadzi∏a pi´ç kolejnych aresztowaƒ ksi´˝y w zwiàzku z ich wspó∏pracà z nielegalnymi organizacjami71. Zatrzymano mianowicie Mariana Godlewskiego, proboszcza parafii Osmola, gmina
Boçki, powiat bielski, Edwarda Godlewskiego, proboszcza parafii Krypno w powiecie bia∏ostockim, Edwarda Polaka, proboszcza parafii Barg∏ów w powiecie
augustowskim, Stefana Truskowskiego, proboszcza parafii ¸ubin KoÊcielny, gmina Braƒsk w powiecie bielskim, i Czes∏awa Dziondziaka, proboszcza parafii Rutki w powiecie ∏om˝yƒskim. Sprawy te przekazano do Wydzia∏u Âledczego WUBP
w Bia∏ymstoku do dalszego prowadzenia.
Nie by∏y to jednak jedyne dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa skierowane przeciwko duchowieƒstwu w zwiàzku z jego rzeczywistymi czy te˝ domniemanymi
kontaktami z podziemiem. Prowadzono wówczas 41 spraw przeciwko ksi´˝om:
w PUBP w Wysokiem Mazowieckiem sprawy Henryka Bia∏okoziewicza z Kuczyna, Kazimierza Grunwalda i Wac∏awa Olszewskiego z Piekut72; w PUBP w Grajewie sprawy Józefa Janucika z Radzi∏owa, Floriana Szab∏owskiego z Wàsosza,
Józefa Skorowskiego i Romana Krajewskiego oraz Witolda Balukiewicza. Nato69
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KoÊció∏ katolicki w województwie bia∏ostockim wobec podziemia antykomunistycznego
miast PUBP w Sokó∏ce rozpracowywa∏ Jana Siemiaszkiewicza z Marianowa, Jana
Malinowskiego z Kuênicy, Zygmunta Piskorza z Suchowoli i Stanis∏awa Mikulskiego z Krynek. W PUBP w ¸om˝y interesowano si´ duchownymi: Wies∏awem
Majewskim z Miastkowa, Józefem Januszewskim z Pucha∏, Jerzym Wàdo∏owskim z Jedwabnego, Stanis∏awem Skrodzkim z Przytu∏ i Stanis∏awem ˚ochowskim z Zawad. Podobne dzia∏ania podejmowa∏y powiatowe urz´dy bezpieczeƒstwa w Kolnie i Suwa∏kach. W sferze zainteresowaƒ PUBP w Bia∏ymstoku
pozostawali natomiast ksi´˝a: W∏adys∏aw Pilcicki z Kopisk, Jan Perkowski z Pogorza∏ek, Franciszek Ratyƒski z Dobrzyniewa i Pawe∏ Bartoszewicz z JaÊwi∏.
W wykazie sporzàdzonym przez PUBP w Bielsku Podlaskim figurowali: Aleksander Swerpel z Topczewa, Micha∏ Badowski z Rutek, Adolf Koz∏owski z Ostro˝an,
Stanis∏aw Siedler ze Âledzianowa, Czes∏aw Jasiƒski z Do∏ubowa, Józef Moniuszko i Justyn Kruhliƒski z Siemiatycz, Kazimierz ¸omacki z Braƒska i Jan Bielawski z Klich. Wszyscy oni podejrzani byli o kontaktowanie si´ ze zbrojnym podziemiem i rozpowszechnianie z ambony wrogiej propagandy.
18 grudnia 1952 r. MBP aresztowa∏o ksi´˝y podejrzanych o wspó∏prac´ z nielegalnym podziemiem: Wiktora Borysiewicza i Czes∏awa Rakowskiego z parafii
¸apy w powiecie wysokomazowieckim73. Co ciekawe, pierwszy z nich by∏ aktywnym dzia∏aczem ruchu „ksi´˝y patriotów”, ale nawet to nie ocali∏o go przed sàdem. Ich sprawy sta∏y si´ cz´Êcià procesu Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara”
odbywajàcego si´ w ¸apach, jednego z najwi´kszych procesów pokazowych
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià podziemia na Bia∏ostocczyênie. Chocia˝ ks. Borysiewicz zaprzeczy∏ prowadzeniu nielegalnej dzia∏alnoÊci, to podczas przes∏uchaƒ napomknà∏ o swoich powojennych kontaktach z podziemiem. Opowiedzia∏ m.in.
o spowiadaniu rannych ˝o∏nierzy „¸upaszki” latem 1945 r., o wizycie jesienià
1946 r. na plebanii w Pobikrach W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” i pozostawionym tam na przechowanie pistolecie74. Natomiast ks. Czes∏aw Rakowski poczàtkowo zaprzecza∏ jakimkolwiek kontaktom z organizacjami konspiracyjnymi zarówno podczas okupacji, jak i po jej zakoƒczeniu. W swoich zeznaniach
wspomnia∏ tylko o nieznanym osobniku, który pozostawi∏ u niego korespondencj´ dla Bronis∏awa Ol´dzkiego75. Nied∏ugo broni∏ tej wersji, a i przyznanie si´ do
cz´Êci zarzutów niewiele mu pomog∏o. W postanowieniu o pociàgni´ciu do odpowiedzialnoÊci karnej stwierdzono, ˝e od 1945 r. usi∏owa∏ on przemocà zmieniç ustrój Polski Ludowej, u˝yczajàc na plebanii w ¸apach goÊciny i po˝ywienia
cz∏onkom oddzia∏u „Huzara”76. Podobny zarzut postawiono ks. Wiktorowi Borysiewiczowi, dodajàc m.in., ˝e udziela∏ on materialnej i moralnej pomocy „bandom kontrrewolucyjnym” dzia∏ajàcym w województwie bia∏ostockim77.
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W Êledztwie starano si´ powiàzaç dzia∏ania „Huzara” z miejscowym duchowieƒstwem, które pozostawa∏o z nim w regularnym kontakcie. Kamieƒski zezna∏, ˝e w powiecie wysokomazowieckim kontaktowa∏ si´ z ksi´˝mi z nast´pujàcych parafii: Boguty, Pietkowo, Dàbrówka, P∏onka KoÊcielna i Rosochate78. Pi´ç
lat wczeÊniej w 1947 r. za kontakt z oddzia∏em „Huzara” oskar˝ono i skazano
ks. Antoniego Czajkowskiego na sta∏e przebywajàcego w Warszawie, dlatego
dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa mo˝na w tym wypadku uznaç za pewnego rodzaju kontynuacj´ represji zapoczàtkowanych du˝o wczeÊniej.
Epilogiem tej sprawy by∏ wyrok WSR w Warszawie wydany na posiedzeniu
wyjazdowym w ¸apach 26 marca 1953 r.79 Stwierdzono w nim m.in., ˝e ksi´˝a
ci wbrew przepisom i obowiàzkom kap∏aƒskim wspó∏dzia∏ali z „bandà” przeciwko Polsce Ludowej. Post´powali tak, chocia˝ w kraju zagwarantowana by∏a, wed∏ug s´dziów, swoboda praktyk religijnych, a wierzàcy korzystali z tych praw i je
doceniali. Co do oskar˝onych duchownych sàd wzià∏ pod uwag´ wyra˝onà przez
nich w procesie, a szczególnie w ostatnim s∏owie, skruch´ i wskazanie powodów
wejÊcia przez nich na drog´ przest´pstwa. Ostatecznie ks. Borysiewicz zosta∏ skazany ∏àcznie na 7 lat wi´zienia, utrat´ praw publicznych i obywatelskich na 3 lata oraz przepadek ca∏ego mienia na rzecz skarbu paƒstwa80. Ksiàdz Rakowski natomiast otrzyma∏ wyrok 5 lat wi´zienia, pozbawienia praw publicznych
i obywatelskich na 2 lata i przepadku ca∏ego mienia. Tak oto represje wymierzone przeciwko duchowieƒstwu z województwa bia∏ostockiego osiàgn´∏y swoje
apogeum. Od tego czasu stopniowo zmienia∏ si´ zarówno charakter dzia∏aƒ wobec ksi´˝y, jak i ich nasilenie.
Mimo zaabsorbowania aparatu bezpieczeƒstwa dzia∏aniami skierowanymi
przeciwko PSL i zbrojnemu podziemiu, duchowieƒstwo nie znik∏o z jego pola
widzenia. Niemal od poczàtku funkcjonowania aparatu bezpieczeƒstwa ksi´˝a
pojawiali si´ w gromadzonych wówczas materia∏ach dotyczàcych podziemia,
opozycji politycznej czy te˝ oÊwiaty. W województwie bia∏ostockim UB dà˝àcy
do udowodnienia powiàzaƒ duchowieƒstwa ze zbrojnà opozycjà antykomunistycznà mia∏ u∏atwione zadanie. Tamtejsi ksi´˝a udzielajàcy wsparcia podziemiu
w okresie II wojny Êwiatowej uznali za coÊ oczywistego dalsze jego wspieranie
w walce z nowym wrogiem. Zebrane w okresie powojennym informacje na temat kontaktów duchowieƒstwa z nielegalnymi organizacjami zosta∏y wykorzystane w nast´pnych latach przy formu∏owaniu aktów oskar˝enia przeciwko ksi´˝om lub do szanta˝u majàcego sk∏oniç ich do wspó∏pracy. Przyk∏adem na to
mo˝e byç chocia˝by proces Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara” w 1953 r. Wraz
z up∏ywem czasu duchowni poddawani byli coraz dok∏adniejszej inwigilacji i presji ze strony UB w celu z∏amania ich oporu i uczynienia z nich pos∏usznych wykonawców poleceƒ w∏adz. Jednak˝e w opisywanym okresie nie uda∏o si´ aparatowi
bezpieczeƒstwa ca∏kowicie zerwaç kontaktów ∏àczàcych ksi´˝y z organizacjami
niepodleg∏oÊciowymi ani zmusiç wszystkich do zaprzestania udzielania partyzantom pomocy. Organy bezpieczeƒstwa nie zdo∏a∏y te˝ przejàç kontroli nad dzia∏alnoÊcià KoÊcio∏a w województwie bia∏ostockim.
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KoÊció∏ katolicki w województwie bia∏ostockim wobec podziemia antykomunistycznego
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The Catholic Church and the Polish underground in the Bialystok province 1945–1953
The article depicts the communist system of oppressing the Catholic Church in Poland
between 1944 and 1953. In the light of certain facts it is pretty obvious that the security
apparatus must have been prepared to fight the clergy from the very beginning, especially
that it was known to support the underground movement. Although, the priests were not
openly persecuted before 1947, individuals happened to be victimized by the UB.
According to information the MBP received from the Bialostocczyzna region, after 1945
the local clergymen stayed in touch with the resistance forces: stored its weapon or archives, performed church services. The oppression of the Church intensified in 1947–1953;
most of the clergies’ trials that finished in long jail sentences took place that time. In order
to discredit the Church and reduce its influence the Fifth Section of the Fifth Department,
founded on the 11th of January 1946 in Bialystok, was instructed to organize an internal
spy ring. But while realizing the task, many difficulties were encountered.
Because the neutralization of the catholic clergy was to be achieved by recruiting secret cooperators who would hinder the Church from conducting the political propaganda
(as it was called), unfriendly attitude of priests to the system was really an obstacle. In this
case the security apparatus failed as shows the result of the election held on the 19th of January 1947, when similarly to the referendum, priests from the region voted predominantly against the people’s democracy.
In 1949 the action taken against the catholic Church was joined by the prime minister
– Józef Cyrankiewicz. In his expose, on 10th of January, he declared that using pulpits to
spread anti-state propaganda and supporting the underground would be punished to the
full extent of the law. He also announced that those priests who would prove their patriotism would be taken in care. This activity culminated in show trials of the priests accused
of cooperation with the anticommunist underground. One of the first convicted was a curate of the Barglow parish in the Augustow district, Zygmunt Poniatowski.
Being kept under more and more meticulous surveillance, the clergymen became the
object of increasing pressure. The goal of such an action was to break the anticommunist
defiance and subordinate the priests to state authorities. However, the cooperation between the Church and the underground movement has never been broken. The article ends
with one of the most famous events of that time: the case of Kazimierz “Huzar” Kamienski who went on trial in 1953 together with some priests. Victimizing the Church, however, did not stop. It lasted on in different forms and variable intensity.
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