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Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa 
w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku

4'rosław Golon, Waldemar Rozynkowski

W  Archiwum  parafii katedralnej w T oruniu natrafiono na in tere
sujące źródło do odtw orzenia przebiegu bezpraw nego przejęcia części 
pom ieszczeń klasztoru redem ptorystów 1 w Toruniu, które m iało m iej
sce na początku października 1961 r. Jest to relacja spisana przez sa
mych redem ptorystów : o. Fryderyka K ow alczyka i o. H enryka Szulca2.

1 Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Ojcowie Redemptoryści) -  łacińska 
nazwa zgromadzenia Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSSR). W 1958 r. toruń
ski dom zakonny był jednym z dwóch, obok Krakow-a, domów prowincjonalnych 
zakonu. W Toruniu mieściło się także Wyższe Seminarium Duchowrne, którego rekto
rem był o. Stefan Ryznar, jednocześnie administrator parafii św. Józefa. W 1958 r. w 
toruńskim domu przebywało 19 ojców, 49 kleryków i 6 braci zakonnych -  Spis ko
ściołów i duchowieństwa diecezji chełmińskiej 1958, Pelplin 1958, s. 162-163. Pięć 
lat później, w 1963 r., a więc po przeniesieniu Wyższego Seminarium i likwidacji 
przez władze niższego, w Toruniu przebywało 21 ojców oraz 7 braci koadiutorów. W 
tym okresie niewielki dom zakonny redemptorystów (5 ojców i brat koadiutor) powstał 
także w Gdyni, Spis kościołów i duchowieństwa diecezji chełmińskiej 1963, Pelplin 
1963, s. 154-155.

2 Biogramy ojców odtworzono na podstawie: Catalogus Congregationis 55. Re
demptoris Provinciae Polonicae, Cracoviae 1940; Catalogus Provinciae Polonicae 
Congregationis SSmi Redemptoris, Kraków 1959 (mps w Archiwum Warszawskiej 
Prowincji Redemptorystów w Tuchowie); Kronika domu Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Krakowie na 
Podgórzu, t. 4 (rkps w Archiwum Klasztoru Redemptoiystów w Krakowie); Chronica 
Provinciae Polonicae, t. 2 (rkps w Archiwum Warszawskiej Prowincji Redemptory
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Ojciec Fryderyk Kowalczyk urodził się 27 XI 1916 r. w Zawadzie 
koło M ościsk, w w ojew ództw ie lwowskim . W latach 1929-1936 był 
uczniem  gim nazjum  redem ptorystów  na Bielanach w Toruniu. G im na
zjum to, zwane również juw enatem , m iało form ułę niższego sem ina
rium duchownego Polskiej Prow incji Zgrom adzenia N ajśw iętszego 
Odkupiciela. Rok kanonicznego now icjatu w Zgrom adzeniu R edem p
torystów  odbył w rodzinnych M ościskach (1 936-1937), pod kierun
kiem  belgijskiego redem ptorysty -  o. V ictora Varoux.

Dnia 2 VII 1937 r. złożył pierw szą profesję zakonną. N astępnie 
rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Tuchow ie, gdzie zastał go 
wybuch Ił w ojny św iatowej. 2 VII 1940 r. na ręce prow incjała Fran
ciszka M arcinka złożył śluby w ieczyste, a 14 VII 1942 r. w Tarnow ie 
został ordynowany na prezbitera przez ks. bpa Edwarda Kom ara. N a 
rok przed św ięceniam i napisał do prow incjała prośbę, w której zgła
szał gotowość podjęcia pracy m isyjnej w A rgentynie. Z woli przełożo
nych kontynuow ał jednak  form ację m isyjną w Tuchow ie, gdzie w 
latach 1943-1944 odbył tzw. drugi nowicjat, pod kierunkiem  o. Jana 
Biłki. W tym okresie rozpoczął w tajnym  nauczaniu studia filologii 
klasycznej pod kierunkiem  prof. G ustaw a Przychodzkiego.

Po wojnie, skierowany do pracy w juw enacie  redem ptorystów  w 
Krakowie, kontynuował studia filologiczne w katedrze prof. Seweryna 
H am mera. W  1949 r. uzyskał stopień m agistra filologii klasycznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdy ju w enat w 1949 r. przeniesiono do 
Torunia, Kowalczyk został w nim socjuszem  i nauczycielem  języka 
łacińskiego. W tym okresie przez 4 lata był także w ikariuszem  w para
fii św. Józefa oraz przez rok ekonomem  klasztoru toruńskiego. Po 
ponow nym  zniesieniu przez kom unistów  juw enatu  w 1961 r. w ielu 
juw enistów  zostało przyjętych do szkół św ieckich, część jednak  zgło
siła się do nowicjatu. O jciec Kow alczyk był opiekunem  w szystkich, 
którzy przygotowywali się eksternistycznie do m atury. Przez 2 lata 
odw iedzał Braniewo, Łom nicę, G liw ice i W rocław , by stworzyć w y
chow ankom  jak  najlepsze warunki do nauki i zdania m atury. Poza

stów w Tuchowie). Za pomoc w uzyskaniu tych informacji dziękujemy o. Maciejowi 
Sadowskiemu.
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pracą w niższym  sem inarium  przebywał krótko w Krakowie w 1951 r. 
oraz w Tuchow ie w 1954 r.

W  1964 r. został przeniesiony na stałe do Tuchow a, gdzie prow a
dził w ykłady języka  łacińskiego w W yższym Sem inarium  Duchownym  
R edem ptorystów . Pełnił tu również obowiązki tzw. prefekta chorych. 
Przez długie lata był spow iednikiem  w W yższym Sem inarium  Du
chow nym  w T arnow ie oraz w now icjacie redem ptorystów  w Luba- 
szowej. Był rekolekcjonistą  i spow iednikiem  kilku żeńskich zgrom a
dzeń zakonnych, np. józefitek  i służebniczek dębickich. Zm arł w 
klasztorze tuchow skim  4 I 1996 r.

O jciec Henryk Szulc urodził się 1 VIII 1920 r. w W arszawie. 
W 1938 r. w stąpił do now icjatu redem ptorystów  w M ościskach, gdzie 
też złożył pierw sze śluby zakonne 2 VIII 1939 r. Okres II wojny spę
dził jako  kleryk W yższego Sem inarium  D uchownego Redem ptorystów  
w Tuchow ie. Św ięcenia kapłańskie otrzym ał z rąk sufragana krakow 
skiego -  ks. bpa Stanisław a R osponda w katedrze tarnow skiej 22 IV 
1945 r.

W  latach 1946-1947 odbył w klasztorze redem ptorystów  w G liw i
cach tzw. drugi nowicjat, przygotow ując się do pracy m isjonarza -  
rekolekcjonisty. W 1948 r. został przeniesiony do T orunia w charakte
rze m isjonarza. W następnym  roku prow incjał o. Ludwik Frąś skiero
w ał go do tej sam ej posługi we w spólnocie tuchow skiej. W latach 
1950-1952 pracow ał w Braniewie, gdzie pełnił funkcję członka kon- 
sulty dom ow ej. N astępnie został przeniesiony do Krakowa, skąd w y
jeżd ża ł na m isje i rekolekcje w diecezjach m etropolii krakow skiej. 
W  1956 r. znalazł się w Zam ościu, gdzie do 1960 r. spraw ow ał urząd 
adm onitora (zastępcy) rektora oraz m inistra (ekonom a) klasztoru. 
W  tym że roku przeniesiono go do Torunia, w iosną 1961 r. zastąpił w 
obow iązkach proboszcza i budowniczego kościoła św. Józefa -  ojca 
Stanisław a Z dunka (aresztow anego we W rocław iu). Przebyw ał w T o 
runiu do roku 1962. W  latach następnych pracował jak o  m isjonarz we 
w spólnotach: w Bardzie Śląskim , Krakowie i G liw icach. Em erytow a
ny, od 1990 r. przebyw a na stałe w klasztorze w Braniewie.

Publikow any dokum ent ilustruje nadal niezbyt znane i skrom nie
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przedstawione w dotychczasow ych publikacjach w ydarzenie z dziejów  
Torunia, w pisujące się w problem atykę stosunków  m iędzy państwem 
a Kościołem  w „popaździem ikow ej” Polsce. Dokum ent je s t  także 
wzbogaceniem  w iedzy o dziejach toruńskiego zakonu redem ptory
stów, od ulokow ania się na przedm ieściach w latach dwudziestych 
XX w., obfitujących w w iele interesujących w ydarzeń3. W pisały się 
w n ią  -  bądź w pisu ją  nadal -  zarówno ważne postacie, począwszy od 
ojca M ariana Pirożyńskiego4, jak  i istotne wydarzenia. Jednym  z nich 
była przedstaw iona w dokum encie brutalna akcja organów państw a 
w obec toruńskich redem ptorystów  w październiku 1961 r., protesty 
duchownych, a przede wszystkim  czynna obrona klasztoru przez licz
nych m ieszkańców, a następnie represje władz.

Lekturę dokum entu w arto poprzedzić uwagami charakteryzującym i 
okoliczności całego w ydarzenia. A kcja w ładz państw ow ych w T oru
niu, zm ierzająca do zabrania redem ptorystom  części pom ieszczeń 
klasztornych, była zw iązana z ko lejną  o tw artą antykościelną „ofensy
wą” rozpoczętą przez kom unistyczne kierow nictw o państw a z W łady
sławem  G om ułką na czele w 1958 r., m.in. propagandow ym  atakiem  
na m ilenijny program  K ościoła, najściem  funkcjonariuszy SB i proku
ratury na Instytut Prym asowskich Ślubów N arodu na Jasnej Górze, 
ograniczeniem  w kolejnym  roku szkolnym  -  1958/1959 -  liczby go
dzin religii w szkołach5. Krótki okres nierepresyjnej polityki władz 
wobec Kościoła, zw iązany z przełom em  październikowym  w 1956 r., 
trw ał więc zaledw ie kilkanaście m iesięcy. Jeszcze przed w spom nia
nym 1958 r., pod koniec 1957 r., w różnych m iejscow ościach Polski 
duchowni i wierni zaczęli ponow nie spotykać się z różnymi represyj
nymi działaniam i władz. W Toruniu w listopadzie 1957 r. aresztowano 
organizatora K lubu M łodej Inteligencji na terenie UM K W ładysław a

3 O początkach redemptorystów w Toruniu zob. np.: Diecezja Toruńska. Historia i 
teraźniejszość, t. 15/16/17, dekanaty toruńskie - 1, II, III, Toruń 1995, s. 159-166.

4 P. Kurlenda, Marian Pirożyński (1899-1964), [w:] Toruński Słownik Biograficz
ny, red. K. Mikulski, t. 1, Toruń 1998, s. 197-198.

5 A. Albert [W. Roszkowski], Najnowsza historia Polski. 1914-1993, t. II, 
1945-1993, Warszawa 1995, s. 380-381; J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945- 
-1990, Pelplin 1998, s. 85 n.
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B ralińskiego i prow adzono intensyw ną inw igilację m iejscow ego du
chow ieństw a, szczególnie jezu itów 6. W obec toruńskiego środow iska 
kolejną  akcją  represyjną było zlikw idow anie obozu w W iśle w B eski
dach dla studentów , który został zorganizow any przez duszpasterstw o 
akadem ickie7. W spom niani toruńscy jezu ic i, ze względu na budzące 
w yjątkow ą wściekłość w ładz zaangażow anie w organizację duszpa
sterstw a akadem ickiego, byli stałym obiektem  ataków. W  1960 r. j e 
zuita ks. Longin Szym kiewicz oraz jeden  ze studentów  U M K zostali 
ukarani grzywnam i w kwotach odpow iednio 1500 i 1000 zł za organi
zow anie pielgrzym ki do Częstochow y8. W  tym sam ym  roku, 22 sierp
nia, w ładze przeprow adziły urzędow ą kontrolę księgozbioru w to ruń
skim  domu oo. jezu itów  i skonfiskow ały k ilkadziesiąt pozycji uzna
nych za „niepraw om yślne”9.

N a początku lat sześćdziesiątych zw alczanie K ościoła przez w ładze 
w eszło w kolejną fazę, w której jednym  z obszarów  zainteresow ania 
państw a stała się ośw iata. Dotyczyło to zarów no szkolnictw a pań
stw ow ego jak  i religijnego. W szkolnictw ie państw ow ym , po co raz 
liczniejszych utrudnieniach w nauczaniu religii, np. zakazie udziału 
nauczycieli w rekolekcjach z lutego 1959 r., peerelow ski Sejm ustaw ą

b Zob. T. Domeracki, W. Rozynkowski, Z kroniki jezuitów toruńskich. 400-lecie 
przybycia jezuitów do Torunia, Toruń 1996, s. 13 n.; S. Kalembka, Dokument do 
dziejów OO. Jezuitów w Toruniu w epoce stalinowskiej, (w:] Jezuici w Toruniu 
1596-1996, red. K. Maliszewski i W. Rozynkowski, Toruń 1997, s. 145-147; 
W. Rozynkowski, Kawski Walerian (1912-1985), [w;] Toruński Słownik Biograficzny, 
red. K. Mikulski, t. 2, Toruń 2000, s. 130-131; tenże, Chudy Kazimierz (1910-1999) 
oraz Szymczukiewicz Longin (1912-2001), ibid., t. 4: 2004, s. 46—47, 257-258. Jednym 
z ważnych „obiektów” tej esbeckiej inwigilacji byl jezuita ks. Wacław Niedźwiadek 
(1915-1998), któremu SB zarzucało, że zwalcza ZMS oraz próbuje zakładać Sodalicję 
Mariańską, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, 
red. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 455; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 
w walce z Kościołem katolickim 1944—1990. W świetle dokumentów MSZ, Warszawa 
2000, s. 250-251. W ostatniej pozycji autor omyłkowo używa nazwiska Niechciałek.

7 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce, s. 253.
8 Ibid., s. 318-319.
9 Kalendarium dziejów miasta Torunia, oprać. J. Palczewski przy współpracy 

H. Duczkowskiej-Moraczewskiej i M. Golona, red. B. Dybai i J. Słommska, Toruń 
1997, s. 114.
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z 15 VII 1961 r. usunął całkow icie ten przedm iot ze szkó ł10. Głównymi 
działaniam i represyjnym i w obec szkolnictw a kościelnego były próby 
ingerencji w  funkcjonow anie wyższych sem inariów  oraz rozpoczęcie 
od lipca 1960 r. likw idacji pozostałych jeszcze  niższych sem inariów. 
W 1950 r. takich placów ek było 38, w  1962 r. ju ż  tylko dz iew ięć". 
Oczyw iście poza powyższym i kwestiam i w ładze interesowały się, a 
ściślej przeciw działały działalności charytatywnej K ościoła12 oraz 
budow nictw u sakralnem u. To ostatnie, czyli zakaz budowy kościołów , 
jak o  szczególnie dotkliw e d la w iernych, doprow adziło m.in. w kw iet
niu 1960 r. do rozruchów  w N ow ej H ucie13. Także w związku z budo
w ą  św iątyni aresztow any został w kwietniu 1961 r. wspom niany w 
dokum encie toruński proboszcz, redem ptorysta o. Stanisław  Zdunek 
(1913-1998). Kom unistycznym  władzom  w rzeczyw istości przeszka
dzała jakakolw iek  w iększa aktyw ność K ościoła. W spom niany ju ż  
wcześniej przedw ojenny toruński redem ptorysta o. M. Pirożyński, 
w ięziony przez kom unistów  w  latach 1953-1954, w latach 1958-1960 
ponow nie został uwięziony, m.in. za nielegalny druk oraz rozpo
wszechnianie broszur re lig ijnych14. O drębną m etodą szykan, zastoso
w aną także w obec toruńskich redem ptorystów , były m anipulacje fi
skalne w ładz, przede w szystkim  zawyżane podatk i15.

10 A. Kochański, Polska 1944—1989. Informator historyczny. T. II. Podział admini
stracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957-1970), War
szawa 2000, s. 269-270, także s. 150, 158. Należy podkreślić, że religia z większości 
szkóf, czyli z 20 tys. placówek na 28 tys., została już usunięta do grudnia 1960 r., 
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989, Kraków 2003, s. 158.

11J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, 
s. 188-189.

12 Temu zagadnieniu poświęcono m.in. znaczną część narady Komisji KC PZPR 
ds. kleni z 26 VII 1961 r., zob. Protokół z posiedzenia Komisji KC ds. Kleru w dniu 
26 VII 1961 r. [w:] Tajne dokumenty Państwo-Kościól. 1960—1980, Londyn 1986, 
s. 17-28.

13 A. Albert, Najnowsza historia Polski, s. 380-381,442.
14 D. Zamiatała, Marian Pirożyński (1899-1964), [w:] Leksykon duchowieństwa 

represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. I, pod red. J. Myszora, Warszawa 
2002, s. 220.

15 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce, s. 196-197.
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W literaturze historycznej dram atyczne w ydarzenia w T oruniu z 
października 1961 r. i ich konsekw encje znalazły ja k  dotąd skrom ne 
odzw ierciedlenie. W yróżnić tutaj trzeba przede w szystkim  pracę A n
toniego Dudka, który pośw ięcił w iększą uwagę w ydarzeniom  w T oru
niu. A utor przedstaw ił poprzedzające sam o zajście działania represyj
ne w ładz wobec toruńskich redem ptorystów , którym  m.in. na 3,5 m ie
siąca przerwano prace przy budowanym  kościele dla parafii św. Józe
fa, nałożono dodatkow y podatek na parafię, aresztow ano proboszcza 
o. S. Zdunka oraz zam knięto niższe sem inarium . Scharakteryzow ał 
także przebieg wydarzeń w oparciu o dokum enty pozyskane z A rchi
wum  D iecezjalnego w Pelplinie oraz inform acje ze zbiorczego raportu 
Kom endy Głównej MO i artykuł z lokalnej p rasy16. Fragm ent ten 
A. Dudek zam ieścił także w pracy wydanej w spólnie z  A. M arszał
kow skim 17. N ie został on ju ż  zam ieszczony w  nowym , poszerzonym  
chronologicznie opracow aniu tego autora, napisanym  wspólnie z 
R. G ryzem 18. W innych ważnych pracach pośw ięconych dziejom  K o
ścioła w PRL zam ieszczono istotne d la problem atyki toruńskich za
m ieszek informacje, ale sam o zajście nie było om aw iane. W ymienić 
tutaj warto najnow sze prace dotyczące całości dziejów  Kościoła 
w PRL autorstw a Henryka Z ielińskiego19 oraz Jana Ż aryna20. W  ob
szernym  wydaw nictw ie źródłow ym  Petera Rainy, w jednym  z doku
m entów tylko w spom niano o poprzedzającym  najście zlikw idow aniu 
niższego sem inarium  prow adzonego przez toruńskich redem ptory
stów 21. Podsum ow ując powyższe uwagi podkreślić należy przede

16 A . Dudek, Państwo i kościół w Polsce 1945—1970, Kraków 1995, s. 129-131. 
W wydanym w 2003 r. rozszerzonym wydaniu tej pracy (wspólnie z R. Gryzem) nie 
poszerzono wątku toruńskiego konfliktu.

17 A. Dudek, A. Marszałkowski, Walki uliczne w PRL. 1956-1989, Kraków 1999, 
s. 113-116.

18 Zob. rozdział IV pracy: „Narastanie konfliktu. 1959-1965”: A. Dudek, R. Gryz, 
Komuniści i Kościół w Polsce, s. 147—216.

19 H. Zieliński, Kościół w Polsce. 1944-2002, Radom 2003.
20 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944—1989), Warszawa 2003.
21 Dokument zawierał także m.in. protest biskupa Z. Choromańskiego wobec za

mknięcia niższych seminariów duchownych w Warszawie, Nysie i Włocławku, Kościół
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wszystkim  fakt, najdobitniej św iadczący o słabym  odzw ierciedleniu 
toruńskich zajść w literaturze, jak im  je s t  brak informacji o październi
kow ych zam ieszkach w T oruniu w 1961 r. w trzech wzm iankowanych 
opracow aniach dotyczących dziejów  K ościoła w PRL wydanych 
w 2003 r.

K ilka uw ag na tem at październikowych zajść w T oruniu zam iesz
czono w opracow aniu dotyczącym  działań represyjnych organów  bez
pieczeństw a wobec K ościoła w PRL autorstw a H enryka D om inicza
ka22. Autor, w yliczając w oparciu o raporty KG MO 14 najw iększych 
w Polsce zajść związanych z  antykościelną polityką w ładz od w iosny 
1957 r.23 do maja' 1966 r., czyli w okresie 10 lat, w spom niał także w y
darzenia toruńskie: „6 X 1961 r. m ieszkańcy Torunia w liczbie około 
2 tysięcy ludzi wystąpili w obronie eksm itow anego przez w ładze za
konu z m iejscow ego klasztoru. Tłum atakował urzędników  i M O ka
m ieniam i, 25 funkcjonariuszy M O doznało obrażeń ciała. M iejscow e 
siły MO i ZO M O  nie m ogły złam ać oporu m ieszkańców, ściągnięto 
w ięc posiłki aż z  czterech miast: Bydgoszczy, Poznania, G rudziądza 
i W łocławka. Zażarta walka trwały cały dzień”24. A utor ten podał tak 
że podstaw ow e dane dotyczące początku serii sądowych szykan wobec 
uczestników  obrony klasztoru, czyli procesów sądow ych25. Pewne

w PRL. Dokumenty, t. 2,1960-1974, opr. P. Raina, Poznań 1995, s. 131-133.
22 H. Dominiczak wprawdzie bezpośrednio sprawy październikowych wydarzeń 

z 1961 r. nie poruszy), ale w obszernym podrozdziale o zakonach pod koniec lat pięć
dziesiątych i w latach sześćdziesiątych i niektórych innych podrozdziałach szeroko 
omówi) akcje represyjne władz podobne do toruńskiej i generalnie ówczesną politykę 
władz, zob. m.in. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce, s. 201-225.

23 Pierwszym popaździemikowym starciem władz z ludnością w związku ze spra
wami religijnymi był protest mieszkańców małopolskich wsi z powiatu rzeszowskiego, 
którzy wdarli się do siedziby WRN, domagając się zgody na budowę kościoła, 
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL walce, s. 291.

24 Ibid., s. 292.
25 Autor zacytował ze sprawozdania szefa SB w Bydgoszczy za II półrocze 1961 r. 

następującą notatkę: „Bydgoszcz: W okresie 14-19 XII 1961 r. toczył się w Sądzie w 
Toruniu proces 11 osób biorących udział w zajściach na tle religijnym, 10 oskarżonych 
skazano na kary 8-18 miesięcy więzienia, jedną uniewinniono, H. Dominiczak, Or
gany bezpieczeństwa PRL w walce, s. 321.
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uwagi na ten tem at zam ieścił także w om aw ianej wcześniej pracy 
A. Dudek26.

W arto w spom nieć, że najpraw dopodobniej w  niedługim  czasie stan 
badań nad problem atyką w spom nianego fragm entu dziejów  toruńskich 
redem ptorystów  zdecydow anie poprawi się, gdyż dr L udw ik Szuba 
podjął prace nad próbą  szerokiego opracow ania tego tem atu, w ykorzy
stując bardzo bogatą  bazę źródłow ą27. Zapew ne w przyszłości zostaną 
także opracow ane biogram y księży i innych osób zaangażow anych 
w dram atyczne w ydarzenia w Toruniu28.

Tekst źródła

Przebieg zajść w parafii św. Józefa ( 0 0 .  R edem ptoryści) w Toruniu 
na Bielanach w dniach 6/7 października 1961 roku

W  dniu 6 października br. koło godziny 10.30 grupa urzędników 
(koło 15) w asyście trzech m ilicjantów  przyszła do klasztoru OO. Re
dem ptorystów  w T oruniu na B ielanach celem  inw entaryzacji i zabez
pieczenia lokalu klasztornego użytkow anego przez Zakonne Niższe 
Sem inarium  Duchowne. Zabezpieczenia m iano dokonać przez nakle
jen ie  kartek na odpow iednie drzwi. N a samym początku prokurator 
ośw iadczył, że czynności urzędników będą zgodne z  przepisam i pra
wa. U stalono w raz z nim, że oprócz kierow nika W ydziału Lokalowego 
wejdzie do klasztoru jeszcze  trzech urzędników. Reszta w raz z  m ili

26 Wspomniał, że 3 XI 1961 r. aresztowano dwóch toruńskich redemptorystów, a 
29 XI 1961 r. wobec administratora parafii o. H. Szulca wszczęto postępowanie karno
administracyjne za „szkodliwą dla Państwa działalność”. A. Dudek, Państwo i kościół 
w Polsce, s. 131.

27 Według informacji od dra L. Szuby w tekście zostaną m.in. wykorzystane mate
riały z bydgoskiej delegatury IPN. Obszerny szkic zostanie złożony do druku najpraw
dopodobniej w czasopiśmie „Czasy Nowożytne”.

28 Obszerniejsze biogramy ojców S. Zdunka czy H. Szulca zapewne pojawią się w 
którymś z kolejnych tomów wydawnictwa z założenia nastawionego na przedstawianie 
losów takich duchownych -  Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w la
lach 1945-1989, 1.1, pod red. J. Myszora, Warszawa 2002.
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cjantam i m iała zostać na dole, w rozm ów nicy. Po odejściu prokuratora 
inni zaczęli nalegać, że i oni m ają prawo wstępu. D oszło do denerw u
jącej dyskusji. W reszcie ustąpiliśm y, w puszczając wszystkich.

N astąpiło  m ierzenie lokalu po Niższym  Sem inarium  oraz nakleja
nie kartek zabezpieczających, na poszczególne drzwi. Przy tych czyn
nościach asystow ali w szyscy członkowie klasztoru: ojcow ie, bracia, 
klerycy. W ielokrotnie porucznik m ilicji naw oływ ał do rozejścia się 
(naw et w sposób arogancki) -  lecz bezskutecznie. W szyscy zakonnicy 
głęboko przeżywali owe „zabezpieczające” czynności urzędników, 
asystując do  końca przy tych przygnębiających czynnościach.

W reszcie pom ieszczenia po Niższym  Sem inarium  zostały zabez
pieczone, ale do wyrów nania metrażu były jeszcze  braki. N ie pom ogły 
nasze tłum aczenia, że m usiała nastąpić jak aś pom yłka w  podaniu m e
trażu i przy obecnych obliczeniach.

Urzędnicy bezcerem onialnie zaczęli naklejać kartki na drzwiach 
w części ściśle klasztornej, na pokojach zam ieszkanych przez ojców 
i braci. W tedy bracia i m łodsi ojcow ie zaprotestow ali dalszem u nale
pianiu kartek, stając murem przed drzwiam i swoich mieszkań. Był to 
sam orzutny protest przeciw  postępowaniu urzędników , którzy z  pew 
nością przekroczyli swoje kom petencje. Porucznik M O odszedł, jak  
się wyraził, „wezwać silę” . Część urzędników rozeszła się. Zostało 
tylko czterech.

W m iędzyczasie ludzie zaczęli grom adzić się przed klasztorem . 
Pow odów  było kilka. M ianowicie: 1. Urzędnicy w asyście m ilicji 
ostentacyjnie przeszli odcinek drogi pieszo u licą  św. Józefa i G run
waldzką. 2. W przedsionku klasztoru zastali dzieci zbierające się na 
katechizację, którym kazano rozejść się do domu. 3. R obotnicy na 
przylegającym  placu, zatrudnieni przy budowie kościoła także w idzieli 
ich przyjście. 4. Dzieci przychodzące grom adnie na katechizację roz
niosły po parafii pogłoskę, że w klasztorze coś się złego dzieje, bo 
przyszła milicja.

Od przyjścia urzędników , aż do konfliktu w ew nątrz klasztoru, m i
nęło w iele czasu (godz. 10.30-13.30). K toś uruchom ił dzwony. D zw o
ny są  o napędzie elektrycznym . D ostęp do zam kniętej szafki w łączni
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kowej m ieści się na dole, w części budującego się kościoła. 
Z  napływ ających ludzi ktoś w idać przedostał się na budowę (bo i na 
placu budowy grom adzili się ludzie) i w łączył dzwony. Szafka w łącz
nikow a tym razem była otw arta, poniew aż z tam tejszego gniazdka 
w tyczkow ego pobierano kablem  prąd do ośw ietlenia m rocznego nawet 
we dnie sklepienia, by um ożliw ić pracę tynkarzom.

M ilicjanci zaczęli sprzed kościoła odpędzać dzieci, mówiąc, że ko
ściół zam knięty. Chcieli także zam knąć bramę, przez którą dzieci, jak  
codziennie usiłow ały dostać się do kościoła. W obaw ie, aby m ilicja 
nie zam knęła kościoła i bram y wiodącej do niego, kobiety i dzieci 
w yjęły drzwi z zaw iasów  i wyniosły je  kilkadziesiąt m etrów  do lasku. 
T łum  narastał. W zburzenie potęgow ało się. W znoszono okrzyki 
w obronie kościoła.

Gdy w  klasztorze zorientow ano się, że b iją  dzwony (bo w ogólnym 
zam ieszaniu nie zw rócono na to uwagi), jeden  z zakonników wyłączył 
dzwony. Po krótkim  jed n ak  czasie dzwony zaczęły bić na nowo.

Rozgorączkow any tłum  kobiet, mężczyzn i m łodzieży wdarł się 
dwom a falami do klasztoru: wyłam ując drzwi z kościoła na korytarz 
i forsując furtę w osobnym  pokoju. Ludzie krzyczeli, dobijali się do 
drzwi, żądając wydania urzędników.

O jcow ie, jak  tylko m ogli, uspokajali ludzi. W szelkie jednak w ysił
ki, by opróżnić korytarz i uspokoić ludzi, okazały się bezskuteczne. 
Sytuacja staw ała się coraz groźniejsza, bo postawa tłum u była n ie
dwuznaczna.

Z tłum u w yłoniono „delegację” , która zażądała od urzędników 
zdjęcia kartek zabezpieczeniow ych, obiecując w zam ian spokojne 
odejście. W obec beznadziejnej sytuacji -  urzędnicy zgodzili się. Sami 
pozdejm owali kartki. Ale m im o zapewnień „delegacji” , wyjście 
urzędników nastręczało poważne trudności. Sami nawet „delegaci” 
byli bezsilni przy naporze tłum u. Zakonnicy usiłowali kilkakrotnie 
w yprow adzić urzędników , ażeby uchronić ich od pobicia przez tłum. 
W reszcie udało się to uczynić bocznym  w yjściem  i wsadzić ich do 
taksów ki, przywołanej uprzednio przez jednego  z ojców .

Chcąc uspokoić ludzi i odw rócić uwagę od w yw ołanych niepoko
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jó w , urządzono specjalne nabożeństw o w kościele, który w ypełnił się 
po brzegi. Jeden z  ojców przem ów ił do ludzi, tłum acząc, że klasztoro
wi nie dzieje się krzywda, nie zagraża mu niebezpieczeństw o. Prosił 
usilnie, aby w imię życzliwości dla klasztoru rozeszli się do dom ów
1 zachow ali spokój.

D la podtrzym ania norm alnego trybu, po denerw ujących próbach, 
udało się opróżnić z ludzi plac budow y i przystąpić do dalszej pracy. 
Była to ju ż  godzina około 15.30.

Koło godz. 17.00 p. Przew odniczący M RN 29 w ezw ał telefonicznie
O. Proboszcza30 do siebie. Gdy ten się w ybrał do Prezydium  w raz z
2 ojcam i, tłum , który w iecow ał na ulicy, nie dopuścił taksówki pod 
klasztor. O jców  zaw rócono z ulicy, nie pozw alając staw ić się na w e
zwanie Przewodniczącego. K toś z „delegacji” zatelefonow ał do Pre
zydium  ośw iadczając, iż je s t  ju ż  dosyć aresztow ania poprzedniego 
Proboszcza31, który siedzi od pół roku i dlatego nikogo z ojców  nie 
puszczą. O. Proboszcz w św ieckim  ubraniu wym knął się jednak  
z klasztoru i dotarł do Przew odniczącego. W Prezydium  om ów iono 
zaistn iałą sytuację i odesłano proboszcza sam ochodem , by w ykorzy
stując nabożeństwo różańcow e starał się ludzi uspokoić i nakłonić do 
rozejścia się.

Przed kościołem  nie poznano pow racającego O. Proboszcza i sa
m ochód został, obrzucony kam ieniam i. Stojąc w otw artych drzwiach 
sam ochodu O. Proboszcz nawoływ ał ludzi do rozsądku, w zyw ał do 
pójścia do kościoła na nabożeństwo, a tam się im w szystko wyjaśni. 
W  czasie nabożeństw a przy szczelnie w ypełnionym  kościele O. Pro
boszcz przem ów ił przez głośniki do ludzi, zachęcając do rozwagi, 
spokoju i rozejścia się. Zaraz po nabożeństw ie kilku ojców  wyszło 
przed bramę, na ulicę, by bardziej bezpośrednio zachęcić ludzi do 
spokoju i rozejścia się.

25 Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu byt w latach 1958- 
1962 Adam Lewandowski (ur. 1906).

30 Administrator parafii św. Józefa o. Henryk Szulc.
31 Byt nim o. Stanisław Zdunek, aresztowany w kwietniu 1961 r. i nadal więziony 

w październiku 1961 r. Po zwolnieniu ponownie objąt parafię św. Józefa, Spis kościo
łów i duchowieństwa ... 1963, s.121.
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O godz. 20.30 O. Proboszcz zatelefonował do Kom endy M O, zda
jąc  spraw ę z dokonanych w ysiłków nad opanow aniem  sytuacji.
O. Proboszcz nalegał na prokuratora, ażeby m ilicja w strzym ała się od 
interw encji, bo przecież w iększość ludzi rozeszła się do dom u, a na 
resztki, którzy zostali jeszcze  na ulicy, nie zw racać uwagi, sami się 
rozejdą i sytuacja będzie rozładowana.

A jednak ... O godz. 21.00 m ilicja w hełm ach przystąpiła do akcji. 
Poszły w ruch pałki. N ie zabrakło i psów m ilicyjnych. Podjeżdżały 
coraz to nowe sam ochody m ilicyjne. Słychać było krzyki, szam otania 
i płacz.

Przez ca łą  noc ulice w  pobliżu kościoła obsadzone były przez silne 
patrole M O. Rano nie pozwolono ludziom iść do kościoła. Dopiero na 
interw encję O. Proboszcza (telefoniczną) u Kom endanta m ilicji, pusz
czono ludzi do kościoła. Do zakrystii przychodziły zapłakane matki, 
zeznając, że ich dzieci w wieku szkolnym  zostały aresztow ane. Przez 
cały dzień patrole krążyły ulicami.

W sobotę przed południem  przyszli inni urzędnicy, by dokonać 
przerw anych czynności „zabezpieczających” lokal po N iższym  Sem i
narium , z wyłączeniem  jednak  pokojów  zam ieszkanych przez zakon
ników, na co w ładza klasztorna w yraziła zgodę.

O jcow ie, ja k  mogli, starali się w pływać na ludzi, zachęcając do 
spokoju i opanow ania nerwów. W niedzielę, na w szystkich M szach 
św ., O. Proboszcz ogłaszał: „Poniew aż w związku z ostatnim i zaj
ściam i krążą po parafii najrozm aitsze plotki, wyjaśniam , że:

1. Budowa kościoła postępuje nadal.
2. Co do lokalu klasztornego, zajm ow anego dotychczas przez N iż

sze Sem inarium  Duchowne (juw enat), doszliśm y z W ładzam i do poro
zumienia.

3. W obecnej sytuacji należy zachow ać spokój i godną postaw ę” .

W niedzielę m ilicja nie pokazywała się. Dochodziły nas w iadom o
ści, że po zakładach pracy zwoływ ano odprawy i m asówki, na których 
w sposób niezgodny z  prawdą, szkicow ano przebieg zajść na B iela
nach. N a przykład: „Zakonnicy podburzali ludzi...” ; „M nich uw'iesił
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się u dzwonu i zaalarm ow ał całą parafię...” ; „Państw o dawało grube 
pieniądze na budow ę kościoła, a oni odpłacili się buntując ludzi...” 
(uwaga: nie było żadnych dotacji państwowych); „Akadem icy są  bez 
dachu nad g łow ą (spalił się jed en  z  dom ów akadem ickich)32, a oni -  
zakonnicy -  m ają  tyle pokoi i naw et trzech nie chcieli wynająć dla 
bezdom nych...” . Sugerow ano także ludziom  i m łodzieży w internatach, 
by w niedzielę nie iść do kościoła na Bielany.

Należy wyrazić żal i ubolew anie z pow odu zaistniałych ekscesów , 
których ofiarą, jak  słyszeliśm y, padło kilku funkcjonariuszy państw o
wych pobitych na ulicy i kilka osób cyw ilnych. N iem niej klasztor nie 
poczuwa się do w iny za tragiczne wypadki, które rozegrały się na te 
renie parafii. Powody do tego grom adziły się, i to ju ż  od dłuższego 
czasu, z winy W ładz państw ow ych, które swoim postępowaniem  
i zarządzeniam i wyw ołały głęboki ferm ent i niezadow olenie pośród 
ludu, na co O. Proboszcz niejednokrotnie zw racał uwagę odpowiednim  
czynnikom . W ymienić tu trzeba takie fakty jak:

1. A resztow anie poprzedniego O. Proboszcza na początku kwietnia 
br., który dotąd pozostaje w więzieniu.

2. W ielokrotne rew izje, kom isje, kontrole w klasztorze i nękanie 
śledztwem  zakonników  i ludzi z parafii.

3. Przerw anie prac przy budow ie kościoła na okres trzy i pół m ie
sięczny, i to w czasie, kiedy w ybudow any kościół m iano kryć dachem. 
Przerw anie budowy naraziło parafię na w ielkie koszta, a w zniesiony 
ciężkim i ofiarami społeczeństw a budynek kościelny uległ zniszczeniu.

4. M ilionow e podatki nałożone na parafię z tytułu budującego się 
kościoła.

5. Zam knięcie N iższego Sem inarium  D uchownego (Juw enat) ist
niejącego ponad 50 lat33, cieszącego się wśród społeczeństw a wielkim

32 W lipcu 1961 r. spłonął Dom Studencki nr IB, czyli barak przy ul. Mickiewicza, 
E.B. Górna, Obiekty dydaktyczno-naukowe i socjalne UMK w latach 1945-1994, 
Toruń 1995, s. 102 (maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. 
R Kozłowskiego, Wydział Nauk Historycznych UMK).

33 Lokal został ostatecznie przekazany w użytkowanie Zespołowi Szkół Samocho
dowych. Początkowo rozważano, aby go przeznaczyć na akademik. Budynek odzyska
no dopiero dnia 25 X 1993 r.. Diecezja Toruńska, s. 164.
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wzięciem  i popularnością oraz szerzenie w śród ludzi pogłosek o rze
kom ym  zam iarze zlikw idow ania całego klasztoru.

6. N ietaktow ny i ostentacyjny sposób „zabezpieczenia” pom iesz
czeń po N iższym  Sem inarium , co spraw iło u ludzi w rażenie, że W ła
dze zam ykają klasztor i kościół.

O.O. R edem ptoryści

o. F ryderyk K ow alczyk 
w z. rektora klasztoru

O. Henryk Szulc 
w z. proboszcza parafii

Toruń -  Bielany
Dnia 9 października 1961 r.

241


